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1 Güvenlik ve 
Bildirim

Bu ürünü kullanmadan önce tüm talimatları 
okuyun ve anlayın. Talimatlara uyulmamasından 
dolayı hasar meydana geldiğinde, garanti 
geçersiz olacaktır.

Güvenlik

Uyarı

 • Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın. 
 • Bu ürünün hiçbir parçasını yağlamayın.
 • Bu ürünü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların 

üzerine koymayın.
 • Bu ürünü doğrudan gün ışığından, çıplak alevlerden veya 

ısıdan koruyun. 
 • Ürünün içindeki lazer ışınına kesinlikle bakmayın.
 • Cihazın güç bağlantısını kesmek için güç kablosu, fiş veya 

adaptöre kolayca erişebileceğinizden emin olun.

a Tüm talimatları izleyin.

b Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.

c Yalnızca kuru bezle temizleyin.

d Havalandırma deliklerini kapatmayın. 
Üreticinin talimatlarına göre kurun.

e Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi 
ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer 
cihazların (amplifikatörler dahil) yanına 
kurmayın. 

f Güç kablosunun, özellikle fişlerde, 
prizlerde ve cihazdan çıktıkları yerlerde 
üzerine basılmasını veya sıkışmasını 
önleyin.

g Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek 
parçalar/aksesuarlar kullanın.

h Gökgürültülü havalarda veya uzun süre 
kullanılmadığında cihazın fişini çekin. 

i Tüm servis işlemleri için yetkili servis 
personeline başvurun. Güç kaynağı 
kablosu veya fişinin zarar görmesi, cihaza 
sıvı dökülmesi veya içine nesne düşmesi, 
cihazın yağmur veya neme maruz kalması, 
normal şekilde çalışmaması veya yere 
düşmesi gibi nedenlerle cihazın zarar 
görmesi durumunda servis işlemi gerekir.

j Cihazı sıvı damlamasına veya sıçramasına 
maruz bırakmayın. 

k Tehlike kaynaklarını cihazın üzerine 
koymayın (örn. sıvı dolu nesneler, yanan 
mumlar). 

l ANA ŞEBEKE fişi veya cihaz bağlantısının 
bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı 
yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma 
hazır bir durumda kalmalıdır.

m Havalandırma için ürünün çevresinde 
yeterli boş alan olduğundan emin olun.

n Pil kullanım UYARISI – Fiziksel 
yaralanmaya, eşyaların veya cihazın hasar 
görmesine neden olabilecek pil sızıntısını 
engellemek için:
• Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya 

karbon ve alkalin vs.).
• Tüm pilleri + ve - kutupları cihazın 

üzerinde gösterilen yere gelecek 
şekilde, doğru biçimde takın.

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

• Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa 
pilleri çıkarın.

Ürününüze özen gösterin
• Disk bölmesine diskten başka bir şey 

koymayın.
• Disk bölmesine eğik veya çizik diskler 

koymayın.
• Ürünü uzun bir süre kullanmayacaksanız, 

disk bölmesindeki diskleri çıkarın.
• Ürünü temizlemek için sadece mikrofiber 

bez kullanın.
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Çevremizi koruyun

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

 
Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası 
işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 
2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında 
olduğu anlamına gelir.
Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin 
toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem 
hakkında bilgi edinin.
Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve 
eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla 
birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık 
işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, 
çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki 
oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.

  
Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi 
kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla 
atılmaması gereken piller kullanılmaktadır.Atık 
işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, 
çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki 
oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, 
lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel 
kurallar hakkında bilgi edinin.

Uyumluluk

 
Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti 
gereksinimlerine uygundur.
Bu cihaz aşağıdaki etiketi içerir:

 
Not

 • Tip plakası, cihazı alt kısmında bulunur.

İşitme güvenliği

 
Uyarı

 • İşitme duyusunda hasar meydana gelmesi ihtimalini 
önlemek için, uzun süre boyunca yüksek sesle müzik 
dinlemeyin.

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. 
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• 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.

