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Önsöz
Sevgili Müflteri
DSR 2011 dijital al›c›s›n› seçti¤iniz için teflekkürler. Yeni DSR 2011 dijital al›c›n›zla, en üst kaliteli
görünüm için televizyon dünyas›n›n tamam› size aç›ld›!
Bu Kullan›m K›lavuzu yeni dijital al›c›n›z›n genifl ve flafl›rt›c› ifllevlerinden en iyi flekilde yararlanman›za yard›mc› olacakt›r.
Bir son jenerasyon dijital al›c› olarak, DSR 2011 dijital al›c›s› ayn› zamanda Premier hizmetleri
almak ve kullanmak üzere tasarlanm›flt›r. Premier’e abone olarak dijital televizyonculukta en yeni
boyut kullan›m›n›za aç›k hale gelecektir:

Türkçe

• PREMIERE FILM, kesintisiz 7 sinema kanal› ve DISNEY KANAL üzerinden en son ve en güzel
filmlerin tad›n› ç›kartacaks›n›z.
• PREMIERE SPORT özel yay›n kalitesiyle y›lda 4.500’den fazla saatlik canl› spor yay›n› ile en
iyi spor televizyonu olmay› vaat etmektedir.
• PREMIERE DIREKT’te, gösterimde olan en yeni filmlere eriflebilir, genifl kapsaml› spor etkinliklerini takip edebilir, özel etkinlikleri ve istedi¤imiz zaman yetiflkin televizyonlar›na eriflebilirsiniz.
• Ve hepsi bu de¤il: belgeselden çocuk programlar›na, müzik ve yetiflkin kanallar›na, bilim
kurgu fanatikleri, macera, aksiyon ve klasik filmlerin en iyilerine eriflebilir ve diledi¤iniz yay›n
türünü izleyebilirsiniz.
Premiere ile daha genifl kapsaml›, daha çeflitli ve daha rahat yay›n izleme deneyimini yaflay›n.
Premiere’i kurarken Premiere ak›ll› kart› ile birlikte verilen talimatlara uyun. E¤er henüz Premiere
ak›ll› kart›n› almam›flsan›z, afla¤›daki irtibatlardan Premiere’in sundu¤u imkanlar konusunda
ayr›nt›l› bilgi alabilirsiniz:
0180/551 00 00*
Almanya için www.premiere.de

01 / 49166 200
Avusturya için www.premiere.at

Bunun d›fl›nda özel sat›c›larla temasa geçebilirsiniz.
Philips DSR 2011 dijital al›c›n›zla seyretmenin tad›na varman›z› diliyoruz.
Philips ekibiniz
* Deutsche Telekom Ltd. sabit flebekesinde 0.12 euro / dakika
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ASTRA 19.2° Do¤u uydusu çekifli için h›zl›
montaj
Lütfen al›c›n›z› ba¤lamadan önce güvenlik ve çevre talimatlar›n› dikkatlice okuyunuz.
Kurulmufl bulunan bir uydu anteniniz olmal›d›r.
Anteninize bir evrensel LNB tak›lm›fl olmal›d›r.
Anteniniz ASTRA 19.2 Do¤u uydusuna atanmam›fl olmal›d›r.
Sadece ASTRA 19.2° Do¤u uydusundan yay›n› yap›lan kanallar› kurabilirsiniz.
- Uydu al›c›n›z› afla¤›da gösterilen flekilde televizyonunuza ba¤lay›n. Bu aflamada uydunuzu ana
elektrik hatt›na ba¤lamay›n.

Türkçe

TV Seti

PHILIPS

Uydu Al›c›s›
Uydu çana¤›ndan
gelen uç

- TV setinizi aç›n ve bir kanal seçin.
- Al›c›n›n güç tedarik kablosunu ana elektrik flebekesine tak›n.
Hofl geldiniz ekran› gözükecektir.
- ‹lk Montaj ekran›n›n gözükmesi için birkaç saniye bekleyin, daha
sonra
• Favori dilinizi seçin.
• Ülkenizi seçin.
• TV ekran format›n›z› seçin.
- Montaja devam etmek için (OK) a bas›n. Montaj ekran›
gözükecektir.
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Uydu ASTRA 19.2° Do¤u seçilmifltir.
- Sinyal gücü ve sinyal kalitesi çubuk grafik göstergelerini
kullanarak anten ataman›z› kontrol edin. E¤er gerekiyorsa
anteninizin atamas›n› de¤ifltirin ve çubuk grafik
göstergelerinin düzeyini en üst seviyeye ç›kart›n.
- Kanal aramas›n› bafllatmak için (OK) a bas›n.
Arama s›ras›nda, bir çubuk grafik kanal aramas›ndaki
ilerlemeyi göstermektedir. Arama okland›¤› zaman bir mesaj
görüntülenecektir.
- Dijital televizyonu izlemek için (OK) a bas›n.
‹lk montaj hakk›nda ayr›nt›l› bilgi için bak›n›z bölüm 5.

Türkçe

Sembollerin Anlam›
Önemli Bilgiler:
Bu bilgiler okunmal› ve anlafl›lmal›d›r.
“Pil iflaretleme sembolü” kullan›lan pillerin ev çöpleri ile at›lmamas› gerekti¤i anlam›na
gelmektedir.
Kullan›lm›fl bataryalar›n at›lmas›na iliflkin yerel düzenlemeleri araflt›r›n.
Bilgi için: Al›c›n›zla birlikte verilen Philips pillerde C›va, Kadmiyum veya Kurflun gibi
zararl› maddeler bulunmamaktad›r.
“Malzeme geri dönüfltürülebilirlik sembolü” paket kartonu veya kullan›c› el kitab›
ka¤›d›n›n geri dönüfltürülebilir oldu¤u anlam›na gelmektedir.
02

Plastik parçalar›n üzerinde bulunan “Malzeme geri dönüfltürülebilirlik sembolü” bu
parçalar›n geri dönüfltürülebilir oldu¤u anlam›na gelmektedir.
Karton üzerine yap›flt›r›lm›fl olan “Yeflil nokta” Philips’in “Paketleme At›¤›n›n Önlenmesi
ve Geri Dönüflümü” kurumuna mali bir ödeme yapt›¤› anlam›na gelmektedir.
Bu al›c›da bir çok geri dönüfltürülebilir malzeme bulunmaktad›r. E¤er eski bir al›c›y›
at›yorsan›z, lütfen bu al›c›y› bir geri dönüfltürme merkezine gönderin.
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Güvenlik ve Çevre Talimatlar›
Al›c›n›z uygun güvenlik standartlar›n› karfl›layacak flekilde imal edilmifltir, ancak
afla¤›daki talimatlar› uyulmas› güvenli çal›flt›r›lmas›n› teminat alt›na alacakt›r. Bu
talimatlar ilerde baflvurulmak üzere saklanmal›d›r.
- Al›c›y› ana elektrik flebekesine ba¤lamadan önce, ana elektrik flebeke geriliminin al›c›n›n
arkas›nda yaz›l› bulunan gerilimle ayn› oldu¤undan emin olun. E¤er ana elektrik hatt›n›n gerilimi
farkl› ise sat›c›n›za baflvurun.
- Al›c›da kullan›c›n›n bak›m ve onar›m›n› gerçeklefltirebilece¤i herhangi bir parça
bulunmamaktad›r. Tüm bak›m iflleri nitelikli personel taraf›ndan gerçeklefltirilmelidir.
- E¤er al›c›n›z›n ana elektrik kablosu ba¤lant›s›n› keserseniz, duvar prizinden söktü¤ünüzden ve
cihaz›n arkas›ndaki AC yuvas›ndan sökmedi¤inizden emin olun. Çocuklar kendilerini ciddi bir
flekilde yaralayabilirler, zira kablonun bofl olan ucunda halen elektrik vard›r.
- Yang›n veya çarp›lma tehlikesini önlemek için, bu cihaz› ya¤mur veya neme maruz b›rakmay›n.
- Al›c› sa¤lam bir yüzeye yerlefltirilmeli ve havaland›rma aç›kl›klar› gazete, perde, masa örtüleri
vs.ile kapanmamal›d›r.
- Makineyi radyatörler, f›r›nla ve ›s› üreten di¤er aparatlar gibi herhangi bir ›s› kayna¤›n›n yak›n›na
monte etmeyin. Do¤rudan günefl ›fl›¤›na maruz b›rakmay›n.
- Al›c›n›n montaj›n› gerçeklefltirirken, al›c›n›n etraf›nda yaklafl›k 2.5 cm.lik bir boflluk
b›rakt›¤›n›zdan emin olun, böylelikle hava serbest bir flekilde devri daim gerçeklefltirebilecek ve
afl›r› ›s›nma önlenecektir.
- Acil durumlarla aniden kapatma gerekti¤i durumlarda müdahale edebilmek için cihaz›n arka
taraf›ndaki ana ba¤lant›lar›n eriflilebilir durumda olmas›n› temin edin.
- Al›c›n›n üzerine herhangi bir yan›c› nesne koymay›n (mum vs.)
- Vazo gibi s›v› ile doldurulmufl olan hiçbir nesne cihaz üzerine koyulmamal›d›r. Al›c› su
damlamas› ve püskürmesine maruz b›rak›lmamal›d›r. Böyle bir durumun meydana gelmesi
durumunda, al›c›n›z›n ana elektrik ba¤lant›s›n› kesin ve sat›c›n›zla temasa geçin.
- Çocuklar›n hava menfezlerine herhangi bir yabanc› nesne koymad›¤›ndan emin olun.
- Temizleme ifllemi için yumuflak ve nemli (›slak olmayan) bir kumafl parças› kullan›n. Abrasif
kumafl veya aerosol temizleyiciler kullanmay›n.

