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1 Önemli

Güvenlik

Uyarı

 • Saatli radyonun muhafazasını kesinlikle çıkarmayın. 
 • Saatli radyonun hiçbir parçasını yağlamayın.
 • Saatli radyoyu hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların 

üzerine koymayın.
 • Bu saatli radyoyu doğrudan güneş ışığından, çıplak 

alevlerden ve ısıdan koruyun.
 • Saatli radyonun güç bağlantısını kesebilmek için 

güç kablosu, fiş veya adaptöre her zaman kolayca 
erişebileceğinizden emin olun.

• Bu talimatları okuyun ve talimatlara uyun.
• Havalandırma için ürünün çevresinde 

yeterli boş alan olduğundan emin olun.
• Tüm servis işlemleri için yetkili servis 

personeline başvurun. Güç kaynağı kablosu 
veya fişinin zarar görmesi, saatli radyoya 
sıvı dökülmesi veya içine nesne düşmesi, 
saatli radyonun yağmur veya neme maruz 
kalması, normal şekilde çalışmaması 
veya yere düşmesi gibi nedenlerle saatli 
radyonun zarar görmesi durumunda servis 
işlemi gerekir.

• Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek 
parçalar/aksesuarlar kullanın.

• Yalnızca kullanım kılavuzunda listelenen güç 
kaynaklarını kullanın.

• Gök gürültülü havalarda veya uzun süre 
kullanılmadığında ürünün fişini çekin.

• Pil kullanım UYARISI – Fiziksel yaralanmaya, 
eşyaların veya uzaktan kumandanın hasar 
görmesine neden olabilecek pil sızıntısını 
engellemek için: 
• Tüm pilleri + ve - kutup uzaktan 

kumandanın üzerinde gösterilen yere 
gelecek şekilde, doğru biçimde takın. 

• Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya 
karbon ve alkalin vb.).

• Uzaktan kumanda uzun süre 
kullanılmayacaksa pilleri çıkarın.

• Pili güneş ışığına, ateşe veya aşırı sıcağa 
maruz bırakmayın.

• Ürünün üzerine sıvı damlatılmamalı veya 
sıçratılmamalıdır. 

• Ürünün üzerine tehlikeli olabilecek nesneler 
(ör. sıvı dolu nesneler, yanan mumlar) 
koyulmamalıdır. 

• Doğrudan Takılan Adaptör fişinin bağlantı 
kesme cihazı olarak kullanılması durumunda, 
bağlantı kesme cihazı hazır durumda 
tutulmalıdır.

İşitme güvenliği

  
Normal bir ses seviyesinde dinleyin.
• Kulaklıkları yüksek ses seviyesinde kullanmak 

işitme kaybına neden olabilir. Bu ürün, bir 
dakikadan az bir süre maruz kalınsa bile, 
normal bir insan için işitme kaybına neden 
olabilecek desibel aralıklarında ses üretebilir. 
Daha yüksek desibel aralıkları, halihazırda 
işitme kaybı olan kişilere önerilmektedir.

• Ses aldatıcı olabilir. Zaman içinde, 
rahat işitme seviyeniz daha yüksek ses 
seviyelerine uyum sağlar. Bu nedenle, 
uzun süreli dinlemenin ardından 'normal' 
gibi gelen ses seviyesi gerçekte yüksek ve 
işitme duyunuza zararlı olabilir. Buna karşı 
korunmak için ses seviyesini, işitme duyunuz 
uyum sağlamadan önce güvenli bir seviyeye 
ayarlayın ve o seviyede bırakın.

Güvenli bir ses seviyesi belirlemek için:
• Ses seviyesi kontrolünüzü düşük şekilde 

ayarlayın. 
• Distorsiyonsuz, rahat ve net bir şekilde 

duymaya başlayana kadar ses seviyesini 
yavaş yavaş artırın.

Makul süreler boyunca dinleyin:
• Normalde 'güvenli' olan seviyelerde bile 

sese uzun süre maruz kalmak da işitme 
kaybına neden olabilir.
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• Cihazınızı makul süreler boyunca dinleyin 
ve zaman zaman dinlemeye ara verin.

Kulaklıklarınızı kullanırken aşağıdaki hususları 
göz önünde bulundurun.
• Makul süreler boyunca, makul ses 

seviyelerinde dinleyin.
• İşitme duyunuzu uyum sağladıkça ses 

seviyesini artırmamaya dikkat edin.
• Ses seviyesini, çevrenizi duyamayacağınız 

kadar yükseltmeyin.
• Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda 

dikkatle davranmalı veya dinlemeye geçici 
olarak ara vermelisiniz.

Not

 • Tip plakası, cihazın alt kısmında bulunur.
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2 Saatli radyonuz
Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e 
hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam 
olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.
com/welcome adresinde kaydettirin.

Giriş
Bu saatli radyoyla:
• ağ bağlantısı üzerinden İnternet radyosu 

dinleyebilir,
• FM ve Dijital Ses Yayını (DAB) radyo 

dinleyebilir,
• harici ses cihazlarından müzik dinleyebilir,
• saati öğrenebilir ve
• iki alarm ayarlayabilirsiniz.

Kutunun içindekiler
Ambalaj içeriğini kontrol edin:
• Saatli radyo
• Güç adaptörü (2 birbirinin yerine 

kullanılabilir fiş ile)
• Uzaktan kumanda
• Kısa Kullanım Kılavuzu
• Güvenlik ve uyarı broşürü
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Saatli radyo hakkında genel 
bilgiler

 
a 

• Radyoyu açar.
• Bekleme moduna geçer.

b 
• Uyku zamanlayıcısını ayarlar.

c SELECT düğmesi
• Radyo istasyonlarını ayarlamak için saat 

yönünde veya saat yönünün tersine 
çevirin.

• Menü listesinde gezinmek için saat 
yönünde veya saat yönünün tersine 
çevirin. 

• Bir seçimi onaylamak için basın. 

d 
• Bir kulaklık bağlanır. 

e VOL düğmesi
• Ses seviyesini ayarlar.

f INFO
• DAB modunda, DAB istasyonları 

bilgilerini gösterir.
• İnternet radyosu modunda, İnternet 

radyo istasyonları bilgilerini gösterir.
• FM modunda, RDS istasyonları 

bilgilerini gösterir.

a

hijkl

c

d
e

fg
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b

g  /SNOOZE
• Önceki menüye döner.
• Alarmı erteler.

h Sayısal tuş takımı (1-3)
• Önceden ayarlanmış bir radyo 

istasyonu seçer.
• Radyo istasyonunu kaydetmek için bir 

sayı seçer. 

i  MENU
• Çalışma modunda üst menüye erişim 

sağlar.

j PRESET
• Radyo istasyonlarını kaydeder.
• Önceden ayarlanmış istasyon listesini 

gösterir. 

k 
• Sesi kısar veya tekrar açar. 

l SOURCE
• Bir kaynak seçer: DAB radyo, FM 

radyo, AUX IN veya İnternet radyosu.

m AUDIO IN
• Harici ses cihazı bağlanır. 
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n USB soketi
• Yalnızca yazılım yükseltmesi için 

(gerekiyorsa). 

o DC IN
• AC güç bağlantısı.

p Radyo anteni
• Radyo sinyal alımını iyileştirir. 

q Wi-Fi anteni
• Wi-Fi sinyal alımını iyileştirir. 

