
SES-AUDiO BOLUMU 

1. Ses calmak  

Audio-ses calma moduna girmek icin,  AUDiO ON/OFF tusuna basin, 
daha sonra  RADiO/LiNE iN tusuna basarak, radyo ve direkt muzik calma  
cihazi AciK moduna girebilirsiniz. 

Press AUDiO ON/OFF key to enter or exist audio play mode, then press key t realized cyclical 
selection of  LiNE iN and FM-RADiO mode. 

● iPod/MP3 cihazini calmak 

iPod/MP3 'u ozel baglanti kablosu ile,  LiNE iN port'una baglayin  
(veya Dock üzerine yerleitirin (iPhone (5) ler kablo ile) ve daha sonra 
radyo yeirne LiNE iN modunu secerek,  ilgili unitenin ses vermesini aktif duruma getirebilirsiniz. 

● FM Radyo  

RADiO/ LiNE iN 'e basin ve FM-RADiO modunu secin, daha sonra TUNiNG+/- 
tusuna basarak, arzu ettigimiz yayin kanalini bulun.  

Tusa her basista, frekans 0.1 Mhz degisecektir. Bu tusa arzu ettiginiz yere gelene kadar 
basabilirsiniz. Kanali buldugunda arama gidisi duracaktir. 

● Pause  ve calma icin  AUDiO ON/OFF a basin. VOLUME+/- basarak  
   ses siddetini ayarlayabilirsiniz, (0 -30 seviye arasinda), fabrika standardi 15 'tir. 

● AUDiO OFF (SES YOK) mod'unda, TUNiNG+ 'u bİr sure basİlİ tutun, LCD gosterge ON veya 
OFF olacaktir, ON 'da ses siddeti, 0-20,                       OFF'ta ses siddeti, 0-30 

●AUDiO OFF (SES YOK) mod'unda,  RADiO/LiNE iN'i devamli basili tutun,   LCD gosterge sunlari 
gosterecektir; Zaman, Ay, Gun, Yil, DST bolgesi.. 

●Urun Modunu Otomatik Tesbiti 

Ses modunda, telefon calar ise, bu islem otomatik olarak durakrsar.  
Telefon konusmasi bittiginde telefon tekrar ses calma moduna girer. 

2.  Zamanin Ayarlanmasi 

Zaman ancak,  AUDiO OFF modunda( LiNE iN  veya FM-RADiO konumda degil) tanimlanabilir. 
● VOLUME- tusuna ort. 1 saniye basin, LCD de saat digit flas edecektir,  
   TUNiNG+/- tusuna basarak saati ayarlayabilirsiniz. 
● Daha sonra VOLUME- tusuna tekrar basin, LCD de minute digit flas edecektir, TUNiNG+/- 

tusuna basarak dakikayi ayarlayabilirsiniz. 
● VOLUME- tusuna basilarak İslem sonlanabİlİr.
● VOLUME+  tusuna basilarak, 12 saat veya 24 saat formatindan biri secilebilir. 



3. Alarm'in kurulmasi  

● Alarm Zamani 

   * ALARM SET tusuna basin , LCD de saat digit flas edecektir,  
      VOLUME+/- tusuna basarak saati ayarlayabilirsiniz. 
*   ALARM SET tusuna tekrar basin , LCD de minute digit flas edecektir,  
   VOLUME+/- tusuna basarak dakikayi ayarlayabilirsiniz. 

ALARM SET tusuna basarak islemi bitirebilirsiniz. 

• Alarm'i cozmek    

     ALARM tusuna tekrar tekrar basarak, alarm'i kapatip acabilirsiniz. 
     Ekranin sag ust kosesinde, alarm isareti gozukecek veya gozukmeyecektir. 

● Alarm bolgesi ozelligi 

Alarm calarken, herhangi bir tusa basin, alarm 10 dakikalina susacaktir ve   
10 dakiaka sonra tekrar calar. ALARM tusu haricinde bir tusa basar veya  
ahize kaldirip yerine birakirsaniz alarm susar. 

• Alarm erteleme imkani    

Alarm caldiginda SNOOZE tusuna basarak, alarm calmasini 10 dakika icin erleyebilirsiniz. 10 
dakika sonra alarm tekrar calacaktir.  

ALARM VOLUME tusu harincinde her hangi bir tusa basarak veya ahizeyi kaldirarak alarm'i iptal 
edebilirsiniz. 

Alarm aninda muzik caliyor ise, sistem, Alarm calma moduna gecer. 
AUDiO OFF modunda,  ALARM VOLUME tusuna basarak, alarm volume gosterge seviyesini 5 er 

seviye artirabilir veya azaltabilirsiniz.  
En yuksek 20, fabrika standardi 10'dur. 

4. LCD isik siddetini ayarlamak  
Alarm calma modu haricinde  SNOOZE tusuna basarak LCD isik gucunu ayarlayabilirsiniz, 3 

seviye vardir. 

5. Sarj port'u 
*  Mini USB kablosu ile kucuk el cihazlarini sarj imkani icin, 
    iki adet USB port'u vardir. 
*  iPod USB port'u ---iPod、iPhone Apple 'lar icin . 
*  USB CHARGE port'u——Gsm telefon ve kucuk el cihazlari icin.  
*  LiNE iN audio input port'u --- 3.5mm dual track audio hatti ile iPod/MP3 icin. 

6. Homing system (ev bakim modu, house keeper icin) 
ALARM tusuna devsamli 2 saniye basin, unite “ev sistemine” girecektir.  
Housekeeping bakimi icindir. 


