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1 Önemli

Güvenlik

Bu güvenlik sembollerini öğrenin 

  
Bu 'yıldırım' sembolü, cihazdaki yalıtılmamış 
materyallerin elektrik çarpmasına neden 
olabileceği anlamına gelir. Evinizdeki herkesin 
güvenliği için, lütfen muhafazaları çıkarmayın. 
'Ünlem işareti', çalışma ve bakım sorunlarını 
önlemek için ekteki ilgili bilgileri dikkatle 
okumanız gereken özelliklere dikkat çeker. 
UYARI: Yangın veya elektrik çarpması riskini 
azaltmak için, cihaz yağmura ya da neme 
maruz bırakılmamalıdır ve vazo gibi sıvıyla dolu 
nesneler cihazın üzerine yerleştirilmemelidir. 
DİKKAT: Elektrik çarpmasını önlemek için fişi 
prize tam takın. (Polarize fişlerin kullanıldığı 
bölgeler için: Elektrik çarpmasını önlemek için 
geniş ucu geniş yuvaya takın.) 

Önemli Güvenlik Talimatları
• Tüm talimatları izleyin.
• Tüm uyarıları dikkate alın.
• Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
• Yalnızca kuru bezle temizleyin.
• Havalandırma deliklerini kapatmayın. 

Üreticinin talimatlarına göre kurun.
• Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı 

kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların 
(amplifikatörler dahil) yanına kurmayın. 

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

• Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek 
parçalar/aksesuarlar kullanın.

• Yalnızca üretici tarafından belirtilen veya 
cihazla birlikte verilen tekerlekli stand, 
stand, tripod, braket veya masaları kullanın. 
Tekerlekli stand kullanıldığında, devrilme 
nedeniyle oluşabilecek yaralanmaları 
önlemek için tekerlekli stand/cihaz 
kombinasyonunu hareket ettirirken dikkatli 
olun. 

 
• Gök gürültülü havalarda veya uzun süre 

kullanılmadığında cihazın fişini çekin. 
• 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.

• 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.

• Cihazı sıvı damlamasına veya sıçramasına 
maruz bırakmayın. 

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

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

Uyarı

 • Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın. 
 • Bu cihazın hiçbir parçasını yağlamayın.
 • Bu cihazı hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların 

üzerine koymayın.
 • Bu cihazı doğrudan güneş ışığından, çıplak alevlerden ve 

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

adaptöre kolayca erişebileceğinizden emin olun.

2 CD 
Soundmachine

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
CD Soundmachine ile:
• CD, MP3/wma diskleri çalabilirsiniz
• USB cihazlarındaki mp3/wma dosyalarını 

çalabilirsiniz
• FM/MW radyo dinleyebilirsiniz
• parçaların çalma sırasını 

programlayabilirsiniz.

Kutunun içindekiler
Ambalaj içeriğini kontrol edin:
• Ana ünite (pilsiz)
• 1 x AC/DC güç adaptörü
• 1 x MP3 bağlantı kablosu
• Kullanım Kılavuzu
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Ana ünite hakkında genel 
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a Kaynak seçici: CD•USB/MW/FM/OFF
• CD•USB, MW(AM), FM kaynağını 

seçin veya üniteyi kapatın.

b 
• USB soketi.

c VOL+/-
• Ses seviyesini ayarlar.

d Gösterge paneli
• Geçerli durumu gösterir.

e OPEN/CLOSE
• Disk bölmesini açmak veya kapatmak 

için basın.

f Ayar
• Radyo istasyonlarını ayarlar..

g USB
• USB cihazı kaynağını seçer.

h CD
• CD kaynağını seçin.

i - ALBUM +
• MP3-CD'lerde: MP3-CD'de sonraki/

önceki albüme atlar.

j  / 
• Önceki/sonraki parçayı seçer.
• Geri/ileri arama yapar.

k 
• Çalmayı duraklatır veya devam ettirir.

l 
• Oynatmayı durdurur.
• Bir programı siler.

m MODE
• Çalma modu seçer: REPEAT veya 

SHUFFLE.

n PROG
• MP3-CD'lerde: Parçaları programlar ve 

programı tarar.

o Teleskopik anten
• FM sinyal alımını ayarlar.

p MP3 LINK
• Harici cihaz bağlantı soketi.

q DC IN
• Güç kaynağı soketi.

r Pil bölmesi
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3 Başlarken
Dikkat

 • Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar 
kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli 
radyasyona maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere 
neden olabilir.