Uzaktan kumanda hakkında 
genel bilgiler

 
a 

• Radyoyu açar.
• Bekleme moduna geçer.

b SOURCE
• Bir kaynak seçer: DAB radyo, FM 

radyo, AUX veya İnternet radyosu.

a

b

c

d

e

g

f

h

i

j

k

l

m
n

c PRESET
• Radyo istasyonlarını kaydeder.
• Önceden ayarlanmış istasyon listesini 

gösterir. 

d INFO
• DAB modunda, DAB istasyonları 

bilgilerini gösterir.
• İnternet radyosu modunda, İnternet 

radyo istasyonları bilgilerini gösterir.
• FM modunda, RDS istasyonları 

bilgilerini gösterir.

e 
• Önceki menüye döner.
• Bir seçenek veya alt seçenek belirler.

f  /SNOOZE
• Önceki menüye döner.
• Alarmı erteler.

g 
• Çalışma modunda üst menüye erişim 

sağlar.

h 
• Sesi kısar veya tekrar açar. 

i Sayısal tuş takımı (1-5+)
• Önceden ayarlanmış bir radyo 

istasyonu seçer.
• Radyo istasyonlarını kaydetmek için bir 

sayı seçer. 

j + VOL -
• Ses seviyesini ayarlar.

k OK
• Seçimi onaylar. 

l 
• Seçimi onaylar. 
• Bir seçenek veya alt seçenek belirler.

m  / 
• Radyo istasyonlarını ayarlar.
• Menü listesinde gezinmeyi sağlar. 

n SLEEP
• Uyku zamanlayıcısını ayarlar.
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3 Başlarken
Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla 
takip edin.

Uzaktan kumandanın 
hazırlanması

Not

 • Pil yanlış takıldığında patlama tehlikesi söz konusu olur. 
Yalnızca aynı veya eşdeğer pille değiştirin.

 • Pilde kimyasal maddeler bulunduğundan, uygun şekilde 
atılması gerekir. 

 • Uzaktan kumandayı uzun süre kullanmayacaksanız pili 
çıkarın.

Uzaktan kumanda pilini takmak için: 
1 Pil bölmesini açın.

 
2 Kutupları gösterildiği gibi (+/-) olacak 

şekilde bir adet AAA batarya takın.

  
3 Pil bölmesini kapatın.

Radyo antenini hazırlama
Radyo sinyalinin daha iyi alınması için anteni 
tamamen açın ve konumunu ayarlayın. 

Not

 • Paraziti önlemek için anteni diğer radyasyon 
kaynaklarından mümkün olduğunca uzak bir yere koyun.

Gücü bağlama
Dikkat

 • Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç geriliminin saatli 
radyonun arkasında veya altında belirtilen gerilimle aynı 
olduğundan emin olun.

 • Elektrik çarpması tehlikesi! AC fişini çıkarırken her 
zaman fişi prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.

1 Bir adaptör fişi dönüştürücüsü seçin ve 
adaptöre sabitleyin.

 
2 Güç adaptörünü şu kısımlara bağlayın: 

• radyonun arkasında bulunan DC IN 
soketi ve

• priz.
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İlk kurulumu gerçekleştirme
Radyo ilk kez çalıştırıldığında ekran panelinde 
[Sihirbazı kur] mesajı görüntülenir. Bazı temel 
ayarları yapılandırmak için aşağıdaki talimatları 
izleyin. 
İnternet radyosu dinlemek için önce Wi-Fi 
bağlantısı kurmanız gerekir. Wi-Fi Korumalı 
Kurulum (WPS), Wi-Fi Alliance tarafından 
güvenli kablosuz ev ağlarının kolayca kurulması 
için oluşturulmuş bir standarttır. Kablosuz 
yönlendiriciniz WPS'i destekliyorsa şu iki 
kurulum yönteminden biriyle radyoyu 
yönlendiriciye hızlı ve güvenli bir şekilde 
bağlayabilirsiniz: Düğme Yapılandırması (PBC) 
ya da Kişisel Tanımlama Numarası (PIN). WPS'i 
desteklemeyen yönlendiriciler için radyoyu 
kablosuz yönlendiriciye bağlamayı seçebilirsiniz. 

Not

 • Bir ağa bağlanmadan önce ağ yönlendiricisi hakkında 
bilgi edinin.

 • Evinizdeki Wi-Fi ağının etkinleştirildiğinden emin olun. 
 • Daha iyi Wi-Fi sinyal alımı için Wi-Fi antenini döndürün 

ve konumunu ayarlayın.

1 [Sihirbazı kur] görüntülendiğinde kurulumu 
başlatmak için  /  düğmelerine basarak 
[Evet] seçeneğini belirleyin. [NO] (Hayır) 
seçeneğini belirlerseniz bir sonraki 
açışınızda sihirbazı çalıştırmanız istenir. 

 
2 Onaylamak için OK düğmesine basın.

 » Bir dil listesi görüntülenir. 

3  /  düğmelerine basarak sistem dilini 
seçin. 

4 Onaylamak için OK düğmesine basın.
 » [12/24 saat ayarı] görüntülenir.

5  /  düğmelerine basarak 12 veya 24 
saatlik formatı seçin. 

Setup wizard

Start now?

YES NO

6 Onaylamak için OK düğmesine basın.
7 Saati radyo istasyonlarıyla senkronize 

etmeyi ya da etmemeyi seçmek için 3. ve 4. 
adımları tekrarlayın.

  
• [DAB'den güncelle]: Saati DAB 

istasyonlarıyla senkronize eder. 
• [FM'den güncelleştir]: Saati FM 

istasyonlarıyla senkronize eder. 
• [Internetten güncelle]: Saati İnternet 

radyo istasyonlarıyla senkronize eder.
 » [Internetten güncelle] öğesi 

seçili olduğunda 3. ve 4. adımları 
tekrarlayarak saat dilimini ve ardından 
5. ve 6. adımları tekrarlayarak yaz saatini 
ayarlayın. 

• [Güncelleme yok]: Saat 
senkronizasyonunu devre dışı bırakır. 

 » [Güncelleme yok] öğesi seçili 
olduğunda tarihi ve saati ayarlamak için 
3. ve 4. adımları tekrarlayın. 

8 Ağ bağlantısını korumak için 5. ve 6. 
adımları tekrarlayarak [Evet]seçeneğini 
belirleyin. 

9 WLAN bölgesini seçmek için 3. ve 4. 
adımları tekrarlayın.
 » Radyo otomatik olarak kablosuz ağları 

aramaya başlar.
 » Kullanılabilir Wi-Fi ağlarının bir listesi 

görüntülenir.

10 Wi-Fi ağınızı seçmek için 3. ve 4. adımları 
tekrarlayın. 

11  /  düğmelerine basarak kablosuz 
yönlendiricinizi bağlamak için bir seçenek 
belirleyin.

 

Update from FM

No update

Auto update
Update from DAB

Update from Network

WPS Menu
Push Button
Pin
Skip WPS
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• [Basma Düğmesi]: Kablosuz 
yönlendiriciniz WPS ve PBC kurulum 
yöntemlerini destekliyorsa bu seçeneği 
belirleyin. Yönlendiricinizdeki bağlantı 
düğmesine ve ardından devam etmek 
için OK düğmesine basmanız istenir.

• [Pin]: Kablosuz yönlendiriciniz 
WPS ve PIN kurulum yöntemlerini 
destekliyorsa bu seçeneği belirleyin. 
Radyo, yönlendiriciye girmeniz için 8 
haneli bir kod numarası oluşturur.

• [WPS'yi atla]: Kablosuz yönlendiriciniz 
WPS destekli değilse bu seçeneği seçin. 
Wi-Fi ağınız için anahtarı girmeniz 
istenir. 

