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1 Önemli

Güvenlik
• Tüm uyarıları dikkate alın.
• Tüm talimatları izleyin.
• 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.

• Gökgürültülü 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 saatli radyonun 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. 

• Piller (takılı pil paketi veya piller), gün 
ışığı, ateş, vb. gibi aşırı sıcağa maruz 
bırakılmamalıdır.

• Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa 
pilleri çıkarın.

• Cihazın üzerine sıvı damlatılmamalı veya 
sıçratılmamalıdır. 

• Cihazın 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

  
Dikkat

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

Aşırı olmayan 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.
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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.

Uyarı

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

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

ısıdan koruyun. 
 • Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, cihazı 

yağmur veya neme maruz bırakmayın.
 • Cihazın güç bağlantısını kesmek için güç kablosu, fiş veya 

adaptöre kolayca erişebileceğinizden emin olun.
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2 Dijital Müzik 
Oynatıcınız

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 cihazla şunları yapabilirsiniz:
• FM radyo dinleyebilir ;
• SD karttan, USB aygıtlar ve diğer harici 

cihazlardan müzikleri dinleyebilirsiniz.

Kutunun içindekiler
Ambalaj içeriğini kontrol edin:
• Ana ünite (pilsiz)
• AC/DC güç adaptörü
• Hızlı başlangıç kılavuzu
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Ana ünite hakkında genel 
bilgiler

lk nm

fe g hijba cd

qp r

VOL

VOL

DISPLAY
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PROGSOURCE DBB

o

VOL

VOL

s

a 
• Tekrar oynatır.

b VOL +/-
• Ses seviyesini ayarlar.

c DISPLAY
• Oynatma bilgilerini görüntüler.

d 
• Rastgele çalar.

e SD
• SD kart yuvası.

f MP3-LINK
• Harici ses cihazı bağlanır.

g 
• USB soketi.

h 
• Oynatmayı başlatır veya duraklatır.
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i  / 
• Bir radyo istasyon hafızası seçer.
• Önceki/sonraki albüme atlar.

j  / 
• Önceki/sonraki parçaya atlar.
• Parça içinde arama yapar.
• Bir radyo istasyonu ayarlar.

k 
• Üniteyi açar.
• Bekleme moduna geçer.

l SOURCE
• Bir kaynak seçin.

m DBB
• Dinamik Bas Kuvvetlendirme (DBB) 

özelliğini açar veya kapatır.

n PROG
• Parçaları programlar.
• Radyo istasyonlarını programlar.

o Gösterge paneli
• Geçerli durumu gösterir.

p Pil bölmesi

q FM anteni
• FM sinyal alımını iyileştirir.

r DC IN
• Güç kaynağı soketi.

s 
• Kulaklık soketi.
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3 Başlarken
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 x LR6/AA Hücre pilleri (birlikte verilmez) 

kutupları doğru gelecek şekilde (+/-) 
belirtildiği gibi takın. 

3 Pil bölmesini kapatın.

  
Gücü bağlama

Dikkat

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

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

Not

 • Cihazı elektrik prizine yakın bir noktaya ve AC fişine 
kolayca erişilebilecek bir yere koyun.

 
Açma
Güç bağlantısı yapıldıktan sonra, cihaz en son 
seçilen kaynağa otomatik olarak geçer.

Bekleme moduna geçme
Cihazın bekleme moduna geçmesi için  tuşuna 
basın.

DC IN
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4 FM radyo 
dinleyin

FM radyo istasyonlarını 
ayarlama

Not

 • Anteni TV, VCR ve diğer radyasyon kaynaklarından 
mümkün olduğunca uzak bir yere koyun.

 • En iyi sinyal alımı için anteni tamamen açın ve konumunu 
ayarlayın.

1 Arka arkaya SOURCE (kaynak) düğmesine 
basarak FM kaynağını seçin.

2  /  tuşunu üç saniye basılı tutun.
 » [SEARCH] (ara) görüntülenir.
 » Radyo otomatik olarak alımı en güçlü 

olan istasyona ayarlanır.

3 Daha fazla istasyon ayarlamak için 2. adımı 
tekrarlayın.

Zayıf bir istasyonu ayarlamak için:
En iyi sinyal alımını buluncaya kadar  /  
tuşuna arka arkaya basın.

FM radyo istasyonlarını 
otomatik olarak kaydetme

Not

 • 30 adete kadar FM radyo istasyonunu hafızaya 
alabilirsiniz.

FM modunda PROG tuşunu üç saniye basılı 
tutun.

 » AUTO (otomatik) iletisi görüntülenir.
 » Cihaz, sinyali alınabilen tüm FM radyo 

istasyonlarını kaydeder ve kaydedilen ilk 
istasyonu otomatik olarak çalar.