GÜVENLIK VE ÇEVRE TALIMATLAR› 5
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Al›c›n›n paketini aç›n ve afla¤›daki parçalar›n hepsinin pakette oldu¤undan emin olun:
- 2 pille birlikte 1 uzaktan kumanda (LR6AA 1,5 V),
- 1 SCART kablosu,
- 1 ana elektrik kablosu,
- 1 kullan›c› el kitab›,
- 1 Dünya Çap›nda Garanti kitapç›¤›.
Plastik pofletler tehlikeli olabilir. Bo¤ulman›n önüne geçmek için çocuklardan ve
bebeklerden uzak tutun.

Türkçe

1.2

Al›c›n›z›n dik konumda monte edilmesi (sadece DSR 2010)

Al›c›n›z mevcut Ses - Görünüm ayar›n›za göre farkl› yollarda monte edilebilir.
Al›c›n›z dikey veya yatay yönde kullan›labilir. E¤er al›c›n›z› dikey konumda kullanmak istiyorsan›z
afla¤›daki talimatlar› takip edin:
- Stand›n paketini aç›n, yatay yüzeye yerlefltirin, klikli oturma kenar› sola ve çekme kenar› sa¤a
gelecek flekilde yerlefltirin.
- Al›c›n›z› afla¤›da gösterildi¤i flekilde yerlefltirin (arka panel sol tarafa efl-eksenli konektörler alt
tarafta olmal›d›r).

- Stand parças›n› al›c›n›n ön taraf›na yerlefltirilmifl olan yuvaya sokun, Philips iflaretine yak›n
yerlefltirin.
- Klik sesiyle yerine oturup kilitlenene kadar stand birimini tak›n.
Daha sonra al›c›n›z dikey konumda kullan›labilir.

Not: Stand› ç›kartmak için, arka tarafta bulunan kli¤in kilidini aç›n, al›c›y› çekerek stand biriminden
ç›kart›n.

8 ÜRÜN TAN›M›

DSR2011_052005

1.3

17/05/05

14:52

Page 9

Ön panel
R

1
2
3
4
5
6
7
8

W

E

T UI Y

Stand›n konumland›r›lmas› için slot
Ak›ll› kart slotu : . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bak›n›z bölüm 4.
K›rm›z› LED’li bekleme tuflu : . . . . . . Al›c›y› “AÇIK” veya bekleme konumuna getirin. Yand›¤›
zaman beklemeyi gösterir.
TV/RADYO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dijital TV ve dijital radyo aras›nda geçifl yap›n
- tuflu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kanal afla¤›
+ tuflu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kanal yukar›
Yeflil LED: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Al›c› durumunu gösterir (durum gösterge tablosuna bak›n)
K›rm›z› LED: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Al›c› durumunu gösterir (durum gösterge tablosuna bak›n)
Uzaktan kumanda çekiflinde yan›p söner.

Durum gösterge tablosu
Gösterge

K›rm›z› LED

‹ki Renkli LED

Kip
Bekleme

K›rm›z›

TV kipi

Yeflil

Radyo kipi
‹ndirme devam ediyor

Turuncu
K›rm›z› yan›p sönüyor

Çal›flma kipinden zamanlay›c› kipi

K›rm›z›

Yeflil

Beklemeden zamanlay›c› kipi

K›rm›z›

Turuncu

Not: E¤er al›c›n›z› “Bekleme” kipine soktuysan›z ve k›rm›z› LED yan›p sönüyorsa, al›c›n›zda bir uzaktan
indirme ile yükseltme ifllemi gerçeklefltiriliyor demektir. Bu iflleme müdahale etmeyin. Her iki LED
de yanana kadar bekleyin ki bu indirmenin baflar›l› oldu¤unu göstermektedir. Daha sonra normal
iflleme devam edebilirsiniz.
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Arka Panel

Q

Türkçe

T

Y

U

W

I

E R

1

TV (*): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SCART (1) soketi televizyonunuza veya bir video
projeksiyon cihaz›na ba¤lamak için (2).

2

Dijital ses ç›k›fl› (*): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ses ekipman›n›z›n efl eksenli dijital girifline dijital ses
ç›kt›s›n› ba¤lamak için.

3

Seri (*): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Servis ifllemi için RJ 9 soketi

4

SAT IN (*): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uydu çana¤›n›zdan gelen kabloyu ba¤lamak için girifl

5

230V~50Hz 25W maksimum (**): . . . . . Ana elektrik kablosunu ba¤lamak için soket.

6

Al›c›n›n tipi ve seri numaras›n› gösteren etiket

7

VCR (*): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SCART (1) soketi - video kaydediciniz veya DVD
oynat›c›s› / kaydedicisini ba¤lamak için

8

L/R Ses ç›k›fl› (*): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Al›c›n›z› ses ekipman›n›z›n Sol / Sa¤ analog girifllerine
ba¤laman›z için Sol / Sa¤ analog ses ç›k›fllar›.

* Güvenlik Ekstra Düflük Voltaj
** Tehlikeli voltaj
(1) SCART ayn› zamanda Euroconnector veya Peritel olarak da adland›r›lmaktad›r
(2) E¤er bir video projeksiyon cihaz› kulland›¤›n›z› düflünüyorsan›z, bu cihaz› besleyecek en iyi video
format› için kullan›c› el kitab›na baflvurun.
E¤er gerekiyorsa, TV / VCR / SCAR Ç›k›fl›n› uygun bir flekilde ayarlamak için 11.5.2 paragraf›na
bak›n›z.

10 ÜRÜN TAN›M›
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Ak›ll› Kart›n›z›n Tak›lmas›

Dijital Premiere kanallar›n› çözmek için, bir Premiere ak›ll› kart›na ihtiyaç duyacaks›n›z, bu
Premiere aboneli¤inizde size verilecektir.

Ak›ll› kart› alt›n çip yukar› bakacak flekilde sokun.
Ak›ll› kart› yuvas›na itin. Kart›n yaklafl›k 1 cm.’si yuvan›n d›fl›nda görülebilir olacakt›r.
Zaman zaman ak›ll› karta yeni ve güncellenmifl bilgiler yüklenebilir.
Ak›ll› kart›n durumu Premiere mönünün Ak›ll› Kart ö¤esinden kontrol edilebilir.

AK›LL› KART›N›Z›N TAK›LMAS› 11
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3

Uzaktan Kumanda

3.1

Pillerin Tak›lmas›

- Uzaktan kumandan›n arka kapa¤›n› ç›kart›n.
- fiekilde görüldü¤ü gibi pil bölmesine verilmifl olan iki pili yerlefltirin (tip LR6/AA - 1.5V).

Türkçe
“Piller iflaret sembolü” kullan›lm›fl olan pillerin ev çöplerinizle birlikte at›lmamas›
gerekti¤i anlam›na gelir.
Kullan›lm›fl pillerin at›lmas›na iliflkin yerel düzenlemelere baflvurun.
Bilgi için: Al›c›n›zla birlikte verilen Philips pillerde C›va, Kadmiyum veya Kurflun gibi
zararl› maddeler bulunmamaktad›r.
- Kapa¤› kapat›n.
Kumandan›z flimdi dijital al›c›n›z› kontrol etmek için haz›r durumdad›r.
Uzaktan kumandan›n do¤ru bir flekilde çal›flt›¤› ön panel ekran›nda bulunan yan›p sönen ›fl›¤›n her
tufla bas›flta yanmas›yla temin edilir.

Not:Piller yuvalar›ndan günlük ev aletleri kullan›larak ç›kart›labilir (ör. torna vida)

12 UZAKTAN KUMANDA
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Uzaktan kumandan›n kullan›lmas›
Bekleme

Sessiz
- Sesin kesilmesi

- Bekleme konumuna getirme

(mavi) resp. V (bayaz)

V
KIRMIZI, YEfi‹L, MAV‹

EPG veya kanal listelerinde bir
sayfa afla¤› inin veya yukar› ç›k›n

- Renk tufllar›
OPT (Çoklu besleme veya
NVOD uygulamas›n›n seçimi için
seçenekler mönüsünü açar)

- EPG açma / kapama

EPG
B‹LG‹

ALTYAZI
- Alt yaz› seçimi için seçenekler
mönüsünü açar

I-Il
- Ses dizisi seçimi için
seçenekler mönüsünü açar

MÖNÜ
- Mönü açma / kapama

OK TUfiLARI
t/y
- Yukar› / afla¤› tufllar›n› mönü
ve listeler aras›nda dolaflt›r›n

u/ i
Bir ayar için de¤er seçin

ZAMANLAYICI
- Dijital TV izlerken veya
EPG’den bir kaydetme
zamanlay›c›s› ayarlamak
Not: "TIMER, 0" tufl dizisi
çal›flan mevcut zamanlay›c›y›
siler.

ÇIKIfi
- Dijital TV izlerken veya radyo
dinlerken son kanal› geri
ça¤›r›r.
- Veya mönüde bir ad›m geriye
gider

P+ / P- Sonraki / önceki kanal› seçer
- Al›c›y› bekleme konumundan
açar

TAMAM
- Dijital TV izlerken veya radyo
dinlerken mevcut kanal
listesini ça¤›r›r

SES

+/ -

- Sesi açmak / kapatmak

TV / STB
- Dijital servisler ve analog TV
aras›nda geçifl

TV / RADYO
- TV ve dijital radyo aras›nda
geçifl yapar.
- Al›c›y› bekleme konumundan
açar

0-9
- Dijital TV modunda bir kanal
seçer.
- Do¤rudan bir mönü ö¤esi
seçin.
- Al›c›y› bekleme konumundan
açar

UZAKTAN KUMANDA 13
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Dijital al›c›n›z›n ba¤lant›s›n›n kurulmas›

Dijital al›c›n›z› mevcut ses / görüntü ekipman ayar›na ba¤laman›z ve entegre etmeniz için birçok
yol vard›r.