12 Ekran panelinde gösterildiği şekilde 
WPS düğmesine basın ya da kablosuz 
yönlendiricinize PIN'i veya ağınıza 
bağlanmak için anahtarı girin (Görüntülenen 
seçenekler ağınızın türüne ve kullanılan ağ 
korumasına göre değişir).
• Ağ anahtarını girerken bir karakter 

seçmek için  /  /  /  düğmelerine 
basın, ardından doğrulamak için OK 
düğmesine basın.

 
• İptal etmek için  /  /  /  

düğmelerine basarak [CANCEL] 
öğesini seçin.

• Girişinizi onaylamak için  /  /  /  
düğmelerine basarak[OK] öğesini seçin.

• Girişi silmek için  /  /  /  
düğmelerine basarak [BKSP] öğesini 
seçin. 

• İşlemden çıkmak için  düğmesine 
basın.

 » Ağ bağlantısı kurulduğunda [Bağlandı] 
mesajı görüntülenir. 

0123456789._-@,
abcdefghijklmn
opqrstuvwxyzABC
DEFGHIJKLMNOPQR

BKSP
OK

CANCEL

Key:

0

13 [Setup wizard completed] (Kurulum 
sihirbazı tamamlandı) mesajı 
görüntülendiğinde ayardan çıkmak için OK 
düğmesine basın. 

 
İpucu

 • Bazı Wi-Fi yönlendiricilerinde, Wi-Fi bağlantısı için WPS 
düğmesini basılı tutmanız gerekebilir. Ayrıntılı bilgi için 
belirli yönlendiricilerin kullanıcı kılavuzlarına bakın. 

 • Kurulum sihirbazını tekrar çalıştırmak için [Sistem 
ayarı]>[Sihirbazı kur] menüsünü seçin ("Sistem ayarları 
menüsünün kullanımı" bölümüne bakın).

Açma
•  düğmesine basın.

 » Radyo en son seçilen kaynağa döner.

Bekleme moduna geçme
• Tekrar  tuşuna basın.

 » Gösterge paneli karartılır.
 » Saat ve tarih (ayarlanmışsa) 

görüntülenir. 

Not

 • 15 dakika boyunca işlem yapılmazsa radyo otomatik 
olarak bekleme moduna geçer.

Setup wizard

Setup wizard
completed

Press `OK to exit
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4 İnternet radyosu 
dinleme

Radyo, İnternet bağlantısıyla dünyanın dört bir 
yanından binlerce radyo istasyonu ve podcast 
çalabilir. 

İnternet radyo modunda 
menü kullanımı
İnternet bağlantısı kurulduğunda istasyon 
listesinde birçok istasyonun görüntülendiğini 
görürsünüz. Bir istasyon seçerek yayını başlatın. 

Not

 • Evinizdeki Wi-Fi ağının etkinleştirildiğinden emin olun. 
 • Daha iyi Wi-Fi sinyal alımı için Wi-Fi antenini döndürün 

ve konumunu ayarlayın.

1 [İnternet Radyosu] modunu seçmek için 
SOURCE düğmesine arka arkaya basın.
 » Radyo bir önceki seferde bağlanmış 

olduğu ağa bağlanır ve ardından en son 
dinlediğiniz İnternet radyo istasyonunu 
ayarlar. 

 » Daha önce ağ bağlantısı kurulmamışsa 
radyo otomatik olarak kablosuz ağları 
aramaya başlar (Ağ bağlantısı kurmak 
için "Başlarken">"İlk kurulumu 
gerçekleştirme" ya da "Sistem ayarları 
menüsünün kullanımı">"Ağ ayarlarını 
yapma" bölümüne bakın).

2 Menüye erişmek için  MENU düğmesine 
basın.

3 Menü seçenekleri arasında gezinmek için  
/  tuşuna basın:

  System settings
Main menu

Internet radio
Last listened
Station list

• [Son dinlenen]: En son dinlediğiniz 
radyo istasyonlarını ayarlar. 

• [İstasyonlar]: Mevcut herhangi bir 
İnternet radyo istasyonunu ayarlar.

• [Sistem ayarı]: Sistem ayarlarını yapar 
(Tüm çalışma modları için aynı menü 
seçeneği kullanılır. Ayrıntılar için bkz. 
"Sistem ayarları menüsünün kullanımı" 
bölümü).

• [Ana menü]: Ana menüye erişir (Tüm 
çalışma modları için aynı menü seçeneği 
kullanılır. Ayrıntılar için bkz. "Ana 
menünün kullanımı" bölümü).

4 Bir seçenek belirlemek için OK düğmesine 
basın.

5 Bir seçeneğin alt seçenekleri varsa 3. ve 4. 
adımları tekrarlayın.
• Önceki menüye dönmek için  

düğmesine basın.
• Üst menüye dönmek için  düğmesine 

basın.
[İstasyonlar]
• [My Favourites] (Kullanilan): Favori listenize 

eklediğiniz İnternet radyo istasyonlarını 
ayarlar (bkz. "İnternet radyosu 
dinleme">"İstasyon listesine İnternet 
istasyonları ekleme").

• [Local China] (Ulusal Error): Çin'de 
pop müzik, klasik müzik, iş haberleri vb. 
yayını yapan herhangi bir İnternet radyo 
istasyonunu ayarlar. 

• [Stations] (İstasyon):
• [ülkeler]: Konuma göre İnternet radyo 

istasyonlarını tarar.
• [Tarzlar]: Türe göre İnternet radyo 

istasyonlarını tarar.
• [İstasyon Ara]: İnternet radyo 

istasyonları arar. Arama yapmak için 
 /  /  /  düğmeleriyle karakter 

seçerek bir anahtar kelime girin, 
ardından devam etmek için OK 
düğmesine basın. 

• [Popüler istasyonlar]: İnternet'teki en 
popüler istasyonları ayarlar.

• [Yeni istasyonlar]: İnternetteki en yeni 
istasyon yayınlarını ayarlar.
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• [Podcasts] (Podcast'ler):
• [ülkeler]: Konuma göre podcast'leri 

tarar.
• [Tarzlar]: Türe göre podcast'leri tarar.
• [lstasyon Podcasts]: Mevcut 

podcast'leri arar. 
• [My Added Stations] (Eklediğim 

İstasyonlar): İstasyon listesine eklediğiniz 
herhangi bir istasyonu ayarlar (bkz. 
"İnternet radyosu dinleme">"İstasyon 
listesine İnternet istasyonları ekleme"). 

• [Help] (Yardım):
• [Get access code] (Erişim kodu al): 

Erişim kodunu tanır.
• [FAQ] (SSS): Belirli istasyonların kimi 

zaman çalışmama ve listeden kaybolma 
nedenini saptar. 

Not

 • 15 saniye içinde hiçbir düğmeye basılmadığında 
menüden çıkılır.

 • İstasyon listeleri ve alt menüleri zaman zaman değişebilir 
ve konuma göre farklılık gösterebilir.

İstasyon listesine İnternet 
istasyonları ekleme
Frontier Silicon Internet Radio portal web 
sitesi favori listelerinizi organize etmenize ve 
bilgisayarda da İnternet radyosu dinlemenize 
olanak verir. İnternet radyosunun "favoriler" ve 
"eklenen istasyonlar" özelliklerini kullanmak için 
önce radyonuzu portala kaydetmeniz gerekir.

Not

 • Radyonun İnternet radyosu modunda olduğundan ve 
Wi-Fi ağınıza bağlandığından emin olun.

1 Menü listesinden [İstasyonlar]>[Help] 
(Yardım)>[Get access code] (Erişim kodu 
al) öğelerini seçin.
 » Bu radyo için erişim kodu görüntülenir. 