• 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. Motorlu bir taşıt 
kullanırken, bisiklete binerken, kaykay 
kullanırken vb. kulaklık kullanmayın; bu 
durum trafik tehlikesi yaratabilir ve birçok 
bölgede yasaktır.

Bildirim
Cihaz üzerinde yapılan, Philips Consumer 
Lifestyle tarafından açıkça onaylanmayan her 
türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma 
yetkisini geçersiz kılabilir.
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.
 

2 Kontroller/Güç 
Kaynağı

Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz, 
Philips dünyasına hoş geldiniz!
Philips’in sunduğu destekten tam olarak yarar-
lanmak için, ürününüzü  
www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Birlikte Verilen Aksesuarlar
–  AC güç kablosu
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Üst/ön paneller

a Kaynak seçici: CD/MP3, FM, MW veya 
OFF
• CD/MP3, FM veya MW ses kaynağını 

seçer
• kapatma düğmesi

b 
• CD/MP3 çalmasını başlatır veya 

duraklatır
  /   

• sonraki/önceki parçayı seçer
• hızlı ileri/geri arama yapar (düğmeyi 

basılı tutun)
 PROG 

• parçaları programlar
   

• CD çalmasını durdurur ;
• bir CD programını siler

c Display
• CD fonksiyonlarını gösterir

d MODE
• farklı çalma modları seçer: 

örn. REPEAT (Tekrar) veya SHUFFLE 
(Karışık) (rasgele düzen)

e ALBUM + 

•  Yalnızca MP3-CD için: albümleri seçer

f OPEN•CLOSE 
• CD kapağını açar/ kapar

g TUNING
• radyo istasyonlarını ayarlar

h VOLUME
• ses seviyesini ayarlar
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Arka/alt paneller

i Teleskopik anten
• FM alımını iyileştirir

j Pil kapağı
• 6 x 1.5V pil yerleştirmek için açın
• R-14/ UM-2/ C hücreleri

k 
• 3.5 mm stereo kulaklık soketi

Faydalı ipuçları: Kulaklıklar sete bağlandığında, 
hoparlörlerin sesi kapatılır.

l AC MAINS~ – güç kablosu girişi

Dikkat

 • Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarların 
kullanılması ya da prosedürlerin uygulanması tehlikeli 
işlemlere neden olabilir.

 • Avrupa Birliği radyo paraziti gereksinimlerine uygundur.
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Güç Kaynağı

Pil ömrünü uzatmak istiyorsanız, uygun durum-
larda güç kaynağı kablosunu kullanın.
Pilleri yerleştirmeden önce fişi setten ve duvar 
prizinden çıkardığınızdan emin olun.

Piller
1 1 Kutupları doğru bir şekilde ayarlanmış 

6 adet pil yerleştirin (R-14, UM2 veya C 
hücreleri)(ürünle birlikte verilmez, tercihen 
alkalin).

2 2 Pillerin tam ve doğru bir şekilde 
yerleştiğinden emin olduktan sonra pil 
kapağını geri takın. Set artık çalışmaya 
hazırdır.

• Pillerin yanlış kullanımı elektrolit sızıntısına 
yol açarak bölmenin aşınmasına ya da 
pillerin patlamasına neden olabilir :

• Farklı pilleri bir arada kullanmayın (örn. 
alkalin ve karbon çinko). Set için yalnızca 
aynı tipte pil kullanın.

• Yeni pilleri takarken, eski ve yeni pilleri bir 
arada kullanmaya çalışmayın.

• Ürün uzun süre kullanılmayacaksa, setteki 
pilleri çıkarın.

Pillerde kimyevi maddeler bulunur, 
bu yüzden doğru biçimde atılmalıdır.

AC gücünü kullanma

Uyarı

 • Güç kaynağını değiştirmeden veya bağlantısını kesmeden 
önce, her zaman seti tam olarak kapattığınızdan emin 
olun.