Uyar› !
Bafllatmadan önce:
- Tüm ekipman›n ana flebeke ba¤lant›s›n› kesin (televizyon ve gerekiyorsa VCR ve / veya DVD)
Dijital al›c›n›z› ana elektrik tedarikine ba¤lamay›n.
- Mevcut kablolar›n›z› kontrol edin, çünkü mevcut Ses / Görüntü ayar›n›z›n ba¤lant›lar›n›
koruman›z gerekebilir.
- Dijital al›c›n›z› mevcut Ses / Görüntü ayar›n›za ba¤laman›z için uygun ba¤lant› yöntemini seçin.
Bak›n›z 4.1 ve 4.2 bölümler.

Türkçe
14 DIJITAL AL›C›N›Z›N BA¤LANT›S›N›N KURULMAS›
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SCART soketleri olan bir TV ve VCR ‘ye ba¤lant›

Türkçe

Al›c›n›z› afla¤›da belirtildi¤i flekilde mevcut montaja ba¤lay›n›z.

- Uydu çana¤›ndan gelen kabloyu dijital al›c›n›z› “SAT IN” soketine sokun.
- Dijital al›c›n›zla birlikte verilen SCART ucunu kullanarak dijital al›c›n›z›n “TV” SCART soketini
televizyonunuzun RGB özellikli SCART soketine tak›n.
- Dijital al›c›n›z›n “VCRé SCART soketini bir SCAR ucu kullanarak VCR’nizin “VCR” soketine
ba¤lay›n.
- Dijital al›c›n›z d›fl›nda tüm ekipman› ana elektrik hatt›na ba¤lay›n.

Not:
1- Bu ba¤lant› ayn› zamanda bir veya iki SCART soketi bulunan DVD kaydediciler için de geçerlidir.
2- Bu ba¤lant› ayar› ile flunlar› gerçeklefltirebilirsiniz:
- Analog TV kaydederken dijital TV izleyin
- Dijital TV kaydederken analog TV izleyin.
- ‹zledi¤iniz dijital TV kanal›n› kaydedin
- VCR veya DVD’nizden Geri Oynat›m izleyin.

DIJITAL AL›C›N›Z›N BA¤LANT›S›N›N KURULMAS› 15
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Ses ekipman›n›z›n ba¤lant›s›n›n sa¤lanmas› (analog veya dijital)

Ses ekipman›n›za ba¤l› olarak dijital al›c›n›z› ba¤lamak için birden fazla seçene¤iniz olabilir.

Türkçe
ANALOG BA⁄LANTI (A)
Bir çift CINCH kablosu kullanarak (cihazla birlikte verilmemifltir) L / R ses ç›k›fl soketlerini ses
ekipman›n›z›n ilgili L / R ses girifl soketlerine ba¤lay›n. Uygun analog ses girifllerini bulmak için
ses ekipman›n›z›n kullan›c› el kitab›na baflvurun.

Not: Bu ba¤lant› ile, ya dijital al›c›n›z›n veya ekipman›n›z›n uzaktan kumandas›n› kullanarak sesi kontrol
edebilirsiniz (yukar› / afla¤› ve sessiz)
D‹J‹TAL BA⁄LANTI (B)
Bir tekli CINCH kablosu kullanarak (cihazla birlikte verilmemifltir) “D‹J‹TAL” ç›k›fl soketini ses
ekipman›n›z›n ilgili dijital girifl soketine ba¤lay›n. Uygun dijital ses girifllerini bulmak için ses
ekipman›n›z›n kullan›c› el kitab›na baflvurun.

Not: Bu ba¤lant› ile, ya dijital al›c›n›z›n veya ekipman›n›z›n uzaktan kumandas›n› kullanarak sesi kontrol
edebilirsiniz (yukar› / afla¤› ve sessiz)

4.3

Dijital TV izlemek için bir video projeksiyon cihaz› ba¤lamak

Dijital al›c›n›z›n “TV” SCART soketini video projeksiyon cihaz›na ba¤lay›n.
Video projeksiyon cihazlar› genelde S-Video format›nda video sinyalleri ile beslenir. E¤er sizin
cihaz›n›z da böyle ise, ba¤lant› ve montaj için afla¤›daki talimatlar› izleyiniz:
- Al›c›n›z›n “TV” SCART’›na bir SCART / S- Video adaptörü ba¤lay›n (cihazla birlikte verilmemifltir)
ve bir S Video kablosu kullanarak adaptörü video projeksiyon cihaz›n›n S-Video girifline
ba¤lay›n.
- Montaj: Dijital al›c›n›z›n “TV / VCR ç›k›fl›n›” S-VIDEO/ PAL - CVBS’ye de¤ifltirmek için bak›n›z
bölüm 11.5.2.
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‹lk Montaj

Al›c›n›z, paragraf 4.1 ‘de gösterilen flekillerle uyumlu olarak
uydu anteni, televizyon ve di¤er ekipmana ba¤lan›r.
- Televizyonunuzu aç›n ve bir kanal seçin.
- Al›c›n›z› ana elektrik ba¤lant›s›na ba¤lay›n. hofl geldiniz
ekran› görünecektir.
- ‹lk Montaj ekran›n›n görünmesi için birkaç saniye bekleyin.

Not: E¤er baflka bir görüntü ç›kmazsa, “TV / STB” tufluna iki
kere bas›n.

Montaj Ayarlar›
Türkçe

5.1

- Favori dilinizi seçin.
- Ülkenizi seçin.
- TV ekran› format›n›z› seçin.
Sadece ASTRA 19.2° Do¤u uydusu monte etmek için:
- Uygun sinyal gücü ve kalitesinin olup olmad›¤›n› kontrol
edin.
- Gerekiyorsa, anteninizin atamas›n› de¤ifltirerek
maksimum sinyal kalitesi ve gücü çubuk grafi¤i
göstergelerini sa¤lay›n, daha sonra anten kullan›c› el
kitab› talimatlar›na göre anteninizi sabitleyin.
- ASTRA 19.2° Do¤u uydunuz üzerinde yay›n yapan
kanallar› aramaya bafllamak için <OK> (TAMAM) a bas›n
Montaj ekran› görüntülenecektir.
- Paragraf 5.2’ye geçin.
ASTRA 19.2° Do¤u ve di¤er uydular› monte etmek için:
- Anten Konfigürasyon ekran›na eriflmek için <EXIT>
(ÇIKIfi) a bas›n
- Paragraf 11.6.1’de tan›mland›¤› flekilde anten ayarlar›n›
seçin.
- Paragraf 5.2’ye bak›n.

5.2

Kanal arama / Zaman ayarlama

5.2.1

Kanal arama

Arama ifllemi s›ras›nda, ekranda afla¤›daki bilgiler
görüntülenir:
• Bulunan TV ve Radyo kanallar›n›n say›s›,
• Aramadaki ilerleme, yüzde olarak görüntülenir,
• Sinyalin gücü ve çekiflin kalitesi.
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Not: Arama ifllemi s›ras›nda <EXIT> (ÇIKIfi) a basarsan›z,
aramay› keser ve bir önceki ekrana geri dönersiniz. Bu
durumda, kanallar›n hiç biri kaydedilmeyecektir.
Arama ifllemi baflar›l› bir flekilde tamamland›¤›nda, bir
tamamlanma mesaj› görüntülenecektir.
- <OK> (TAMAM) a bas›n, yeni bir ekran görünür, yeni
yaz›l›m arama iflleminin devam etti¤ini gösterir.
- Aramay› durdurmak için <EXIT> (ÇIKIfi) a bas›n ve al›c›y›
ana TV listesindeki ilk kanala getirin.
- Alternatif olarak, yaz›l›m›n tespit edilmesini bekleyin, ve
daha sonra paragraf 11.5.4.2’de belirtildi¤i flekilde
ilerleyin.

5.2.2

Yaz ve k›fl mevsimi için do¤ru saati
ayarlama

Türkçe

Yaz ve K›fl saati de¤ifliklikleri “Saat Fark›” n›n elle
ayarlanmas›n› gerektirmektedir. “Saat Fark›” mönü
seçene¤ini uygun de¤ere ayarlamak için kullan›c› el
kitab›n›n 11.5.3 bölümüne bak›n›z. :
- Yaz mevsimi için GMT + 2 olmal›d›r
- K›fl mevsimi için GMT + 1 olmal›d›r

5.3

Araman›n Baflar›s›z Olmas›

Kanal aramas›n›n baflar›s›z olmas› durumunda bir mesaj
görüntülenecektir.
- ‹lk Montaj veya Anten Konfigürasyon ekran›na geri
dönmek için <EXIT> (ÇIKIfi) tufluna bas›n.
Yeni bir aramaya bafllamadan önce
Uygun sinyal kalitesi ve gücünü sa¤lamak için afla¤›daki
kontroller önerilmektedir
• Anten kablosunu kontrol edin
• Daha sonra al›c›n›z›n anten ba¤lant›s›n› kontrol edin.
(bak›n›z bölüm 4).
• Gerekiyorsa, anteninizin atamas›n› de¤ifltirerek
maksimum sinyal kalitesi ve gücü çubuk grafi¤i
göstergelerini sa¤lay›n, daha sonra anten kullan›c› el
kitab› talimatlara göre anteninizi sabitleyin.
- Sinyal gücü ve kalitesi uygun oldu¤u zaman, yeni bir
arama bafllatmak için <OK> (TAMAM) a bas›n.
E¤er hata mesaj› yine ortaya ç›karsa sorun giderme
k›sm›na baflvurarak hatan›n nedenini bulun. Uygun bir
teflhis ve montaj kontrolü için montajc›n›z› aray›n.
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6

Günlük ‹flletim

6.1

Al›c›n›z›n AÇILMASI, veya BEKLEME
konumuna getirilmesi

Sol kenardaki LED k›rm›z› yanar.
Al›c›n›z Bekleme modundad›r. Al›c›n›z› açmak için :
- Ya <P+>, <P->, <TV/RADIO>, ye bas›n veya uzaktan
kumanda üzerindeki bir say› tufluna bas›n.
- Veya ön panelde bulunan <P+>, <P->, <TV/RADIO>
tufluna bas›n.