  
2 Erişim kodunu yazın.
3 www.wifiradio-frontier.com adresine gidin. 
4 Erişim koduyla yeni bir hesap oluşturun.

  
5 İstasyonlara/podcast'lere göz atın veya 

arama yapın ve bunları favori istasyon 
listenize ekleyin.

  
 » AE8000 üzerinde favori istasyonlarınızı 

bulmak için [İstasyonlar]>[My 
Favourites] (Kullanilan) seçeneğine 
gidin.

 
6 Mevcut listede bulunmayan bir istasyon 

eklemek istiyorsanız bu işlemi kendiniz 
yapmak için [My Account] (Hesabım)>[My 
added stations] (Eklediğim İstasyonlar) 
seçeneğini tıklatın. 

Help
Access code

Access code:

Wi-Fi radio model
AE8000

Register

Code

Search/Browse

Internet radio

Stations
Podcasts
My Added Stations

Local China
My Favourites



12 TR

 
 » AE8000 üzerinde yeni eklenen 

istasyonlarınızı bulmak için 
[İstasyonlar]>[My Added Stations] 
(Eklediğim İstasyonlar) seçeneğine gidin. 

 
İpucu

 • Favori istasyonlarınızı diğer Wi-Fi radyolarıyla senkronize 
etmek için www.wifiradio-frontier.com adresindeki 
talimatları izleyin. 

 • Görüntülenen erişim kodu yalnızca birkaç 
dakikalığına geçerlidir. Radyonuzu verilen süre içinde 
kaydedemezseniz yeni bir erişim kodu almak için 
yukarıdaki adımları tekrarlayarak yeniden denemeniz 
gerekir.

İnternet radyo istasyonlarını 
kaydetme

Not

 • En fazla 10 İnternet radyo istasyonu kaydedebilirsiniz.

Seçenek A:
1 İnternet radyosu modunda, bir İnternet 

radyo istasyonu ayarlayın.
2 PRESET düğmesini iki saniye basılı tutun.

 » Önceden ayarlanmış istasyon listesi 
görüntülenir.

3 Önceden ayarlanmış bir sayı seçmek için  
/  düğmesine basın.

4 Onaylamak için OK düğmesine basın. 
 » [Program Kaydedildi] görüntülenir.
 » İstasyon seçilen konuma kaydedilir. 

My added stations

Internet radio

Stations
Podcasts

Local China
My Favourites

My Added Stations

Seçenek B:
1 İnternet radyosu modunda, bir İnternet 

radyo istasyonu ayarlayın.
2 Radyo istasyonunu kaydetmek için sayısal 

tuş takımını kullanın.
• 1 - 5 arasında bir sayıya ön ayarlama 

yapmak için sayısal tuş takımındaki bir 
tuşu (1-5) iki saniye basılı tutun.

• 6 - 10 arasında bir sayıya ön ayarlama 
yapmak için 5+ tuşunu iki saniye basılı 
tutun, ardından karşılık gelen sayı tuşuna 
basın. (Örneğin, 6 için ön ayarlama 
yapmak istiyorsanız 5+ tuşunu iki saniye 
basılı tutun ve ardından 1'e basın.)

 » [Program Kaydedildi] görüntülenir.
 » İstasyon seçilen konuma kaydedilir. 

İpucu

 • Daha önce kaydedilen bir istasyonu kaldırmak için 
yerine başka bir istasyonu kaydedin.

Önceden ayarlanmış bir 
İnternet radyo istasyonu 
seçme
İnternet radyosu modunda, önceden ayarlanmış 
bir radyo istasyonu seçmek için iki yöntem 
vardır. 
Seçenek A:
1 PRESET düğmesine basın.
2 Bir sayı seçmek için  /  düğmesine basın.
3 Onaylamak için OK düğmesine basın. 
Seçenek B:
• Önceden ayarlanmış bir sayı seçmek için 

sayısal tuş takımına basın.

İpucu

 • 6-10 arasında önceden ayarlanmış bir sayı seçmek için 
önce 5+ tuşuna basın ve ardından karşılık gelen sayı 
tuşuna basın. (Örneğin 6'yı seçmek istiyorsanız 5+ 
tuşuna ve ardından 1'e basın.)
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İnternet radyo bilgilerini 
gösterme
İnternet radyosu dinlerken aşağıdaki bilgiler 
arasında gezinmek için INFO düğmesine arka 
arkaya basın (varsa):

 » Sanatçı ve parça adı
 » İstasyon açıklaması 
 » İstasyon türü ve konumu 
 » Sinyal güvenilirliği 
 » Kodek ve örnekleme hızı 
 » Oynatma arabelleği 
 » Tarih 
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5 DAB radyo 
dinleme

DAB Hakkında
Dijital Ses Yayını (DAB) Hakkında
DAB dijital radyo, global vericiler ağı yoluyla 
yapılan yeni bir radyo yayın yöntemidir. 
Dinleyicilere daha fazla seçenek ve bilgi 
sunmasının yanı sıra, net ve cızırtısız bir ses 
kalitesi elde edilmesini sağlar.
– Bu teknolojiyle alıcı bulduğu en güçlü sinyale 
kilitlenir.
– DAB dijital istasyonlarında hatırlanması 
gereken frekanslar yoktur, kanallar istasyon adıyla 
ayarlanır, bu sayede hareket ettiğinizde tekrar 
frekans ayarı yapmanız gerekmez.
Multipleks nedir?
Dijital radyo işletimi multipleks adı verilen ve 
frekansların meydana getirdiği tek bir bloktan 
oluşur. Her multipleks bir frekans spektrumunda 
çalışır, örneğin DAB yayınlarında Bant III.
DAB YAYINCILARI VE DLS
Her DAB yayıncısı (veya multipleks operatörü) 
metin ve ses verisi hizmetleri sunar. Bazı 
programlar Dinamik Etiket Segmentleri (DLS) 
özelliğiyle desteklenir. Bu özellik, DAB radyo 
ekranında kayan yazı olarak okuyabileceğiniz 
veriler gönderir. Bazı istasyonlar güncel haberleri, 
hava ve yol durumunu, yayınlanan programın 
adını ve sıradaki programı, web sayfası adresini 
ve telefon numaralarını iletir.
Dijital radyo kapsama alanı ve hizmetleriyle 
ilgili daha fazla bilgiyi www.drdb.org adresinde 
bulabilirsiniz.

DAB radyo istasyonlarını 
açma
DAB radyo modunu ilk kez seçtiğinizde veya 
istasyon listesi boşken radyo otomatik olarak 
tam tarama yapar. 
• SOURCE düğmesine arka arkaya basarak 

[DAB radio] (DAB radyo) modunu seçin. 
 » [Arıyor] görüntülenir. 
 »  Radyo, tüm DAB radyo istasyonlarını 

otomatik olarak tarar, kaydeder ve 
ardından kullanılabilir ilk istasyonu 
yayınlar. 

 » İstasyon listesi radyo hafızasına alınır. 
Radyoyu bir sonraki açışınızda istasyon 
taraması gerçekleştirilmez.

İstasyon listesinden uygun bir istasyon 
kaydetmek için:
• DAB+ modunda, mevcut DAB istasyonları 

arasında gezinmek için  /  düğmelerine 
arka arkaya basın.

İpucu

 • İstasyonlar zaman zaman değişebilir. İstasyon listesini 
güncellemek için [Tam arama] menüsünü seçerek tam 
tarama gerçekleştirin.

DAB radyo istasyonlarını 
kaydetme

Not

 • En fazla 10 DAB radyo istasyonu kaydedebilirsiniz.

Seçenek A:
1 DAB modunda, bir DAB radyo istasyonu 

ayarlayın.
2 PRESET düğmesini iki saniye basılı tutun.