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla 
takip edin.
Philips ile iletişim kurduğunuzda, cihazın seri ve 
model numaraları istenir. Model numarası ve 
seri numarası, cihazın alt kısmındadır. Numaraları 
buraya yazın: 
Model No. __________________________
Seri No. ___________________________

Pillerin takılması
Not

 • Bu cihazı hem AC hem de pil gücüyle çalıştırabilirsiniz.

1 Pil bölmesini açın.
2 6 adet 1,5 V R14/UM2/C HÜCRE pilleri 

(birlikte verilmez) gösterilen şekilde 
kutupları doğru olarak (+/-) takın. 

3 Pil bölmesini kapatın.

 6 x 1.5 V R14/UM2/C CELL

Gücü bağlama
Dikkat

 • Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç kaynağı geriliminin 
ürünün arkasında veya altında belirtilen gerilime karşılık 
geldiğinden emin olun.

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

 • AC güç kablosunu bağlamadan önce, diğer bütün 
bağlantıları yaptığınızdan emin olun.

Not

 • Enerji tasarrufu yapmak için: kaynak seçiciyi OFF 
konumuna getirin.

 • Bu cihaz, 15 dakika boyunca işlem yapılmadığında 
bekleme moduna geçer.
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4 CD 
Soundmachine'in 
Kullanımı

CD Çalma
Not

 • Telif hakkı koruma teknolojisi ile şifrelenmiş CD'ler 
çalınamaz.

Piyasadaki ses CD'leri çalınabilir :
• Kaydedilebilir CD (CD-R)
• Yeniden yazılabilir CD (CD-RW)
• MP3-CD
• WMA-CD
1 Kaynak seçiciyi CD•USB konumuna getirin.
2 CD bölmesinin kapağını basarak açın.
3 Baskılı tarafı yukarı gelecek şekilde bir CD 

koyup CD kapağını kapatın.
4 CD kaynağını seçmek için CD tuşuna ve 

oynatmayı başlatmak için  tuşuna basın.
 » [  ] görüntülenir.

• Oynatmayı durdurmak için  tuşuna 
basın.

• Oynatmayı duraklatmak veya 
sürdürmek için  tuşuna basın.

USB cihazından oynatma
Not

 • USB cihazının desteklenen biçimlerde çalınabilir ses 
dosyaları içerdiğinden emin olun.

1 Bir USB depolama cihazını  soketine 
takın.

2 Kaynak seçiciyi CD•USB konumuna getirin 
ve ardından USB kaynağını seçmek için 
USB tuşuna basın.

3 Klasör seçmek için - ALBUM + tuşuna 
basın.

4 Bir dosya seçmek için  /  tuşuna ve 
ardından oynatmayı başlatmak için  
tuşuna basın.
• Oynatmayı durdurmak için  tuşuna 

basın.
• Oynatmayı duraklatmak veya 

sürdürmek için  tuşuna basın.

Radyo dinleme

1 MW/FM seçiciyi MW veya FM konumuna 
getirin.

2 En iyi sinyal alımını bulana kadar TUNING 
düğmesini çevirin.

İpucu

 • FM sinyal alımını iyileştirmek için teleskopik anteni 
uzatabilir, en iyi alım konumuna göre eğip çevirebilirsiniz.

 • MW sinyal alımını iyileştirmek için cihazın yönünü 
değiştirin.

Çalma kontrolü
Düğmeler Fonksiyonlar
VOL Ses seviyesini ayarlamak için 

döndürün.
Oynatmayı durdurur.
Çalmayı duraklatır veya devam 
ettirir.