Türkçe

Dijital TV izliyorsunuz veya dijital radyo dinliyorsunuz.
Al›c›n›z› Bekleme konumuna getirmek için:
- Uzaktan kumandan›n
tufluna bas›n.

Tüm elektronik ekipmanlar gibi al›c›n›z da enerji
tüketmektedir. Güç tüketimini azaltmak için,
al›c›n›z› kullanmad›¤›n›zda “Bekleme” veya “Düflük
Güç” moduna getirin. Maksimum enerji tasarrufu
için, al›c›n›z› uzun süre kullanmayaca¤›n›z zaman
ana elektrik kablosundan ba¤lant›s›n› kesin.

6.2

Dijital TV izlemeden dijital radyo
dinlemeye geçmek

Al›c›n›z› dijital TV’den dijital RADYO’ya ve dijital
RADYO’dan dijital TV’ye geçirmek için:
- Uzaktan kumanda veya ön panel üzerindeki <TV / RADYO>
tufluna bas›n.

6.3

Dijital TV izlerken veya dijital radyo
dinlerken kanallar›n de¤ifltirilmesi

6.3.1

Say› tufllar›n›n kullan›lmas›

- Karfl›l›k gelen kanal› seçmek için uzaktan kumandan›n
say› tufllar›n› kullanarak bir say› tufllay›n.
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6.3.2

<P+>/<P-> tufllar›n›n kullan›lmas›

- Mevcut kanal listesinde bir sonraki kanal› seçmek için
<P+>ya bas›n.
- Mevcut kanal listesinde bir önceki kanal› seçmek için
<P->ya bas›n.
- Alternatif olarak, ön panelde bulunan <PROG-> veya
<PROG+> tuflunu kullan›n.

6.3.3

Kanal listelerinin kullan›lmas›

Türkçe

Bir kanal listesinden bir kanal seçmek için:
- Mevcut kanal listesini görmek için <Listele> ye bas›n
(ya ana TV listesinden veya önceden seçilen bir favori
listesi).
- Gerekti¤inde seçmek istedi¤iniz kanal› içeren listeyi
görmek için <Listele> ye tekrarla bas›n.
- t veya y tuflunu kullanarak seçmek istedi¤iniz kanala
geçin. Uzaktan kumandan›n veya
tuflunu kullanarak
bir sayfadan di¤erine geçin.
- Seçiminizi do¤rulamak için <OK> (TAMAM) a bas›n.
Ekran›n›z›n sa¤ taraf›ndan kanal›n ön izlemesini görebilir
veya seçilen radyo kanal›n› dinleyebilirsiniz.
- Kanal listesini kapatmak ve program› tam ekranl› olarak
izlemek için tekrar <OK> (TAMAM) a bas›n.

Not: Bofl favori listeleri aç›lamaz.

6.4

Manflet

Mevcut kanal ve program hakk›ndaki bilgileri görüntülemek
için bir bilgi manfleti görüntülenir. Kanal› her
de¤ifltirdi¤inizde, ekran›n alt taraf›nda manflet gözükür ve
bu afla¤›dakileri gösterir:
- Mevcut tarih ve zaman,
- Mevcut kanal listesi ad›,
- Mevcut kanal ad› ve mevcut kanal listesindeki say›s›,
- Kanal özelliklerini gösteren ikonlar, ör. alt yaz›lar›n olup
olmad›¤› (bak›n›z ikon tablosu),
- fi‹MD‹ program bilgisi ( ve i tufluna bas›larak
eriflilebilen SONRAK‹ program bilgisi),
- Afla¤›dakileri gösteren bir çubuk grafik:
• Mevcut program›n bafllama zaman›,
• Bir sonraki program›n bafllama zaman›,
• Mevcut ilerleme.
Dijital TV izlerken veya dijital radyo dinlerken herhangi bir
zamanda manfleti görüntülemek için:
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- <INFO> (B‹LG‹) tufluna bas›n.
Manflet aç›kken mevcut program hakk›nda daha fazla bilgi
için:
- <INFO> (B‹LG‹) tufluna ikinci kez bas›n.
Manfleti kapatmak için:
- <INFO> (B‹LG‹) tufluna üçüncü kez bas›n.

ikon

tan›m›
Alternatif ses dil / format›
Mevcut favori listesi
Ebeveyn oran› mevcut
Kar›flt›r›lm›fl kanal
Kilitli kanal
alt yaz›lar mevcut

Ses Kontrolü

-/

+/

Dijital TV izlerken veya dijital radyo dinlerken:
- Sesi azaltmak için <
- > bas›n.
- Sesi art›rmak için <
+ > e bas›n
- Sesi kesmek için <
> e bas›n ve sesi açmak için
<
> e tekrar bas›n.

Teletext mevcut
AC-3 sesi mevcut
‹lave bilgiler mevcut
Hat›rlat›c› ayar›
Kaydetme zamanlay›c› ayar›
Zamanlay›c› çat›flmas›
16:9 format› mevcut (sadece EPG)

Not: Sesin de¤ifltirilmesi bir çubuk grafikle gösterilir, sesin
kesildi¤i ekran›n tepesindeki bir ikonla gösterilir.

6.6

Mevcut program seçeneklerinin
de¤ifltirilmesi

Do¤rudan mevcut program ekran› format›na, ses diline ve
alt yaz› dil seçeneklerine eriflmek için <OPT> tuflu
kullan›l›r.

Not: Bu ekrana eriflim PIN Kodu ile engellenebilir. ‹lerlemek
için flifrenizi girin.
Mevcut program seçeneklerini de¤ifltirmek için:
- Seçenekler ekran›na eriflmek için <OPT> tufluna bas›n.
- T veya Y tufluna basarak istenilen seçene¤e geçin
- U veya i tuflunu kullanarak istenilen ayarlar› seçin.
- Do¤rulamak ve ekrandan ç›kmak için <OK> (TAMAM) a
bas›n. Alternatif olarak, seçenek ekran›ndan ç›kmak için
<EXIT> (ÇIKIfi) veya <OPT> tufluna bas›n.

Not: Önerilen olarak, alt yaz›lar devre d›fl› b›rak›lm›flt›r.
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6.7

Elektronik Program Rehberi (EPG)

Dijital TV izlerken veya dijital radyo dinlerken:
- Mevcut kanal için EPG’yi açmak için (EPG) tufluna bas›n.
Mevcut program parlak olarak gözükecektir (buna ayn›
zamanda “fi‹MD‹” programlamas› da denir).

Not: E¤er k›sa bir süre sonra mevcut veya takip eden
program için herhangi bir bilgi gözükmezse, bu,
sa¤lay›c›n›n bu ifllevi sunmad›¤› anlam›na gelmektedir.

Türkçe

- Parlat›lm›fl olan program için genifl bilgileri görüntülemek
için <INFO> (B‹LG‹) ya bas›n. Bilgiler birden fazla sayfa
sürüyorsa, yukar› veya
afla¤› ilerlemek için veya
tufllar›na bas›n. Görüntüyü yeniden boyutland›rarak
olaylar ekran›na geri dönmek için <INFO> (B‹LG‹) ya
bas›n.
- Parlamay› önceki veya sonraki programa hareket
ettirmek için y veya t tufluna bas›n.
- S›ras›yla önceki veya sonraki gün program listesini
görmek için u veya i tufluna bas›n.
- S›ras›yla önceki veya sonraki kanal program› listesini
görmek için <PROG-> veya <PROG+> tufluna bas›n.
Bir kaydetme zamanlay›c›s› veya bir hat›rlat›c› ayarlamak
için, ekranda görüntülenen talimatlar› takip edin.

6.8

Kaydetme zamanlay›c›lar›

Kaydetme zamanlay›c›lar› VCR veya DVD kay›tlar› için
kullan›l›r.
Unutmay›n ki bir kay›t s›ras›nda al›c›n›z kilitlenir ve
ço¤u uzaktan kumanda tuflu devre d›fl›d›r. Baflka
bir dijital kanal izlemek için, aktif zamanlay›c›y›
iptal etmelisiniz.

6.8.1

Manfletten bir zamanlay›c›n›n ayarlanmas›

TV izlerken veya radyo dinlerken, etiketi görüntülemek için
<INFO> (B‹LG‹) ya bas›n. fi‹MD‹ veya SONRAK‹ program
için ZAMANLAYICI'n›z› programlamak için yeterince
zaman›n›z olacakt›r.
- Mevcut programda bir kaydedici zamanlay›c›s›
ayarlamak için <TIMER> (ZAMANLAYICI) tufluna bir kere
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bas›n, yani program enstantene kayd›. Zamanlay›c›y›
iptal etmek için tekrar <TIMER> (ZAMANLAYICI) ya
bas›n.

6.8.2

EPG’den bir zamanlay›c› ayarlamak

- Bir sonraki programda bir kaydedici ayarlamak için
<TIMER> (ZAMANLAYICI) tufluna bir kere bas›n. Bir
sonraki programda bir hat›rlat›c› ayarlamak için
<TIMER> (ZAMANLAYICI) tufluna bir kere daha bas›n.
Zamanlay›c›y› iptal etmek için <TIMER> (ZAMANLAYICI)
tufluna bir kez daha bas›n.