 » Önceden ayarlanmış istasyon listesi 
görüntülenir.
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3 Önceden ayarlanmış bir sayı seçmek için  
/  düğmesine basın.

4 Onaylamak için OK düğmesine basın. 
 » [Program Kaydedildi] görüntülenir.
 » İstasyon seçilen konuma kaydedilir. 

Seçenek B:
1 DAB modunda, bir DAB radyo istasyonu 

ayarlayın.
2 Radyo istasyonunu kaydetmek için sayısal 

tuş takımını kullanın.
• 1 - 5 arasında bir sayıya ön ayarlama 

yapmak için sayısal tuş takımındaki bir 
tuşu (1-5) iki saniye basılı tutun.

• 6 - 10 arasında bir sayıya ön ayarlama 
yapmak için 5+ tuşunu iki saniye basılı 
tutun, ardından karşılık gelen sayı tuşuna 
basın. (Örneğin, 6 için ön ayarlama 
yapmak istiyorsanız 5+ tuşunu iki saniye 
basılı tutun ve ardından 1'e basın.)

 » [Program Kaydedildi] görüntülenir.
 » İstasyon seçilen konuma kaydedilir. 

İpucu

 • Daha önce kaydedilen bir istasyonu kaldırmak için 
yerine başka bir istasyonu kaydedin.

Önceden ayarlanmış bir DAB 
radyo istasyonunu seçme
DAB modunda, önceden ayarlanmış bir radyo 
istasyonu seçmek için iki yöntem vardır. 
Seçenek A:
1 PRESET düğmesine basın.
2 Bir sayı seçmek için  /  düğmesine basın.
3 Onaylamak için OK düğmesine basın. 
Seçenek B:
• Önceden ayarlanmış bir sayı seçmek için 

sayısal tuş takımına basın.

İpucu

 • 6-10 arasında önceden ayarlanmış bir sayı seçmek için 
önce 5+ tuşuna basın ve ardından karşılık gelen sayı 
tuşuna basın. (Örneğin 6'yı seçmek istiyorsanız 5+ 
tuşuna ve ardından 1'e basın.)

DAB modunda menü 
kullanımı

1 DAB modunda, DAB menüsüne erişmek 
için  MENU düğmesine basın.

2 Menü seçenekleri arasında gezinmek için  
/  tuşuna basın:

  
• [İstasyonlar]: Tüm DAB radyo 

istasyonlarını görüntüler. İstasyon 
bulunmazsa radyo, DAB istasyonlarını 
taramaya başlar ve istasyon listesine 
ekler. 

• [Tam arama]: Tüm mevcut DAB radyo 
istasyonlarını tarar ve kaydeder.

• [Manüel ayar]: Manuel olarak belirli 
bir kanal/frekansı ayarlar ve istasyon 
listesine ekler.

• [Geçersizleri at]: İstasyon listesinden 
geçersiz tüm istasyonları kaldırır.

• [DRC]: Radyo sinyali dinamik aralığını 
sıkıştırır. Böylece alçak seslerin ses 
seviyesi artar ve yüksek seslerin ses 
seviyesi azalır. 

• [İstasyon sırası]: İstasyon listesinde 
gezinirken istasyonların nasıl 
düzenleneceğini tanımlamanızı sağlar.

• [Sistem ayarı]: Sistem ayarlarını yapar 
(bkz. "Sistem ayarları menüsünün 
kullanımı" bölümü).

• [Ana menü]: Ana menüye erişir (bkz. 
"Ana menünün kullanımı" bölümü).

Scan

Prune invalid

DAB
Station list

Manual tune

DRC
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3 Bir seçenek belirlemek için OK düğmesine 
basın.

4 Bir seçeneğin alt seçenekleri varsa 2. ve 3. 
adımları tekrarlayın.
• Önceki menüye dönmek için  

düğmesine basın.
• Üst menüye dönmek için  düğmesine 

basın.
[Geçersizleri at]

• [Evet]: İstasyon listesinden geçersiz tüm 
istasyonları kaldırır.

• [No] (Hayır): Önceki menüye döner.
[DRC]

• [DRC yüksek]: DRC'yi yüksek seviyeye 
geçirir (gürültülü ortamlar için önerilen 
varsayılan seçenek).

• [DRC alçak]: DRC'yi düşük seviyeye 
geçirir.

• [DRC kapalı]: DRC'yi kapatır.
[İstasyon sırası]

• [Alfa sayısal]: istasyonları alfabetik sıraya 
göre düzenler (varsayılan ayar).

• [Grup]: aynı grupta birlikte yayınlanan 
istasyon gruplarını listeler (örn. BBC 
veya South Wales local).

• [Geçerli]: önce geçerli istasyonları, 
ardından yayında olmayan istasyonları 
listeler.

Not

 • 15 saniye içinde hiçbir düğmeye basılmadığında 
menüden çıkılır.

DAB bilgilerini görüntüleme
DAB radyo dinlerken aşağıdaki bilgiler arasında 
gezinmek için INFO düğmesine arka arkaya 
basın (varsa):

 » İstasyon adı
 » Dinamik Etiket Segmenti (DLS)
 » Sinyal gücü
 » Program tipi (PTY)
 » Müzisyen Adı
 » Frekans
 » Sinyal hata oranı
 » Bit hızı ve ses durumu 
 » Kodek
 » Saat ve tarih
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6 FM radyo 
dinleyin

FM radyo istasyonlarını 
ayarlama

1 SOURCE düğmesine arka arkaya basarak 
[FM radio] (FM radyo) modunu seçin.

2  /  düğmesini iki saniye boyunca basılı 
tutun.
 » Radyo, sinyal alım gücü kuvvetli bir FM 

radyo istasyonuna otomatik olarak 
ayarlanır.

3 Daha fazla radyo istasyonu ayarlamak için 2. 
adımı tekrarlayın.

Bir istasyonu manuel olarak ayarlamak için: 
• FM radyo modunda bir frekans seçmek için 

 /  düğmelerine arka arkaya basın. 

FM radyo istasyonlarını 
kaydetme

Not

 • En fazla 10 FM radyo istasyonu kaydedebilirsiniz.

Seçenek A:
1 FM modunda, bir FM radyo istasyonu 

ayarlayın.
2 PRESET düğmesini iki saniye basılı tutun.

 » Önceden ayarlanmış istasyon listesi 
görüntülenir.

3 Önceden ayarlanmış bir sayı seçmek için  
/  düğmesine basın.

4 Onaylamak için OK düğmesine basın. 
 » [Program Kaydedildi] görüntülenir.
 » İstasyon seçilen konuma kaydedilir. 

Seçenek B:
1 FM modunda, bir FM radyo istasyonu 

ayarlayın.
2 Radyo istasyonunu kaydetmek için sayısal 

tuş takımını kullanın.
• 1 - 5 arasında bir sayıya ön ayarlama 

yapmak için sayısal tuş takımındaki bir 
tuşu (1-5) iki saniye basılı tutun.

• 6 - 10 arasında bir sayıya ön ayarlama 
yapmak için 5+ tuşunu iki saniye basılı 
tutun, ardından karşılık gelen sayı tuşuna 
basın. (Örneğin, 6 için ön ayarlama 
yapmak istiyorsanız 5+ tuşunu iki saniye 
basılı tutun ve ardından 1'e basın.)

 » [Program Kaydedildi] görüntülenir.
 » İstasyon seçilen konuma kaydedilir. 

İpucu

 • Daha önce kaydedilen bir istasyonu kaldırmak için 
yerine başka bir istasyonu kaydedin.