 / Bir önceki/sonraki parçayı seçmek 
için basın. 
Hızlı geri/ileri sarma için basılı tutun.

Not

 • Arama son parçanın sonuna geldiğinde CD durur.
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Çalma modu seçme

1 Bir çalma modu seçmek için arka arkaya 
MODE tuşuna basın:
• [  ] (tekrarla) – parçayı tekrarlar
• [  ALL] (tümünü tekrarla) - tüm CD/

programı tekrarlar
• [  ] (karışık çal) - parçaları rastgele 

sırada çalar
• [   ] (tümünü karışık çal) - tüm 

parçaları rastgele sırada tekrarlayarak 
çalar. 

2 Normal çalmaya dönmek için, çalma modu 
simgeleri kaybolana kadar MODE tuşuna 
arka arkaya basın.

İpucu

 • Programlanmış parçaları çalarken rastgele çalma modu 
seçilemez.

5 Diğer özellikler

Parça programlama
En fazla 20 parçayı istediğiniz sırayla çalmak 
üzere programlayabilirsiniz.
1 Durma modunda çalma sırasını 

programlamak için PROG tuşuna basın.
 » [PROG] ve [P01] görüntülenir.

2 MP3-CD'lerde: - ALBUM + tuşuna basarak 
albüm seçin.

3 Parça seçmek için  /  düğmesine 
basın ve sonra onaylamak için PROG 
düğmesine basın.

4 Daha fazla parça programlamak için 2-3 
arası adımları tekrarlayın.
 » 20 parçanın tümü kaydedildiğinde artık 

parça seçilemez ve ekranda [FUL] 
görüntülenir.

5 Programı çalmak için  tuşuna basın.
• Durma modundaPROG tuşunu basılı 

tutarak programlanan parçalara göz 
atın.

6 Program silmek için durma modunda  
tuşuna basın.
 » [CLr] görüntülenir.

Harici cihazdan müzik 
dinleme
Bu üniteyle harici ses cihazlarından müzik 
dinleyebilirsiniz.
Kulaklık soketi bulunan ses cihazı için:
1 Birlikte verilen MP3 BAĞLANTI kablosunu:

• ünitenin arkasındaki MP3-LINK 
yuvasına takın.

• MP3 çalar üzerindeki kulaklık soketi.
2 MP3 çaları oynatmaya başlayın. (MP3 çalar 

kullanım kılavuzuna bakın.)
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6 Ürün bilgileri
Not

 • Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Güç kaynağı
- AC-DC güç 
adaptörü

- Pil

Model: SEF0800100E1BA
Giriş 100-240 V~, 50/60 Hz, 
0,3 A
Çıkış: 8,0 V  1,0 A
6 x 1.5 V R14/UM2/C 
HÜCRE piller

Güç tüketimi Aktif halde <12 W
Güç çıkışı 2 x 1 W RMS
USB  300 mA
Çalışma sıcaklık 
aralığı

-10 °C - 50 °C
14 °F -122 °F

Boyutlar (G x Y 
x D)

341 x 122 x 236 mm

Ağırlık 1,8 kg

USB oynatılabilirlik bilgileri
Uyumlu USB cihazları:

• USB flash bellek (USB 2.0 veya USB 
1.1)

• USB flash oynatıcılar (USB 2.0 veya 
USB 1.1)

• bellek kartları (bu ses sistemiyle 
çalışması için ayrıca kart okuyucu 
gerektirir)

Desteklenen formatlar:
• USB veya bellek dosyası formatı FAT12, 

FAT16, FAT32 (sektör boyutu: 512 
bayt)

• MP3 bit oranı (veri oranı): 32-320 Kbps 
ve değişken bit oranı

• WMA v9 veya öncesi
• En fazla 8 seviyeye kadar iç içe klasör
• Albüm/klasör sayısı: en fazla 99
• Parça/başlık sayısı: en fazla 999

• ID3 etiketi v2.0 veya sonrası
• Dosya adı Unicode UTF8 olmalıdır 

(maksimum uzunluk: 128 bayt)
Desteklenmeyen formatlar:

• Boş albümler: Boş albümler, MP3/
WMA dosyası içermeyen albümlerdir 
ve ekranda gösterilmezler.