Türkçe

Not:Bir zamanlay›c› ayarlamak istedi¤iniz program› yay›nlayan
kanal›n kilitli olmas› durumunda, flifrenizi girmeniz
istenecektir.
EPG’den bir zamanlay›c› düzenlemek için:
- Oda¤› istenilen programa hareket ettirin ve Zamanlay›c›
düzenleme ekran›na eriflmek için <OK> (TAMAM) tufluna
bas›n.

6.8.3

Aktif bir zamanlay›c›n›n silinmesi

Bir zamanlay›c› aktiftir, kaydetme s›ras›yla k›rm›z› ve
turuncu yanan ön panel LED'leri ile gösterilmektedir. Aktif
zamanlay›c›y› silmek için:
- E¤er al›c›n›z bekleme konumunda ise, ön planeldeki <+>
veya <-> tufluna veya uzaktan kumandadaki <P+>, <P->
veya <TV/RADIO> dü¤melerine veya uzaktan
kumandadaki herhangi bir dü¤meye basarak al›c›y› aç›n.
Turuncu LED yeflile dönecektir. - Aktif zamanlay›c›y›
iptal etmek için <TIMER> (ZAMANLAYICI) + <0> tufl
s›ras›na bas›n. Daha sonra k›rm›z› LED sönecektir ve
kanallar› de¤ifltirebileceksiniz.

6.8.4

Al›c›n›z bloke edilmifltir ve ön ekrandaki
LED'ler s›ras›yla k›rm›z› ve turuncu / yeflik
yanmaktad›r

Al›c›n›z bloke edilmifltir çünkü bir kaydetme ifllemi devam
etmektedir.
- ZAMANLAYICI'y› silmek ve al›c›n›z›n tam kontrolünü
almak için s›ras›yla <TIMER> (ZAMANLAYICI) ya ve <0>
a bas›n.
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6.9

Analog TV’ye geçifl yapmak

<TV/STB> tuflu al›c›n›z üzerinden izledi¤iniz dijital
kanallar›n›z ve televizyonunuz üzerinden standart analog
kanallar›n›z aras›nda geçifl yapman›z için kullan›l›r. Dijital
TV izlerken veya dijital radyo dinlerken:
- Analog TV’ye geçifl yapmak için <TV/STB> tufluna
bas›n.
- Dijital TV veya radyoya dönmek için tekrar <TV/STB> ye
bas›n.

6.10 Teletext'in Görülmesi

Türkçe

Al›c›n›zda bir teletext dekoderi yer almamaktad›r. Teletext
sayfalar›na gitmek için bir Teletext dekoderi monte edilmeli
ve bir SKART kablosu kullan›larak al›c›n›z›n "TV" SKART
soketine ba¤lanmal›d›r. Teletext sayfalar›n›za nas›l
eriflece¤inizi kontrol etmek isterseniz TV setinizin kullan›c›
el kitab›na baflvurun.
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Premiere özellikleri

Baz› programlar özel özellikler içermektedir. Çoklu besleme
kanallar›nda, örne¤in spor yay›n› s›ras›nda, farkl› maçlar›
seçebilir (ör. Bundesliga futbol), sesleri de¤ifltirebilir (ör.
stadyum / yorum) veya farkl› kamera aç›lar›n› seçebilirsiniz
(Formula 1). PREMIERE DIREKT kanallar›nda, siparifl
verdi¤iniz film için istedi¤iniz bir bafllama zaman›
seçebilirisiniz.

7.1

Premiere Çoklu Besleme

7.2

Türkçe

Mevcut program için bu seçenekler mevcutken, kanal
manfletinde OPT ikonu görüntülenir. Bir çoklu besleme
seçene¤ini seçmek için:
- Seçenekler ekran›n› açmak için uzaktan kumandan›n
<OPT> sar› tufluna bas›n.
- Y veya t tufllar› kullanarak ayarlamak istedi¤iniz
opsiyona geçin.
- u veya i tuflunu kullanarak seçiminizin ayar›n› yap›n.
Seçenekler ekran›n› do¤rulamak ve bundan ç›kmak için
<OK> (TAMAM) a bas›n.

PREMIERE DIREKT

PREMIERE DIREKT portal›, her biri günde birkaç kez
yay›nlanan farkl› film seçeneklerine do¤rudan eriflmenize
imkan tan›r. Siparifl üzerine gösterilen programlar, fiyatlar
ve siparifl verme konusundaki tüm bilgiler PREMIERE
DIREKT portal›nda mevcuttur. PREMIERE DIREKT
portal›ndan siparifl verdi¤iniz bir filmi izlemek:
- PREMIERE DIREKT kanal›n› seçin. Mevcut programlar
bir listede görüntülenecektir. Program yay›n› hakk›nda
ekstra bilgi almak için <INFO> (B‹LG‹) tufluna iki kez
bas›n, daha sonra normal görüntüye geri dönmek için
<INFO> (B‹LG‹) ya bir kez daha bas›n.
- Seçenekler ekran›n› açmak için PREMIERE DIREKT
portal›ndan <OPT> sar› tufluna bas›n.
- Mevcut video kanallar›ndan u veya i tuflunu kullanarak
uygun program / zamana karfl›l›k gelen video kanal›n›
bulun.
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7.3

Premiere PIN Kodu

Çocuklar›n korunmas› Premiere için yüksek önceli¤e
sahiptir. PIN kodunuzu girerek, gece veya gündüz herhangi
bir zamanda çocuklar›n›z için kilitlenmifl olan programlar›
izleyebilirsiniz - çocuk koruma konusu ihmal
edilmemektedir. Bir program›n evrensel izlemeyi geçmesi
için, Eyalet Çocuk Koruma Mercisi ad›na FSK (Serbest
Self- Kontrol)’den bir sertifika al›nmas› kanunen gereklidir.
Kilitli bir program›n yay›nlanabilmesi için, 4 basamakl› bir
PIN kodunun girilmesi gerekmektedir. PIN kodunuzu
Premiere ak›ll› kart›n›zla birlikte al›rs›n›z.
Lütfen bu kodu not ediniz çünkü bu kod sizin al›c›n›zdaki
PIN kodundan farkl›d›r. (“sistem flifresi” de denilebilir).

Türkçe

Premiere Pin kodu, tahsis edilmifl ebeveyn oranlar›n›n
programlar›na ulaflmak için kullan›l›r. Böyle programlar
uygunsuz dinleyicileri önlemek için sistematik olarak
kilitlenmifltir. Ebeveyn derecesi mevcut programla
iliflkilendirilirken bir belli ikon
kanal›n manfletinde
gözükür.
Kilitli bir program› görmek için Premiere PIN kodunu
soruldu¤unda giriniz.

Not: Premier PIN kodu ¤üvenli¤ini çocuklar›n kullan›m›ndan
sak›nmak için saklay›n›z.
Premier PIN kodunu de¤ifltirmek için 10.1 paragrafa
gidiniz.
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Mönü Sistemi

8.1

Mönü a¤ac›
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Premiere Menüsü

PIN-Kodu De¤ifltirme
Ak›ll› kart
Sistem
Yaz›l›m yükseltimi
Arama
Görünüm
Dolby digital
Kanal listesi

Zamanlay›c›
Yöneticisi

Zamanlay›c› listesi

Kanal Yöneticisi

Tercihleriniz

Kip
Kanal listesi
Kanal
Tarihi
Bafllama zaman›
Bitifl zaman›
Zamanlay›c› tipi
Tekrar

Türkçe

DSR2011_052005

Favori listelerini ekle, sil,
yeniden adland›r veya
yeniden düzenle

Organizasyonu Listele

Liste seç

Düzenlemeyi Listele

Kip
Kanal listesi
De¤ifltir
(Ekle, Sil, veya Tafl›)
Kanal kayna¤›

Kanallar› ekle / sil / kald›r

Kanal Havuzu

Uydu
Kip
Kanal havuzu
S›rala

Kanallar› etkinlefltir /
devre d›fl› b›rak

Görünüm seçenekleri

Manflet süresi
Saydam manflet
Kanal say›s› girifl
gecikme süresi
Zamanlay›c› alarm süresi

Dil seçenekleri

Ekran dili
Ses dili
Alt yaz› (AÇIK /KAPALI)
Altyaz› dili
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Dekoder Kilidi

Ayarlar›

TV Ayarlar›

TV ekran format›
Görünüm format›

Sistem Ayarlar›

TV/VCR SCART ç›k›fl›
Dolby digital
VCR Kontrolü
TV Ses
VCR Ses
Varsay›lan Ses

Ülke & Saat Ayarlar›

Kanal Listesi
Zaman Sapmas›

Dekoder Durumu

Sistem bilgisi
Yaz›l›m güncelleme

Anten Konfigürasyonu

LNB
LNB Kontrol
(DiSEQC AÇIK / KAPALI)
Tarama

LNB Konfigürasyonu

LNB 1/2/3/4
(aktif / aktif de¤il)

Filtre Konfigürasyonu

Kanal Eriflimi
Kanal Tipi
Kanal Listeleri

Türkçe

Ebeveynler için

Kanal Arama
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LNB Tipi
Yerel Frekans 1
Yerel Frekans 2
Uydu atan›yor
Frekans aral›¤›
Yöntem

DSR2011_052005

17/05/05

14:52

8.2

Mönüde gezinme

8.2.1

Temel
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Dijital TV’yi izlerken veya dijital radyoyu dinlerken:
- AnaMenü’yü görmek için <MÖNÜ> tufluna bas›n›z.
- Arzulad›¤›n›z menü k›sm›n› t veya y tufllar›na basarak
seçebilirsiniz.
Alternatif olarak,istedi¤iniz mönü bölümünün aç›lmas› için
ilgili numaray› çeviriniz.
- Alt k›sm›n görüntülenmesi için <OK> (TAMAM) tufluna
bas›n›z.
- Alt k›sm› istedi¤iniz yere hareket ettirmek için t veya y
tufllar›na bas›n›z.