Önceden ayarlanmış bir FM 
radyo istasyonunu seçme
FM modunda, önceden ayarlanmış bir radyo 
istasyonu seçmek için iki yöntem vardır. 
Seçenek A:
1 PRESET düğmesine basın.
2 Bir sayı seçmek için  /  düğmesine basın.
3 Onaylamak için OK düğmesine basın. 
Seçenek B:
• Önceden ayarlanmış bir sayı seçmek için 

sayısal tuş takımına basın.

İpucu

 • 6-10 arasında önceden ayarlanmış bir sayı seçmek için 
önce 5+ tuşuna basın ve ardından karşılık gelen sayı 
tuşuna basın. (Örneğin 6'yı seçmek istiyorsanız 5+ 
tuşuna ve ardından 1'e basın.)
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FM modunda menü kullanımı

1 FM modunda, FM menüsüne erişmek için 
 MENU düğmesine basın.

2 Menü seçenekleri arasında gezinmek için  
/  tuşuna basın:

  
• [Arama ayarı]
• [Ses ayarı]
• [System settings] (Sistem ayarları): 

Sistem ayarlarını yapar (bkz. "Sistem 
ayarları menüsünün kullanımı" 
bölümü).

• [Main menu] (Ana menü): Ana menüye 
erişir (bkz. "Ana menünün kullanımı" 
bölümü).

3 Bir seçenek belirlemek için OK düğmesine 
basın.

4 Bir seçeneğin alt seçenekleri varsa 2. ve 3. 
adımları tekrarlayın.
• Önceki menüye dönmek için  

düğmesine basın.
• Üst menüye dönmek için  düğmesine 

basın.
[Arama ayarı]

• [Salt güçlü istasyon?]-[Evet]: 
Yalnızca güçlü sinyale sahip FM radyo 
istasyonlarını tarar.

• [Salt güçlü istasyon?]-[NO] (Hayır): 
Mevcut tüm FM radyo istasyonlarını 
tarar.

[Ses ayarı]
• [Sadece mono?]-[Evet]: Mono yayını 

seçer.
• [Sadece mono?]-[NO] (Hayır): Stereo 

yayını seçer.

Not

 • 15 saniye içinde hiçbir düğmeye basılmadığında 
menüden çıkılır.

Audio setting
System settings
Main menu

FM
Scan setting

RDS bilgilerini gösterme
RDS (Radyo Veri Sistemi), FM istasyonlarının 
ek bilgiler göstermelerine olanak sağlayan bir 
servistir. 
RDS sinyaline sahip bir FM istasyonu 
dinliyorsanız bir RDS simgesi ve istasyon adı 
görüntülenir.
1 Bir RDS istasyonunu ayarlayın.
2 Aşağıdaki bilgiler (varsa) arasında dolaşmak 

için INFO düğmesine arka arkaya basın:
 » İstasyon adı
 » Radyo metin mesajları
 » Program türü
 » Frekans
 » Tarih
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7 Sistem ayarları 
menüsünün 
kullanımı

1 Çalışma modunda, menüye erişmek için  
düğmesine basın.

2  /  düğmelerine arka arkaya basarak 
[Sistem ayarı] öğesini seçin.

3 Onaylamak için OK tuşuna basın.
4 Bir seçenek belirlemek için 2. ve 3. adımları 

tekrarlayın.

  
• [Ağ]: Ağ bağlantısı kurmanızı sağlar.
• [Saat/Tarih]: Saati ve tarihi ayarlar.
• [Dil]: Sistem dilini seçer.
• [Fabrika ayarı]: Radyoyu fabrika 

ayarlarına sıfırlar.
• [Yazılım güncelleme]: Yazılım 

güncelleme bilgilerini kontrol eder. 
• [Software Upgrade]: Gerekiyorsa 

yazılımı günceller. 
• [Sihirbazı kur]: İlk kurulumu 

gerçekleştirmeniz gerektiğini belirtir.
• [Bilgi]: Yazılım sürümünü tanır.
• [Backlight]: Arka aydınlatma ayarlarını 

yapar.

Not

 • 15 saniye içinde hiçbir düğmeye basılmadığında 
menüden çıkılır.

Time/Date
Language
Factory Reset
Software update

System settings
Network

Ağ ayarlarını yapma

1 [Sistem ayarı] > [Ağ] öğesini seçin.
2 Bir seçenek veya alt seçenek belirlemek 

için  /  düğmelerine basın, ardından 
onaylamak için OK düğmesine basın.

• [Ağ sihirbazı]: Ağ bağlantısını kurmanız 
gerektiğini belirtir. 

• [PBC Wlan Kurulum]: Kablosuz 
yönlendiriciniz WPS ve PBC kurulum 
yöntemlerini destekliyorsa bu seçeneği 
belirleyin.

• [Ayarları göster]: Mevcut ağ bilgilerini 
görüntüler. 

• [WLAN bölgesi]: WLAN bölgesi seçer. 
• [Manüel ayarlar]: 

• [DHCP etkin]: IP adresini otomatik 
olarak atar. 

• [DHCP etkin değil]: IP adresini manuel 
olarak atar. 

• [Ağ profili]: Radyo tarafından hafızaya 
alınan ağların bir listesini görüntüler. 

• [Ağı Bağlı Tutun]: Bağlı ağın korunup 
korunmayacağını seçer. 

Saatin/tarihin ayarlanması

1 [Sistem ayarı] > [Saat/Tarih] öğesini seçin.
2 Bir seçenek veya alt seçenek belirlemek 

için  /  düğmelerine basın, ardından 
onaylamak için OK düğmesine basın.

  
• [Saat/Tarih ayarı]: Saati ve tarihi ayarlar. 
• [Atomatik güncelleme]: 

• [DAB'den güncelle]: Saati DAB 
istasyonlarıyla senkronize eder. 

• [FM'den güncelleştir]: Saati FM 
istasyonlarıyla senkronize eder. 

• [Internetten güncelle]: Saati İnternet 
radyo istasyonlarıyla senkronize eder.

Auto update
Set format
Set timezone
Daylight savings

Time/Date
Set Time/Date
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• [Güncelleme yok]: Saat 
senkronizasyonunu devre dışı bırakır. 

• [Formatı belirle]: 12/24 saat formatını 
ayarlar. 

• [Saat dilimi ayarı]: Saat dilimini ayarlar. 
• [DST]: Yaz saatini etkinleştirir veya devre 

dışı bırakır. 

Not

 • Saati DAB veya FM'den güncelliyorsanız yaz saati 
seçeneği etkili olmaz. 

 • Ağdan güncelliyorsanız saat diliminizi ayarlayın. 

Sistem dilini ayarlama

1 [Sistem ayarı] > [Dil] öğesini seçin.
 » Bir dil listesi görüntülenir. 

2 Bir sistem dili ayarlamak için  /  
düğmelerine, ardından onaylamak için OK 
düğmesine basın.

Tüm ayarları sıfırlama

1 [Sistem ayarı] > [Fabrika ayarı] öğesini 
seçin.

2 Bir seçenek belirlemek için  /  
düğmelerine, ardından onaylamak için OK 
düğmesine basın.
• [Yes] (Evet): Radyoyu fabrika ayarlarına 

sıfırlar.
• [No] (Hayır): Önceki menüye döner.

Yazılım güncelleme bilgilerini 
kontrol etme

1 [Sistem ayarı] > [Yazılım güncelleme] 
öğesini seçin.

2 Bir seçenek veya alt seçenek belirlemek 
için  /  düğmelerine basın, ardından 
onaylamak için OK düğmesine basın.
• [Oto kontrol ayarı]: Yeni yazılım 

sürümlerinin düzenli olarak kontrol 
edilip edilmeyeceğini belirler.