1 Güç geriliminin, setin alt kısmında bulunan 
tip plakasında gösterildiği gibi, yerel güç 
kaynağınıza karşılık gelip gelmediğini kontrol 
edin. Karşılık gelmiyorsa, satıcınıza veya 
servis merkezine danışın.

2 Güç kablosunu AC MAINS~ girişine ve 
prize bağlayın. Set artık bağlı ve kullanıma 
hazırdır.

3 3 Seti tamamen kapatmak için, güç 
kablosunu prizden çıkarın.

4 4 Üniteyi AC prizine yakın ve AC elektrik 
fişine kolayca erişebileceğiniz bir yere 
kurun.

• Şiddetli fırtınalarda setinizi korumak için güç 
kablosunu prizden çıkarın. Yalnızca konektör 
ünitenin arkasındaki MAINS soketinden 
çıkarılırsa, kablonun serbest ucunda elektrik 
olabileceğinden, çocuklar ciddi şekilde 
yaralanabilir.

Tip plakası, setin altında bulunur.

Faydalı ipuçları:
– Gereksiz enerji tüketimini önlemek için, seti 

kullandıktan sonra her zaman Kaynak seçici 
ayarını OFF (KAPALI) değerine getirin.

PHONES
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3 Genel Kullanım/
Radyo

Genel kullanım

Ürünü açma/kapama ve fonksiyon seçimi
1 Ses kaynağınızı seçmek için Kaynak seçiciyi 

şunlardan birine ayarlayın: CD/MP3, FM 
veya MW.

2 Seti kapatmak için Kaynak seçiciyi OFF 
(KAPALI) konumuna getirin.

Ses seviyesini ayarlama
Sesi VOLUME kontrolüyle ayarlayın.

Radyo alımı

1 İstediğiniz dalga bandını seçmek için Kaynak 
seçiciyi FM veya MW değerine ayarlayın. 

2 TUNING kontrolünü bir istasyona 
ayarlayın.

Faydalı ipuçları:
Radyo alımını iyileştirmek için
• En iyi şekilde FM almak için teleskopik 

anteni uzatın, eğin ve çevirin. Sinyal alımı 
çok güçlüyse anten uzunluğunu kısaltın.

• Set, MW için bir dahili anten kullanır.En iyi 
şekilde sinyal almak için radyoyu çevirerek 
bu anteni doğrultun.

4 CD/MP3 Çalar 

MP3 Hakkında

(MPEG1 Audio Layer 3) müzik sıkıştırma tek-
nolojisi, CD kalitesinde sesi korurken bir ses 
CD’sinin dijital verilerini önemli ölçüde küçültür.

• MP3 dosyalarını edinme: yasal müzik 
dosyalarını İnternet’ten bilgisayarınızın sabit 
diskine indirebilir veya uygun kodlayıcı 
yazılımı aracılığıyla bilgisayarınızda ses CD’si 
dosyalarını dönüştürerek bu tür dosyaları 
kendiniz oluşturabilirsiniz. (MP3 dosyaları 
için 128kb/s bit hızı veya üzeri önerilir.)

• MP3 CD’si oluşturma: bilgisayarınızın sabit 
diskindeki müzik dosyalarını, CD yazıcınızı 
kullanarak bir CDR veya CDRW üzerine 
yazın.

Faydalı ipuçları:
– MP3 dosyalarının dosya adlarının .mp3 ile 

sona erdiğinden emin olun.
– Albüm sayısı: en fazla 99
– Parça sayısı: en fazla 400
– Dosya adlarının uzunluğu, çalınacak parçaların 

sayısını etkiler. Dosya adları kısa olduğunda, 
diske daha fazla dosya yazılabilir.

Disk çalma

Bu müzik çalar CD-R/ CD-RW, MP3 CD’si
dahil Ses Disklerini çalar. Ürüne bir CDROM, 
CD-I, CDV,VCD, DVD veya bilgisayar CD’si
yerleştirmeye çalışmayın.
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ÖNEMLİ!
• Bazı kayıt şirketleri tarafından telif hakkı 

koruma teknolojileri kullanılarak kodlanan 
CD’ler bu üründe çalınamayabilir.