8.2.2

Türkçe

Not: Mönü’yü kapatmak ve TV izlemeye geri dönmek için
<MÖNÜ> tufluna bas›n›z.

Ayarlar›n De¤ifltirilmesi

Ayarlanabilir bir ö¤e veya alt ö¤eyi parlatt›¤›n›zda, bir
seçenek seçmek için u veya i tuflunu ve say›sal de¤erler
girmek için say›sal tufllar› kullanarak de¤erlere eriflebilir ve
de¤ifliklik yapabilirsiniz.

Not: Ebeveyn kontrolü etkinlefltirildi¤inde, belli mönü ö¤elerini
açmak için flifrenizi girmeniz gerekir.

8.2.3

De¤iflikliklerin iptal edilmesi / saklanmas›

- <EXIT> (ÇIKIfi) tufluna basarak de¤iflikliklerinizi
saklamadan ekrandan ç›kabilirsiniz.
- <OK> (TAMAM) tufluna basarak da de¤iflikliklerinizi
geçerli k›l›p ekrandan ç›kabilirsiniz.
Her iki durumda da seçim mönüde bir ad›m geriye gider.
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Elektronik Program Rehberi (EPG)
Günlük kullan›mlar için paragraf 6.7 ‘ye bak›n›z

Türkçe

Not: EPG bilgileri düzenli olarak güncellefltirilmelidir.
Güncellefltirmeler al›c›n›z› bekleme konumuna
getirdi¤iniz her zaman otomatik olarak
gerçeklefltirilecektir. EPG bilgilerini tamam›yla
güncellefltirebilmek için,düzenli olarak her gece dijital
TV’nizi izledikten sonra veya dijital radyonuzu dinledikten
sonraal›c›n›z›n bekleme konumunda oldu¤undan emin
olun. E¤er EPG bilgileriniz tamam›yla
güncellendirilmediyse, bilgilerinizin bir k›sm› do¤ru
olmayabilir, örne¤in, bir tarama yaparken taraman›z
tamamlanamayabilir. Güç azalmas›, Düflük Enerji modu
veya flebeke veya içerik de¤iflikli¤inde EPG bilgilerinin
tamamen yeniden yüklenmesi gerekti¤ini unutmay›n.

10 Premiere Servis Mönüsü

Premiere Servis Mönüsü afla¤›daki bölümleri içerir.:
o PIN kodu de¤iflikli¤i
o Ak›ll› kart
o Sistem
o Yaz›l›m güncelleme
o Tarama
o Görünüm
o Dolby Dijital
o Kanal Listesi

10.1 Premiere PIN Kodunun De¤ifltirilmesi
Bu ekran sizin Premiere PIN Kodunuzu de¤ifltirmeniz için
kullan›l›r. Premiere PIN Kodunuzu de¤ifltirmek için ekranda
görüntülenen aç›klamalar› izleyiniz.
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10.2 Ak›ll› kart
Bu ekran ak›ll› kart›n›z›n bilgilerini görmek için kullan›l›r.

10.3 Sistem
Bu ekran Premiere Seri Numaras›n› ve yaz›l›m›n› içeren
al›c›n›z›n bilgilerini görmek için kullan›l›r

10.4 Yaz›l›m Güncelleme
10.4.1 Otomatik yaz›l›m güncelleme bildirimi
Türkçe

Al›c›n›z bekleme durumundayken yaz›l›m güncellemesi için
arama yapar. Varsa al›c›n›z Bekleme konumundan
ç›kt›¤›nda bildirim görüntülenir. Al›c›n›z› güncellemek için
ekranda görüntülenen aç›klamalar› izleyiniz.

10.4.2 Mevcut yeni yaz›l›m› kontrol etme
- Yeni bir yaz›l›m arama bafllatmak için sistem ekran›n›n
alt›nda beliren k›rm›z› tufla bas›n›z. Birkaç dakika
sonra,e¤er yeni bir yaz›l›m elde edilebilirse Yaz›l›m
Güncelleme ekran› belirir.
- Al›c› yaz›l›m› güncelleme ile ilerlemek için paragraf
11.5.4.2’ye bak›n›z.

10.5 Tarama
Bu ekran yap›lan son taraman›n tarih ve sonuçlar›n›
görüntülemek için kullan›l›r. Ayr›ca yeni bir tarama
bafllatmak için de kullan›labilir.
- Sadece Premiere kanallar›n› aramak için yeflil tufla bas›n.
- Alternatif olarak, tüm kanallar› aramak için sar› renk
tufluna bas›n.
Anten Konfigürasyon ekran›, ayarlanan Premiere veya Tüm
kanal eriflimi filtresine göre görüntülenir.
- Taramay› bafllatmak için <OK> (TAMAM) a bas›n
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10.6 Görünüm
Bu ekran televizyonunuzun ekran ve Scart format›na uygun
olarak ayarlamak için kullan›l›r.
- Afla¤›dakiler için de¤erleri seçin:
• TV Ekran Format›: TV ekran format›na ba¤l› olarak 4: 3
veya 16:9 u seçin.
• TV SCART Ç›k›fl›: varsay›lan ayar RGB’dir.
Televizyonunuz RGB yi desteklemiyorsa de¤ifltirmeyin.
• AV Kontrolü: uygun çal›flt›rma için, bu ayar›n AÇIK
tutulmas› önerilmektedir.
- Ekrandan ç›kmak için <EXIT> (ÇIKIfi) a bas›n.

10.7 Dijital ses ç›k›fl›nda Dolby Dijital
Türkçe

Bu ekran Dolby Dijital sesinizi etkinlefltirmek / devre d›fl›
b›rakmak için kullan›l›r. Dolby Dijital devre d›fl›
b›rak›ld›¤›nda, hala dijital formatta stereo ses alabilirsiniz
(PCM).

10.8 Kanal Listesi
Bu ekran al›c›n›z› çal›flt›rd›¤›n›z ülkeyi göstermek için
kullan›l›r. Bu seçim ülkeniz ile ilgili ön ayarl› kanal listesini
belirler. (Almanya veya Avusturya).

32 PREMIERE SERVIS MÖNÜSÜ

DSR2011_052005

17/05/05

14:52

Page 33

11 Ayarlar
11.1 Zamanlay›c› Yöneticisi

Türkçe

Zamanlay›c› yöneticisi ayarlamak, düzenlemek veya silmek
için kullan›l›r:
o VCR veya DVD kaydedicinizi kullanarak kaydetmek
istedi¤iniz programlar için zamanlay›c›lar›n kaydedilmesi,
o Yak›n gelecekte görmek istedi¤iniz programlar için
hat›rlat›c›.
Bir VCR veya DVD kaydedicisi kullanarak bir dijital
kanal kaydedebilmek için, hem al›c›n›z› hem de
kaydedicinizi ayarlaman›z gerekmektedir:
- Al›c›n›zda bir zamanlay›c› ayarlamal›s›n›z.
- VCR veya DVD kaydedicinizde de bir zamanlay›c›
ayarlamal›s›n›z (VCR veya DVD kaydedici kullan›m el
kitab›na baflvurun).

Not: E¤er bir Philips VCR veya DVD kaydediciniz varsa,
Kolay Kaydetme özelli¤ini kullanarak VCR veya DVD
kaydedici üzerinde bir zamanlay›c› ayarlama zorunda
kalmazs›n›z. Bak›n›z Kolay Kaydetme konusunda daha
fazla bilgi için paragraf 12.3’e baflvurunuz.
Mevcut bir zamanlay›c›y› silmek için:
- Silmek istedi¤iniz zamanlay›c›ya gelin.
- Zamanlay›c› listesinden bunu silmek için k›rm›z› renk
tufluna bas›n.
- Ekrandan ç›kmak için <EXIT> (ÇIKIfi) a bas›n.
Bir zamanlay›c› ayarlamak veya düzenlemek için:
- Düzenlemek istedi¤iniz zamanlay›c›ya gidin ve
zamanlay›c› listesinden bunu seçmek için <OK>
(TAMAM) a bas›n.
- Alternatif olarak, yeni bir zamanlay›c› ayarlamak için
basitçe yeflil renk tufluna bas›n.
- Daha sonra afla¤›dakileri ayarlay›n ve de¤ifltirin:
• Mod: u veya i tuflunu kullanarak TV veya Radyoyu
seçin.
• Kanal listesi: u veya i tuflunu kullanarak kaydetmek
istedi¤iniz kanal›n ait oldu¤u listeyi seçin.
• Kanal: u veya i tuflunu kullanarak kaydetmek
istedi¤iniz program›n yay›nland›¤›n› kanal›n numaras›n›
seçin.
• Tarih: Say›sal tufllar› veya u veya i tuflunu kullanarak
bir tarih seçin.
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• Bafllama zaman›: Önerilen zaman› 1 saatlik ad›mlar
halinde de¤ifltirmek için say›sal tufllar› veya u veya i
tuflunu kullanarak bir bafllama zaman› seçin.
• Bitifl Zaman›: Önerilen zaman› 1 saatlik ad›mlar halinde
de¤ifltirmek için say›sal tufllar› veya u veya i tuflunu
kullanarak bir bitifl zaman› seçin
• Zamanlay›c› Tipi: Kaydetme veya Hat›rlat›c›
• Frekans: Seçilen saat ve tarihte tek bir kaydetme için
Bir Kere’yi seçin, her gün bir kere kaydetmek için
Günlü¤ü seçin, her hafta kaydetmek için Haftal›¤›
seçin, bunun için u veya i tuflunu kullan›n
- Do¤rulamak için <OK> (TAMAM) a bas›n, veya
zamanlay›c› listesi ekran›ndan geriye gitmek için <EXIT>
(ÇIKIfi) a bas›n

Türkçe

Not: Bir kaydetme zamanlay›c›s› etkinken, dijital kanallar›
de¤ifltiremezsiniz, ancak (TV / STB) tuflunu kullanarak
analog TV’ye geçebilir ve televizyonunuzun analog
kanallar›nda gezinebilirsiniz.