• [Check now]: Yeni yazılım sürümlerini 
hemen kontrol eder.

Not

 • Radyo yeni yazılımın kullanılabilir olduğunu algılarsa 
güncellemeyi indirmek isteyip istemediğinizi sorar. Kabul 
ederseniz yeni yazılım indirilir ve yüklenir. 

 • Yazılım yükseltmesinden önce radyonun kararlı bir 
güç bağlantısına bağlı olduğundan emin olun. Yazılım 
güncellemesi sırasında gücü kesmek ürüne zarar 
verebilir.

Yazılımı yükseltme (varsa)
Yazılımı güncellemek istiyorsanız yardım 
için WOOX Innovations ile iletişime geçin. 
Güncellemeyi sizin yapmanız önerilmez. 

Yazılım sürümünü öğrenme
• [Sistem ayarı] > [Bilgi] öğesini seçin.

 » Mevcut yazılım sürümü gösterilir. 

Arkadan aydınlatma 
ayarlarının yapılması

1 [Sistem ayarı] > [Backlight] öğesini seçin.
2 Bir seçenek veya alt seçenek belirlemek 

için  /  düğmelerine basın, ardından 
onaylamak için OK düğmesine basın.
• [Zaman Aşımı]: Ekran arkadan 

aydınlatması için bir kapanma süresi 
seçer. 

• [Düzeyde]: Arkadan aydınlatma için 
parlaklık seviyesi seçer. 
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8 Ana menünün 
kullanımı

1 Çalışma modunda, üst menüye erişmek için 
 düğmesine basın.

2  /  düğmelerine arka arkaya basarak 
[Ana menü] öğesini seçin.

3 Onaylamak için OK tuşuna basın.
4 Bir seçenek belirlemek için 2. ve 3. adımları 

tekrarlayın. 
• [İnternet Radyosu]: İnternet radyo 

modunu seçer.
• [DAB]: DAB modunu seçer.
• [FM]: FM modunu seçer.
• [AUX in]: AUX IN modunu seçer.
• [Timer]: Uyku zamanlayıcısını ayarlar. 
• [Alarm]: Alarm zamanlayıcısını ayarlar. 
• [Sistem ayarı]: Sistem ayarlarını yapar 

(bkz. "Sistem ayarları menüsünün 
kullanımı" bölümü).

Not

 • 15 saniye içinde hiçbir düğmeye basılmadığında 
menüden çıkılır.

 • Bir mod seçmek için SOURCE düğmesine de 
basabilirsiniz: İnternet radyosu, DAB radyo, FM radyo ya 
da AUX IN.

Saatin ve alarmın ayarlanması
Not

 • Farklı zamanlarda çalacak iki alarm ayarlayabilirsiniz.
 • Alarmın normal bir şekilde çalışması için saati doğru bir 

şekilde ayarladığınızdan emin olun.

1 [Ana menü] > [Alarm] öğesini seçin.
 » Saat ayarlanmamışsa saati ayarlamanızı 

isteyen bir mesaj görüntülenir. 

2 Devam etmek için OK düğmesine basın. 
 » Gün hanesi yanıp söner.

3 Günü ayarlamak için  /  düğmesine, 
ardından onaylamak için OK düğmesine 
basın.
 » Ay hanesi yanıp söner.

4 Ay, yıl ve saati sırayla ayarlamak için 3. adımı 
tekrarlayın.
 » [Alarm 1:Açık [00:00]] ve [Alarm 

2:Açık [00:00]] seçenekleri 
görüntülenir.

  
5 3. adımı tekrarlayarak [Alarm 1:Açık 

[00:00]]>[Aç:Açık] öğesini seçin.
6 Alarm zamanlayıcısını etkinleştirmek veya 

devre dışı bırakmak için 3. adımı tekrarlayın.
• [Açık]: Alarm zamanlayıcısını devre dışı 

bırakır. 
• [Günlük]: Alarm her gün çalar.
• [Bir kerelik]: Alarm yalnızca bir kez 

çalar.
• [Hafta sonu]: Alarm Cumartesi ve 

Pazar günleri çalar. 
• [Hafta içi]: Alarm Pazartesi gününden 

Cuma gününe kadar her gün çalar. 
7 3. adımı tekrarlayarak [Saat] öğesini seçin 

ve ardından alarm saatini ayarlayın.
8 3. adımı tekrarlayarak [Mod] öğesini seçin 

ve ardından alarm kaynağını ayarlayın.
• [Alarm sesi]: Sesli alarmı alarm kaynağı 

olarak seçer.
• [İnternet Radyosu]: En son dinlediğiniz 

İnternet radyo istasyonunu alarm 
kaynağı olarak seçer. 

• [DAB]: En son dinlediğiniz DAB radyo 
istasyonunu alarm kaynağı olarak seçer. 

• [FM]: En son dinlediğiniz FM radyo 
istasyonunu alarm kaynağı olarak seçer.

9 3. adımı tekrarlayarak [Ayarlı alarmı 
kur] öğesini seçin ve ardından en son 
dinlediğiniz istasyonu veya önceden 
ayarlanmış bir radyo istasyonunu alarm 
kaynağı olarak belirleyin.

Alarms
Alarm 1: Off [00:00]
Alarm 2: Off [00:00]
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10 3. adımı tekrarlayarak [Ses:] öğesini seçin 
ve ardından alarm ses seviyesini ayarlayın.

11 3. adımı tekrarlayarak [Kaydet] öğesini seçin.
 » Alarm 1'e ayarlıdır. 

12 Alarm 2'yi ayarlamak için 5-11 arasındaki 
adımları tekrarlayın.

Not

 • Alarm etkinleştirildiğinde Alarm 1 veya Alarm 2 için 
bir alarm simgesi görüntülenir. Alarmı durdurmak için 
radyodaki  düğmesine basın. 

 • Ayrıca [Sistem ayarı]>[Saat/Tarih]öğesine gidereksaati 
ve tarihi ayarlayabilirsiniz (bkz. "Sistem ayarları 
menüsünün kullanımı">"Saatin/tarihin ayarlanması").

Alarmı erteleme
• Alarm çaldığında sabit bir süre (dakika 

cinsinden) seçmek için SNOOZE 
düğmesine basın.
 » Önceden ayarlanan sürenin sonunda 

alarm ertelenir ve tekrar çalar.

Uyku zamanlayıcısını ayarlama
Uyku zamanlayıcısını ayarlamanın iki yöntemi vardır. 
Seçenek A:

  Sleep OFF 15MINS 30MINS

45MINS60MINS

• Radyo açık olduğunda (radyo üzerinde) 
 düğmesine veya (uzaktan kumanda 

üzerinde) SLEEP düğmesine arka arkaya 
basarak uyku zamanlayıcısı süresini (dakika 
cinsinden) seçin.
 » Radyo,önceden ayarlanmış süre sona 

erdiğinde otomatik olarak bekleme 
moduna geçer.

 » [Uyku modu kapalı] görüntülendiğinde 
uyku zamanlayıcısı devre dışı bırakılır.

Seçenek B:
1 [Ana menü]>[Timer] öğesini seçin.
2 Uyku zamanlayıcısı süresini (dakika 

cinsinden) seçmek için  /  düğmesine 
arka arkaya basın.
 » [Uyku modu kapalı] görüntülendiğinde 

uyku zamanlayıcısı devre dışı bırakılır.
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9 Diğer özellikler

Harici cihazdan müzik 
dinleme
Bu radyo ile MP3 çalar gibi harici bir ses 
cihazından da müzik dinleyebilirsiniz.
1 Her iki ucunda 3,5 mm konektör bulunan 

bir ses giriş kablosunu (birlikte verilmez) 
aşağıdaki konumlara bağlayın:
• bu radyonun arkasındaki AUDIO IN 

soketi ve
• harici cihazdaki kulaklık soketi.