• DRM korumalı WMA disk desteklenmez.

1 Kaynak seçiciyi CD/MP3 değerine ayarlayın.
2 CD kapağını açın, bir CD’yi baskılı yüzü 

yukarı bakacak şekilde yerleştirin, ardından 
kapatmak için CD kapağını hafifçe bastırın.
 » Ekranda --- ve daha sonra, toplam 

parça sayısı gösterilir.

3 Çalmayı başlatmak için  düğmesine 
basın.

4 Çalmayı duraklatmak için  düğmesine 
basın.
 »  ve geçerli parça numarası yanıp 

söner (Bkz. 2).

5 Devam etmek için   düğmesine tekrar 
basın.

6 Çalmayı durdurmak için  düğmesine basın.

Faydalı ipuçları:
CD çalma aşağıdaki koşullarda da durur :
– CD kapağını açtığınızda;
– FM,MW veya OFF (KAPALI) seçeneğini be-

lirlediğinizde;
– diskin sonuna gelindiğinde.
– 15 dakika boyunca hiçbir disk çalınmadıysa, 

set, enerji tasarrufu için otomatik olarak bek-
leme moduna geçer.

– Kaynak seçicide halen CD/MP3 seçiliyse, seti 
bekleme modundan çıkarmak için,  düğ-
mesine basın.

Farklı bir parça seçme
• Ekranda istediğiniz parça numarası 

görüntüleninceye kadar  /  
düğmesine bir kez veya arka arkaya basın.
 » MP3-CD/WMA için: İlk olarak, 

albümünüzü bulmak için ALBUM+ 
düğmesine bir veya birkaç kez basın.

• “ALBUM” iletisi ve seçilen albümün 
numarası görüntülenir ve kısa bir süre için 
yanıp söner.

• Duraklatma/durdurma konumundayken, 
çalmayı başlatmak için  düğmesine basın.

Parça içinde bölüm bulma

1 Çalma sırasında,   veya  düğmesini 
basılı tutun.
 » CD yüksek hızda ve kısık sesle çalınır.

2 İstediğiniz bölümü tanıdığınızda, normal 
çalmaya devam etmek için  veya   
düğmesini bırakın.

Faydalı ipuçları:
– Aramanız son parçanın sonuna ulaştığında, 

disk durma moduna geçer.

Parçaları programlama
Parçaları, istediğiniz sırada 20 parçaya (MP3: 10 
parça) kadar kaydedebilirsiniz. İsterseniz, her-
hangi bir parçayı birden çok kez kaydedebilir-
siniz.
1 Durma konumundayken, programlamayı 

başlatmak için PROG düğmesine basın.
 » Ekranda, programın başlangıcını belirten   

 görüntülenir. PROG yanıp söner.
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2 İstediğiniz parça numarasını seçmek için   
veya  düğmesine basın. 
MP3-CD/WMA için: İlk olarak, albümünüzü 
bulmak için ALBUM + düğmesine bir veya 
birkaç kez basın.
 » “ALBUM” iletisi ve seçilen albümün 

numarası görüntülenir ve kısa bir süre 
için yanıp söner.

3 İstediğiniz parçayı kaydetmek için PROG 
düğmesine basın.
 » Ekranda, sonraki program konumunun 

kullanılabileceğini belirten   gösterilir.

4 İstediğiniz tüm parçaları seçip kaydetmek 
için 2. ve 3. adımları tekrar edin.

5 Programı çalmak için  düğmesine basın.
 » “PROG” görüntülenir.

Faydalı ipuçları:
– 20’den fazla parça (MP3:10 parça) kaydetmeyi 

denerseniz, hiçbir parça kaydedilmez ve ek-
randa --- yanıp söner.

Bir programı silmek için

Aşağıdakileri yaparak bir programı silebilirsiniz:
– düğmesine basın (çalma sırasında iki kez veya
durdurma konumunda bir kez);
– FM, MW veya OFF (KAPALI) konumunu se-

çin;
– disk kapağını açın.