11.2 Kanal Yöneticisi
Kanal Yöneticisi alt mönüsü afla¤›daki ö¤eleri içermektedir:
o Liste Organizasyonu
o Liste Düzenleme
o Kanal Havuzu

11.2.1 Liste Organizasyonu
Bu ö¤e yeni TV / Radyo kanal listeleri eklemek, mevcut TV
/ Radyo kanal listelerini silmek, veya mevcut listeleri
yeniden düzenlemek için kullan›l›r.
- (TV / RADYO) tuflunu kullanarak TV veya Radyo kanal
listelerini seçebilirsiniz.
Kanal listelerini eklemek veya silmek için:
- Yeni bir liste eklemek için yeflil renk tufluna bas›n. Bu
aflamada, yeni kanal listesi bofltur.
- Veya yt tufllar›n› kullanarak silmek istedi¤iniz listeye
geçin, ve bunu silmek için k›rm›z› renk tufluna bas›n. Bu
durumda silme ifllemini do¤rulaman›z sorulacakt›r.
Mevcut kanal listelerini yeniden düzenlemek için:
- yt tufllar›n› kullanarak tafl›mak istedi¤iniz listeyi de¤ifltirin.
- Yeniden düzenleme özelli¤ini etkinlefltirmek için sar› renk
tufluna bas›n.
- yt tufllar›n› kullanarak kanal listesini istenilen konuma
tafl›y›n.
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Mevcut bir kanal listesini yeniden adland›rmak için:
- yt tufllar›n› kullanarak yeniden adland›rmak istedi¤iniz
listeyi de¤ifltirin.
- Yeniden adland›rma özelli¤ini etkinlefltirmek için <OK>
(TAMAM) a bas›n. Yeni bir ekran görünecektir.
- De¤ifltirilecek olan karakteri tafl›mak için u veya i
tufllar›n› kullanarak kanal listesi ad›n› düzenleyin, ve
mevcut karakterleri de¤ifltirmek için yt tufllar›na bas›n.

Not: Bir karakteri silmek için k›rm›z› renk tuflunu kullan›n, ve
üst durumdan alt duruma geçmek için yeflil renk
tuflunu kullan›n.

Türkçe

- De¤iflikliklerini do¤rulamak için <OK> (TAMAM) a, iptal
etmek ve önceki ekrana geri dönmek için <EXIT> (ÇIKIfi)
a bas›n.
De¤iflikliklerinizi do¤rulamak ve liste Organizasyonu
ekran›na dönmek için:
- <EXIT> (ÇIKIfi) a bas›n.

11.2.2 Liste Düzenleme
Bu ö¤e kanal listelerinizi düzenlemek için kullan›l›r.
- Afla¤›dakiler için de¤erleri ayarlayarak düzenlenecek
olan listeyi seçin:
• Mod: Düzenlemek istedi¤iniz kanal tipine ba¤l› olarak
TV veya Radyo
• Kanal Listesi: Düzenlemek istedi¤iniz kanal listesinin
ad›
• Kullanmak istedi¤iniz de¤ifltirme özelli¤ini seçin: Kanal
Ekle veya Kald›r / Kanallar› Yeniden Düzenle
• Kanal Ekle özelli¤ini seçmeniz durumunda ayr›ca
afla¤›dakiler için de¤erler ayarlayarak kanal eklemek
istedi¤iniz kanal havuzunu da tan›mlamal›s›n›z:
• Uydu: Eklemek istedi¤iniz uydu yay›n› yapan kanallar
• Kanal Havuzu: Filtreleme kriterleri olarak kullanmak
istedi¤iniz kanal özellikleri
• S›rala: S›ralama yöntemini listeleyin.
- Bir sonraki ekrana eriflmek için <OK> (TAMAM) a bas›n.
Bu ekran›n görünmesi için birkaç saniye geçebilir.
Seçilen listeden kanallar› kald›rmak için:
- yt tufllar›n› kullanarak silmek istedi¤iniz kanala gidin.
- Tüm kanallar› silmek için k›rm›z› renk tufluna bas›n.
Alternatif olarak, ad›na odaklan›lm›fl olan kanal›
kald›rmak için <OK> (TAMAM) a bas›n. Daha sonra
silmeyi do¤rulaman›z istenecektir.
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Seçilen listedeki kanallar› yeniden düzenlemek için:
- yt tufllar›n› kullanarak tafl›mak istedi¤iniz kanala gidin.
- Sar› renk tufluna bas›n. Gezinme oku görünecektir.
- yt tufllar›n› kullanarak kanal› istenilen konuma tafl›y›n.
- Do¤rulamak için <OK> (TAMAM) a bas›n.
Seçilen listeye kanal eklemek için:
- Seçilen kanal havuzunda bulunan ve ekran›n sol
taraf›ndan bulunan tüm mevcut yeni kanallar› eklemek
için yeflil renk tufluna bas›n.
- Alternatif olarak yt tufllar›n› kullanarak eklemek
istedi¤iniz kanal(lar)a gidin ve <OK> (TAMAM) a bas›n.
- Ekrandan ç›kmak için <EXIT> (ÇIKIfi) a bas›n.

11.2.3 Kanal Havuzu
Türkçe

Kanal havuzu tarama s›ras›nda bulunan tüm kanall›
içermektedir. Bu ö¤e flunlar için kullan›l›r:
o kanal havuzundan kanallar› etkinlefltirmek veya devre
d›fl› b›rakmak
o kanal havuzundan kanallar› kilitlemek veya kilitlerini
açmak

Not: Kanal listeleri aras›nda dolafl›rken, devre d›fl› b›rak›lm›fl
kanal adlar› grileflmifl olarak görünür ve kilitli kanallar
flifre ile korunur.
Baflvurmak istedi¤iniz kanal havuzu alt kümesini
ayarlamak için:
- Afla¤›dakiler için de¤erler ayarlay›n:
• Uydu: yönetmek istedi¤iniz kanallar› yay›nlayan uydu.
• Mod: Yönetmek istedi¤iniz kanal tipine ba¤l› olarak TV
veya radyo
• Kanal Havuzu: filtreleme olarak kullan›lacak kanal
özellikleri
• S›ralama: Liste s›ralama yöntemi
- Bir sonraki ekrana eriflmek için <OK> (TAMAM) a bas›n.
Bu ekran›n görünmesi birkaç saniye alabilir.
Tüm kanallar› devre d›fl› b›rakmak için:
- Yeflil renk tufluna bas›n.
- Do¤rulamak için <OK> (TAMAM) a veya iptal etmek için
<EXIT> (ÇIKIfi) a bas›n
Özel bir kanal› devre d›fl› b›rakmak için:
- Devre d›fl› b›rakmak istedi¤iniz kanala gelin.
- Kanal› devre d›fl› b›rakmak için <OK> (TAMAM) a bas›n.
Yeniden etkinlefltirmek için <OK> (TAMAM) a tekrar
bas›n.
- Ekrandan ç›kmak için <EXIT> (ÇIKIfi) a bas›n
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Özel bir kanal› kilitlemek için:
- Kilitlemek istedi¤iniz kanala gidin.
- Kilitlemek için sar› renk tufluna bas›n. Bir ( ) iflareti
görünecektir, bu kanal›n kilitlendi¤ini göstermektedir.
Kilidini açmak için <OK> (TAMAM) a bas›n.
- Ekrandan ç›kmak için <EXIT> (ÇIKIfi) a bas›n

11.3 Tercihleriniz
Tercihleriniz afla¤›dakileri ayarlamak için kullan›l›r:
o Görünüm seçenekleri
o Dil seçenekleri

11.3.1 Görüntü Seçenekleri
Türkçe

Bu ekran tercihlerinize ba¤l› olarak görüntü seçeneklerini
ayarlamak için kullan›l›r.
- Afla¤›dakiler için de¤erleri ayarlay›n:
• Manflet Süresi: u veya i tuflunu kullanarak manfletin
görüntülenmesi için 2 - 8 saniye aras› bir süre seçin.
• Manflet fieffafl›¤›: Manflet fleffafl›¤›n› etkinlefltirmek için
Aç›k’› seçin.
• Kanal Numara Girifl Gecikmesi: bir tufl bas›fl›n›n
devreye girmesi için geçmesini istedi¤iniz zaman›
seçin, bu seçimi 1 - 5 aras› de¤erlerde u veya i
tuflunu kullanarak yap›n.
• Zamanlay›c› Uyar› Süresi: u veya i tuflunu kullanarak
15 saniye ile 5 dakika aras› bir manfletin görünüm
süresini seçin.
- Do¤rulamak için <OK> (TAMAM) a bas›n.