• Desteklenmeyen dosya formatları 
atlanır. Örneğin, Word belgeleri (.doc) 
veya .dlf uzantısı olan MP3 dosyaları 
göz ardı edilir ve oynatılmaz.

• AAC, WAV ve PCM ses dosyaları
• DRM korumalı WMA dosyaları (.wav, 

.m4a, .m4p, .mp4, .aac)
• Kayıpsız formattaki WMA dosyaları
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7 Sorun giderme

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
 • Ünitenin AC fişinin düzgün takıldığından 

emin olun.
 • AC prizinde güç olduğundan emin olun.
 • Pilleri, kutupları (+/– işaretleri) gösterildiği 

biçimde hizalanmış olacak şekilde takın.
 • Pili değiştirin.

Ses yok
 • Ses seviyesini ayarlayın.
 • Çalınan parçanın uyumlu bir formatta 

olduğundan emin olun.

Ekran düzgün çalışmıyor. /Kontrol düğmelerine 
basıldığında cihaz tepki vermiyor.
• AC elektrik kablosunu prizden çekin. 
• Birkaç saniye sonra AC elektrik kablosunu 

prize takın.

Disk oynatılamıyor
 • Diskin baskılı tarafı üste gelecek şekilde 

takıldığından emin olun. 
 • Diski temizlemek için mikro fiber temizlik 

bezi kullanın ve diski ortasından kenarlara 
doğru doğrusal bir hareketle silin.

 • Disk arızalı olabilir. Başka bir disk çalın.

 • CD'nin sonlandırılmış CD/CD-R/CD-RW 
olduğundan emin olun.

 • Lazer lensinin temiz olduğundan emin olun.
 • CD'nin telif hakkı koruma teknolojileriyle 

şifrelenmemiş olduğundan emin olun.

CD parça atlıyor
 • CD'nin hasarlı veya kirli olmadığından emin 

olun.
 • Program/karışık çalma modunun kapalı 

olduğundan emin olun.

USB cihazı veya SD/MMC kart desteklenmiyor
 • USB cihazı veya SD/MMC kart cihazla 

uyumsuzdur. Başka bir depolama cihazını 
deneyin.
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8 Bildirim  

İşbu belge ile Gibson Innovations, bu ürünün 
2014/53/EU Yönergesinin esas şartlarına ve 
ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. 
Uygunluk Bildirimi’ni www.philips.com/support 
adresinde bulabilirsiniz.
Cihaz üzerinde yapılan, Gibson Innovations 
tarafından açıkça onaylanmayan her türlü 
değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini 
geçersiz kılabilir.

  
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 
2012/19/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 2013/56/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.
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.

  
Windows Media ve Windows logosu, Microsoft 
Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/
veya diğer ülkelerdeki ticari markaları ya da 
tescilli ticari markalarıdır.

  
USB-IF logoları Universal Serial Bus 
Implementers Forum, inc.'in ticari markalarıdır.
Materyallerin kaydedilmesi ve oynatılması izne 
tabi olabilir. Bkz. Telif Hakkı Kanunu 1956 ve 
Sanatçıların Korunması Kanunları 1958 - 1972.

  
Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses 
kayıtları da dahil olmak üzere kopyalamaya 
karşı korumalı malzemenin yetkilendirilmemiş 
kopyalarının hazırlanması, telif hakkı ihlali 
anlamına gelebilir ve suç teşkil edebilir. Bu cihaz, 
bu tür amaçlarla kullanılmamalıdır. 
Bu cihazda şu etiketler bulunur:
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Sınıf II ekipman simgesi:

 
Bu simge, cihazın çift yalıtım sistemine sahip 
olduğunu gösterir.





Specifications are subject to change without notice. 
Copyright © 2010 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson 
Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and 
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