 » Ekrandaki “PROG” iletisi kaybolur.

Farklı çalma modları: REPEAT (Tekrar) 
ve SHUFFLE (Karışık)

Geçerli parçayı veya diskin tamamını arka arka-
ya çalabilir ve REPEAT (Tekrar) modlarını  
PROGRAM fonksiyonuyla birleştirebilirsiniz.

REPEAT – geçerli parçayı sürekli olarak çalar.

REPEAT ALL – CD’nin/ programın tamamını 
tekrar eder.

SHUFFLE – tüm parçaları rasgele düzende çalar.

1 Çalma modunu seçmek için MODE 
düğmesine bir veya birkaç kez basın.
 » Ekranda, seçilen mod gösterilir.

2 Durdurma/duraklatma konumundayken, 
çalmayı başlatmak için  düğmesine basın.
 » Karışık mod seçildiğinde, birkaç saniye 

sonra otomatik olarak disk çalmaya 
başlar.

3 Normal çalmayı seçmek için, modlar 
artık görüntülenmeyene kadar MODE 
düğmesine arka arkaya basın.

– Çalma modunuzu iptal etmek için  
düğmesine de basabilirsiniz.

Faydalı ipuçları:

– Karışık çalma, program modunda kul-
lanılamaz.
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5 Bakım ve 
Güvenlik

CD çalar ve CD kullanımı
• CD çalar CD’leri doğru bir şekilde 

okuyamazsa, ürünü onarıma götürmeden 
önce bir temizleme CD’si ile lensini 
temizleyin.

• CD çaların lensine hiçbir zaman 
dokunulmamalıdır!

• Ortam sıcaklığındaki ani değişiklikler, CD 
çalarınızın lensinde yoğuşmaya neden 
olabilir. Bu durumda, CD’lerin çalınması 
mümkün olmaz. Lensi temizlemeye 
çalışmayın; bunun yerine, nem 

buharlaşıncaya kadar seti ılık bir ortamda 
bırakın.

• Lens üzerinde tozların birikmesini önlemek 
için CD-teyp kapağını her zaman kapalı 
tutun.

• CD’yi temizlemek için yumuşak, tüy 
bırakmayan bir bezle merkezden kenara 
doğru düz bir çizgi halinde yüzeyi silin. 
Diske zarar verebileceğinden temizlik 
malzemeleri kullanmayın.

• Hiçbir zaman bir CD’nin üzerine yazı 
yazmayın ve çıkartma yapıştırmayın.

Güvenlik bilgileri
• Sistemin yatmaması için seti düz, sert ve 

dengeli bir yüzeye yerleştirin.
• ANA ŞEBEKE fişi veya cihaz bağlantısının 

bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı 
yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma 
hazır bir durumda kalmalıdır.

• Seti, pilleri, CD’leri nem, yağmur, kum veya 
ısıtma cihazlarının ya da doğrudan güneş 
ışığının neden olduğu aşırı ısıya maruz 
bırakmayın.

• Cihazın üzerine sıvı damlatılmamalı veya 
sıçratılmamalıdır.

• Isı oluşumunu önlemek üzere, havalandırma 
delikleri

• ve çevre yüzeyleri arasında en az 15cm (6 
inç) boşluk bırakılarak uygun havalandırma 
sağlanmalıdır.

• Havalandırma açıklıklarının önünü 
gazete, masa örtüsü, perde gibi öğelerle 
kapatmayın.

• Vazo gibi sıvı dolu nesneler cihazın üzerine 
yerleştirilmemelidir.

• Yakılmış mum gibi çıplak alev 
kaynakları ürünün üzerine kesinlikle 
yerleştirilmemelidir.

• Setin mekanik parçalarında otomatik 
yağlanan yataklar bulunur. Bu parçalar 
yağlanmamalıdır.

• Piller (takılı pil paketi veya piller), gün 
ışığı, ateş, vb. gibi aşırı sıcağa maruz 
bırakılmamalıdır.
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• Seti temizlemek için kuru bir bez kullanın. 
Muhafazaya zarar verebileceği için alkol, 
amonyak, benzen veya aşındırıcı içeren 
temizleyicileri kullanmayın.