2 SOURCE düğmesine arka arkaya basarak 
[AUX in] modunu seçin.

3 Harici cihazda ses çalın (kullanım kılavuzuna 
göz atın).

  
Ses seviyesi ayarı
• Oynatma sırasında ses seviyesini ayarlamak 

için + VOL - düğmesine basın.

Kulaklıkla müzik dinleme
• Ürünün üzerindeki  soketine bir kulaklık 

takın.

Sesi kapatma
• Çalma sırasında sesi kısmak veya tekrar 

açmak için  tuşuna basın.
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10 Ürün bilgileri
Not

 • Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör
Nominal Çıkış Gücü 5 W (RMS)
Kulaklık Çıkışı 3 mW x 2, 32 ohm
Frekans Tepkisi 60 -20.000 Hz, ±3 dB
Sinyal Gürültü Oranı >65 dBA
Ses Girişi 600 mV (RMS), 22 

kohm

Wi-Fi
Wi-Fi protokolü 802.11b/g/n

Radyo

Ayarlama Aralığı 
(FM)

87,5 - 108 MHz

Ayarlama Aralığı 
(DAB)

174,928 - 239,2 MHz 
(Bant III)

Hassasiyet (FM) < 22 dBf (Mono, 26 dB 
S/N Oranı)

Hassasiyet (DAB) -98 dBm

Genel bilgiler
AC Gücü (güç 
adaptörü)

Marka adı: PHILIPS;

Model: AS190-075-
AD180;
Giriş: 100-240 V~, 
50/60 Hz, 0,7 A;
Çıkış: 7,5 V  1,8 A;

Çalışır Durumdaki Güç 
Tüketimi

<10 W

Beklemede Güç 
Tüketimi (Wi-Fi 
olmadan)

< 1 W

Boyutlar - Ana Ünite 
(G x Y x D)

129 x 104 x 105 mm

Ağırlık - Ana Ünite 0,6 kg
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11 Sorun giderme
Uyarı

 • Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi 
olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. 
Cihazı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep 
etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. 
Sorununuz hala çözülmediyse Philips Web 
sayfasına gidin (www.philips.com/support). 
Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınınızda 
bulundurun ve model numarası ile seri 
numarasını bildiğinizden emin olun.
Güç yok
 • Saatli radyonun AC fişinin düzgün 

takıldığından emin olun.
 • AC prizinde güç olduğundan emin olun.

Ses yok veya ses bozuk. 
 • Ses seviyesini ayarlayın.
 • Radyonun sesinin kapalı olup olmadığını 

veya radyo istasyonunun arabelleğe alınıp 
alınmadığını kontrol edin. 

 • Kulaklığın takılı olup olmadığını kontrol edin. 
 • Radyo antenini sonuna kadar açıp 

konumunu ayarlayın. 
 • Radyo parazitini önlemek için radyoyu diğer 

elektronik cihazlardan uzak tutun.
 • Wi-Fi ağı bağlantısını kontrol edin. Wi-Fi 

antenini döndürerek konumunu ayarlayın. 
Saatli radyo yanıt vermiyor
 • AC fişini prizden çıkarıp yeniden takın ve 

saatli radyoyu tekrar açın.
 • Radyonun bekleme modunda olup 

olmadığını kontrol edin. Bekleme 
modundaysa radyoyu açın. 

Zayıf radyo alımı
 • Radyo parazitini önlemek için saatli radyoyu 

diğer elektronik cihazlardan uzak tutun.
 • Radyo antenini sonuna kadar açıp 

konumunu ayarlayın.
 • Wi-Fi ağı bağlantısını kontrol edin. Wi-Fi 

antenini döndürerek konumunu ayarlayın. 

Yetersiz Wi-Fi sinyal gücü
 • Yönlendirici ve radyo arasındaki mesafeyi 

kontrol edin.
 • Wi-Fi antenini döndürerek konumunu 

ayarlayın. 
Evinizdeki Wi-Fi ağına bağlanılamıyor
 • Kablosuz yönlendiricinizin kapalı olup 

olmadığını kontrol edin. 
 • Kablosuz yönlendiricinizin WPS'i 

destekleyip desteklemediğini kontrol edin. 
WPS destekli yönlendiricinizi radyoya 
bağlamak için doğru kurulum yöntemini 
(PBC veya PIN) kullanın. Gerekiyorsa 
Wi-Fi bağlantısı kurmak için kablosuz 
yönlendiricinizin kullanım kılavuzuna 
başvurun.

 • Wi-Fi ayarlarını tekrar yapılandırın 
(bkz. "Başlarken">"İlk kurulumu 
gerçekleştirme" ve "Sistem ayarları 
menüsünün kullanımı">"Ağ ayarlarını 
yapma"). 

Bazı istasyonlar bazen çalışmıyor
 • Bazı istasyonlar yalnızca belirli sayıda 

dinleyiciyi destekler. Birkaç dakika sonra 
tekrar denediğinizde bu istasyonları 
dinleyebilirsiniz. 

 • İstasyon yayın yapmıyordur. Daha sonra 
tekrar deneyin.

Bazı istasyonlar istasyon listesinden kayboluyor
 • Belirli bir istasyon İnternet üzerinden 

yayın yapmayı bırakırsa listeden kaldırılır. 
Radyo, istasyonun yayın yapmaya devam 
edip etmediğini sürekli olarak kontrol eder. 
İstasyon tekrar yayın yapmaya başlarsa 
istasyon listesine tekrar eklenir. 

Alarm çalışmıyor
 • Saati/alarmı doğru ayarlayın.
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12 Bildirim
Cihaz üzerinde yapılan, WOOX Innovations 
tarafından açıkça onaylanmayan her türlü 
değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini 
geçersiz kılabilir.

Uyumluluk

 
İşbu belge ile WOOX Innovations, bu ürünün 
1999/5/EC Yönergesinin esas şartlarına ve 
ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. 
Uygunluk Bildirimi'ni www.philips.com/support 
adresinde bulabilirsiniz.

Çevremizi koruyun
Eski ürün ve pilin atılması

  
Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden 
kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve 
bileşenler kullanılarak üretilmiştir.

  
Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün 2012/19/
EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu 
anlamına gelir.

  
Bu simge, ürünün 2013/56/EU sayılı Avrupa 
Yönergesi kapsamındaki, normal ev atıklarıyla 
birlikte atılamayan piller içerdiği anlamına gelir.

Elektrikli ve elektronik ürünlerin ve pillerin ayrı 
olarak toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki 
sistem hakkında bilgi edinin. Yerel kuralları takip 
edin ve ürün ve pilleri asla normal evsel atıklarla 
birlikte atmayın. Eski ürünler ve pillerin doğru 
şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki 
olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.
Tek kullanımlık pillerin çıkarılması
Tek kullanımlık pilleri çıkarmak için pil kurulum 
bölümüne bakın.
Çevresel bilgiler
Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. 
Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilecek 
şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren 
köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, 
koruyucu köpük tabakası.) 
Sisteminiz, uzman bir firma tarafından 
parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek 
ve kullanılabilecek malzemelerden oluşmaktadır. 
Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen 
pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel 
yönetmeliklere uygun hareket edin.

Tescilli marka uyarısı
Sınıf II ekipman simgesi:

  
Bu simge, ünitenin çift yalıtım sistemine sahip 
olduğunu gösterir.
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