FM radyo istasyonlarını 
manuel olarak kaydetme

1 FM radyo istasyonunu ayarlar.
2 PROG düğmesine basın.

 » Önayarlı numara görüntülenir.

3 Bir numara seçmek için  /  tuşuna arka 
arkaya basın.

4 Onaylamak için PROG tuşuna basın.
5 Başka istasyonları hafızaya almak için 1 - 4 

arası adımları tekrarlayın.

Not

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

Radyo istasyon hafızası seçme
FM modunda önceden ayarlanmış bir numara 
seçmek için  /  tuşuna basın.
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5 Oynatın

USB'den oynatma
Not

 • USB depolama cihazında çalınabilir ses içeriği 
bulunduğundan emin olun.

1 USB depolama aygıtını, cihazın üzerinde 
bulunan  soketine takın. 

2 USB kaynağını seçmek için SOURCE 
tuşuna arka arkaya basın.
 » Çalma otomatik olarak başlar.

 
SD karttan oynatın

Not

 • SD kartta çalınabilir ses içeriği bulunduğundan emin olun.

1 SD kartı, cihazın üzerinde bulunan SD 
yuvasına takın. 

2 SD kaynağını seçmek için SOURCE tuşuna 
arka arkaya basın.
 » Çalma otomatik olarak başlar.

 

Oynatma kontrolü
 / Bir klasör seçin
 / Bir ses dosyası seçer

Oynatmayı duraklatır veya devam 
ettirir
Tek bir şarkıyı veya tüm programı 
arka arkaya çalar
Parçaları rasgele sırada çalar

VOL+/- Ses seviyesi ayarı
DBB Dinamik Bas Kuvvetlendirme (DBB) 

özelliğini açmak veya kapatmak için 
basın.

Not

 • DBB'yi sadece USB veya SD modunda kullanabilirsiniz.

Parça programlama
Not

 • En fazla 20 parça programlanabilir.

1 USB modunda, program modunu 
etkinleştirmek için PROG tuşuna basın. 
 » [PROG] (program) yanıp sönmeye 

başlar.

2 MP3/WMA parçaları için bir albüm seçmek 
amacıyla  /  tuşuna basın.

3 Bir parça numarası seçmek için  /  
tuşuna basın ve ardından onaylamak için 
PROG tuşuna basın.

4 Daha fazla parça programlamak için 2-3 
arası adımları tekrarlayın.

5 Programlanan parçaları çalmak için  
tuşuna basın.
 » Çalma sırasında [PROG] (programla) 

görüntülenir.
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6 Diğer özellikler

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

verilmez) şu noktalara bağlayın: 
• bu ünite üzerindeki MP3-LINK soketi.
• MP3 çalar üzerindeki kulaklık soketi.

2 MP3 çaları oynatmaya başlayın. (MP3 çalar 
kullanım kılavuzuna bakın.)

  
Kulaklıkla dinleme
Kulaklığı, cihazın arkasında bulunan  soketine 
takın.

Uyarı

 • Kulaklıklardan aşırı yüksek ses basıncı geldiğinden, işitme 
kaybına neden olabilir.

MP3-LINK

Oynatma bilgilerinin 
görüntülenmesi
Oynatım sırasında, oynatma bilgilerini 
görüntülemek için DISPLAY tuşuna arka arkaya 
basın.
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7 Ürün bilgileri
Not

 • Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör
Nominal Çıkış Gücü 2 X 2,5 W RMS
Frekans Tepkisi 60-16000 Hz
Sinyal Gürültü Oranı >65 dBA
Toplam Harmonik Bozukluk <10%
Aux Girişi (MP3 bağlantısı) 0,5-0,6 V RMS 

10 k ohm

Ayarlama Aralığı 87,5-108 
MHz

Toplam Harmonik Bozukluk %<3
Sinyal Gürültü Oranı >50 dBA

Genel
Güç Kaynağı
- AC/DC 
Anahtarlamalı 
Adaptör
 
 
 
- Pil

 
Marka adı: Philips
Model: OH-
1009A0901000U-VDE
Giriş: 100-240 V~, 50/60 
Hz; 250 mA
Çıkış: 9 V  1 A
6 x LR6/AA Hücre piller

Ses Çıkış Gücü 2 x 2,5 W RMS
Çalışır Durumdaki 
Güç Tüketimi

13 W

Boyutlar : Ana Ünite 
(G x Y x D)

  
270,7 x 95,6 x 90 mm

Ağırlık: Ana Ünite 1,4 kg
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8 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
• Güç kablosunun güvenli bir şekilde 

bağlandığından emin olun.
• Duvar prizinde güç olduğundan emin olun.

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.
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9 Bildirim

  
Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti 
gereksinimlerine uygundur.
Cihaz üzerinde yapılan, Philips Consumer 
Lifestyle 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 
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.

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.

  
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. 

Not

 • Tip plakası, cihazın alt kısmında bulunur.
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