6 Ürün bilgileri 

Not

 • Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Disc
Lazer Tipi Yarı iletken
Disk Çapı 12cm/8cm
Desteklenen Diskler CD-DA, CD-R, 

CD-RW, MP3-CD, 
WMA-CD

Radyo
Ayarlama aralığı FM: 87.5 - 108MHz

MW: 531 - 1602 kHz

Genel bilgiler

AC gücü 220-230V ~, 50Hz
Çıkış gücü 2 x 1W RMS

Çalışır durumdaki güç 
tüketimi

18W

USB Girişi Sürüm 2.0/1.1

Set boyutları (GxYxD):
350 x 127 x 217 mm

Ağırlık 1.97 kg
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7 Sorun giderme

Bir arıza oluşursa, seti onarıma götürmeden 
önce aşağıda belirtilen noktaları denetleyin.
Bu ipuçlarıyla sorunu çözemiyorsanız, satıcınızı 
veya servis merkezini arayın.

Uyarı

 • Elektrik çarpma riski olduğundan seti açmayın. Garantiyi 
geçersiz kılacağından, hiçbir koşulda setinizi kendiniz 
onarmaya çalışmayın.

Sorun
– Olası neden
• Çözüm

Ses/güç yok
– Ses seviyesi ayarlanmamıştır
• Ses seviyesini ayarlayın
– Güç kablosu tam olarak bağlanmamıştır
• AC güç kablosunu doğru bir şekilde bağlayın
– Piller tükenmiştir/ yanlış olarak yerleştirilmiştir
• (Yeni) Pilleri doğru bir şekilde yerleştirin
– Sete kulaklık bağlanmıştır
• Kulaklığı çıkarın.
– CD ses dosyayı içermiyordur
• Veri dosyası yerine bir CD ses parçasına 

atlamak için  / ,  düğmesine bir veya 
birkaç kez basın.

Ekran düzgün çalışmıyor / kontrollerin 
çalışmasına hiç tepki
vermiyor
– Elektrostatik boşalma
• Seti kapatın ve fişini prizden çekin. Birkaç sa-
niye sonra
tekrar takın

Ciddi düzeyde radyo uğultusu veya 
gürültüsü
– Elektriksel parazit: set; TV, VCR veya bilgisayara
çok yakındır
• Mesafeyi artırın

 Zayıf radyo alımı

– Zayıf radyo sinyali
• FM: FM teleskopik antenini ayarlayın X 

gösterge
– CD takılı değildir
• Bir CD takın
– CD kötü bir şekilde çizilmiştir veya kirlidir
• CD’yi değiştirin/ temizleyin, Bakım bölümüne 

bakın
– Lazer lensi buğulanmıştır
• Lens temizleninceye kadar bekleyin
– CD-R/CD-RW boştur veya sonlandırılma-

mıştır
• Sonlandırılmış CD-R/CD-RW veya uygun bir 

CD kullanın Yalnızca ses diski

Not

 • Bazı telif hakkı koruma teknolojileri CD standardına 
uygun olmadığından, CD’nin bu tür bir teknolojiyle 
kodlanmadığından emin olun.

CD parça atlıyor

– CD zarar görmüştür veya kirlidir
• CD’yi değiştirin veya temizleyin
– Program/Karışık fonksiyonu etkindir
• Program/karışık modundan çıkın

Not

 • CD’nin kötü bir şekilde çizilmiş veya kirli olması, ürünün 
düzgün çalışmamasına neden olabilir.

MP3 çalarken ses atlıyor
– MP3 dosyası 320kb/s’den yüksek bir sıkıştırma 

düzeyiyle hazırlanmıştır
• CD parçalarını MP3 formatında kaydetmek 

için daha düşük bir sıkıştırma düzeyi kullanın
– Disk zarar görmüştür veya kirlidir
• Diski değiştirin veya temizleyin.
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