11.3.2 Dil seçenekleri
Bu ekran tercihlerinizi göre dil seçeneklerini ayarlaman›z
için kullan›l›r.
- Afla¤›dakiler için de¤erler seçin:
• Ekran Dili: ekran dili için bir dil seçin
• Ses Dili: Ses dilinizi seçin
• Alt yaz›lar: “Ses mevcut de¤ilse”, “‹flitme zorlu¤u
varsa” sa¤›r veya iflitme engeli olanlar için özel alt
yaz›lar› etkinlefltirin, veya alt yaz›lar› devre d›fl›
b›rakmak için Kapal› y› seçin.
• Alt Yaz› Dilleri: Alt yaz› dili seçin.
- <OK> (TAMAM) tufluna basarak do¤rulay›n.
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11.4 Ebeveynler için
Bu ekran Ebeveyn Kilidi’ni aktif hale getirmek ve al›c›n›z›n
PIN kodunu de¤ifltirmek için kullan›l›r.
Ebeveyn Kilidini aktif hale getirme:
- EVET tufluna basarak Ebeveyn Kilidi’ni aktiflefltiriniz.
- Alternatif olarak, HAYIR tufluna basarak kilidi devreden
ç›kar›n›z.
Ek olarak, al›c›n›z›n flifresini bu ekrandan de¤ifltirebilirsiniz.
Al›c›n›z›n flifresini de¤ifltirme:
- K›rm›z› tufla basarak fiifre de¤ifltirme özelli¤ine ulafl›n›z.
- Al›c›n›z›n mevcut flifrenizi giriniz.

Türkçe

Not: Yanl›fl bir flifre girdi¤iniz takdirde kendili¤inden aç›lan
bir ekran gözükür. Bu durumda al›c›n›z›n PIN Kodunu
tekrar giriniz.
- Numara tufllar›n› kullanarak al›c›n›z›n yeni flifreyi giriniz.
- Do¤rulamak için al›c›n›z›n yeni flifreyi tekrar giriniz.
- fiifre De¤ifltirme ekran›na ç›kmak için <EXIT> (ÇIKIfi)’a
bas›n›z.

11.5 Geliflmifl Ayarlar
Ayarlar alt mönüsü izlenilen ö¤eleri içerir:
o TV Ayarlar›
o Sistem Ayarlar›
o Ülke&Zaman Ayarlar›
o Dekoder Durumu
o Varsay›lan Ayarlar

11.5.1 TV Ayarlar›
Bu ekran yön oran› ayarlar› için kullan›l›r.
- Afla¤›daki de¤erleri seçiniz:
• TV ekran format›: varsay›lan ayar 4:3. E¤er 16:9 ekran TV’niz
varsa optimum görüfl için bu ayar› 16:9 TV fomat›na çevirin.
• Görüntü format›: Video format›n› ayarlay›n,yay›n yön
oran› 16:9 iken,TV’nizin yön oran› 4:3 olabilir.
- Do¤rulamak için <OK> (TAMAM)a bas›n.
Yön oran›
Görünüm
Format›
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11.5.2 Sistem Ayarlar›

Türkçe

Bu ekran al›c›n›z›n ses/video ç›k›fl ayarlar›n› ayarlamak için
kullan›l›r.
- Afla¤›daki de¤erleri seçin:
• TV/VCR SCART Ç›k›fl›: TV’nizin ve VCR’nizin
destekledi¤i SCART ç›k›fl›n› seçiniz (Daha çok bilgi için
TV’nizin ve VCR’nizin kullanma k›lavuzlar›na bak›n›z).
• Dolby Dijital: Dolby Dijital sesi aktif hale getirmek için
EVET ‘i seçiniz.
• VCR Kontrolü: VCR özelli¤i için KOLAY KAYIT’› seçiniz.
(Daha fazla bilgi için paragraf 12.3’e veya VCR ‘nizin
kullanma k›lavuzuna bak›n›z)
• TV Ses: TV’nizin ses ç›k›fl›na ba¤l› olarak Stereo’yu
veya Mono’yu seçiniz.
• VCR Ses: VCR’nizin ses ç›k›fl›na ba¤l› olarak Setero’yu
veya Mono’yu seçiniz.
• Varsay›lan Ses: Al›c› aç›ld›¤›nda varsay›lan olarak
ayarlanacak ses seviyesini gösterir.
- Do¤rulamak için <OK> (TAMAM) a bas›n.

11.5.3 Ülke&Zaman Ayarlar›
Bu ekran al›c›n›z› çal›flt›rd›¤›n›z yeri ve flebekeden al›nan
gerçek yerel saatle sizin yerel saatinizin sapmas›n› uygun
olarak ayarlamak için kullan›l›r.

Not: Yaz Saatine de¤ifltirmek için de kullan›l›r.
- u ve i tufllar›n› kullanarak al›c›n›z› çal›flt›rd›¤›n›z ülkeyi
seçiniz.
- Uygun olan Zaman Sapmas›n› GMT zaman›na göre
seçiniz.
- Do¤rulamak ve ekrandan ç›kmak için <OK> (TAMAM) a
veya de¤ifliklikleri saklamadan ç›kmak için <EXIT>
(ÇIKIfi) a bas›n›z.

11.5.4 Dekoder Durumu
Alt mönü Dekoder Durumu afla¤›daki ö¤eleri içerir::
o Sistem Bilgisi
o Dekoder Güncelleme

11.5.4.1 Sistem Bilgisi
Bu ekran al›c›n›z hakk›ndaki bilgileri göstermek için
kullan›l›r, bu Premiere Seri Numaras›’n› ve yaz›l›m
versiyonunu da içerir.

Not: Bu ekrana PREMIERE mönüden geçerek de ulaflabilirsiniz.
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11.5.4.2 Yaz›l›m Güncelleme

Türkçe

Bu ö¤e yaz›l›m güncelleme için kullan›l›r. Bunu seçti¤inizde
mevcut versiyon kontrol edilip yeni bir yaz›l›m aramas› da
yap›l›r. Bir süre sonra, e¤er yeni bir yaz›l›m bulunduysa
Yaz›l›m Güncelleme ekran› belirir.
- Yeni bir yaz›l›m mevcut de¤ilse, ekrandan ç›kmak için
<EXIT> (ÇIKIfi) ‘a bas›n›z.
Yaz›l›m mevcut ise size üç tane seçenek sunulur:
- Al›c›n›z› hemen güncellefltirmek istiyorsan›z yeflil tufla
bas›n›z, ve sonra <OK> (TAMAM) a basarak yeni yaz›l›m
yüklemesini bafllat›n›z.
- Veya sar› tufla basarak al›c›n›z›n güncellefltirilmesini
erteleyiniz, ve sonra seçiminizi do¤rulamak için <OK>
(TAMAM) a bas›n›z. Al›c›n›z› bekleme konumuna getirir
getirmez yeni yaz›l›m›n montaj› gerçekleflir.
- Veya k›rm›z› renge basarak güncellemeyi geri çevirerek
Alt mönü dekoder durumuna geri dönebilirsiniz.
Baflar›l› bir yaz›l›m montaj›ndan sonra, do¤rulama mesaj›
gözükür. Montaj›n baflar›s›zl›¤› durumunda ise baflar›s›zl›k
mesaj› gözükür, al›c›n›z› bekleme konumuna
ayarlad›¤›n›zda yeni montaj›n bafllayaca¤›na dair bir
gösterge gözükür. ‹ki durumda da, <OK> (TAMAM) a
bas›n ve güncelleme sürecinden ç›k›n.

Not: K›rm›z› renk tuflunu kullanarak yukar›da tan›mlanan
ekrandan yeni yaz›l›m için bir arama bafllatabilirsiniz.

11.5.5 Varsay›lan Ayarlar
Bu ekran fabrika varsay›lan ayarlar›na dönmek için
kullan›l›r.
- Soruldu¤u zaman, do¤rulamak için k›rm›z› tufla bas›n›z.
- Alternatif olarak, <EXIT> (ÇIKIfi) a basarak al›c›
ayarlar›n›z› de¤ifltirmeden ekrandan ç›k›n.

Not: E¤er al›c›n›z›n ayarlar›n› varsay›lan ayarlara çevirirseniz,
önceden saklad›¤›n›z tüm ayarlar›n›z› kaybedersiniz.

11.6 Kanal Arama
Bu ö¤e tüm uydu anteni sisteminin yüklenmesi, ve yeni
kanallar aramak için kullan›l›r. Bir arama bafllatmadan
önce, afla¤›daki s›raya uygun olarak ayarlar› yap›land›r›n›z:
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11.6.1 Anten Konfigürasyonu
- Montaja ba¤l› olarak uygun anten kontrolünü seçin.(TonYo¤unlaflma veya DiSEqC)
- Uygun uydu(lar)› LNB(ler)e atay›n.
Alternatif olarak, mevcut uydular›n otomatik olarak
tan›mlanmas› için k›rm›z› renkli tuflu kullanarak otomatik
tespiti bafllat›n, daha sonra Anten Konfigürasyon
ekran›na geri dönmek için <EXIT> (ÇIKIfi) a bas›n.

Not: Sistem verilen uydular› bulabilir: ASTRA 19.2”East, HOT
BIRD 13° East, Eutelsat W, ve Türksat 1C.
- Gerekli ise, di¤er paragrafta belirtilece¤i gibi daha
geliflmifl ayarlara düzenleyiniz.

Türkçe

11.6.2 LNB Konfigürasyonu
LNB ve sembol h›z› ayarlar›n› de¤ifltirme:
- LNB Konfigürasyonu ekran›na ulaflmak için Anten
Konfigürasyonu ekran›ndan mavi tufla bas›n›z.
- Seçilen LNB’ye karfl›l›k gelen LNB tipini ve bunun
yöneldi¤i uydu¤u seçin.
- ‹stenilen uyduyu seçin: Varsay›lan ayar ASTRA 19.2°
Do¤u. di¤er bir uydu seçmek için, mavi renkli tufla bas›n.
- Taranacak olan frekans aral›¤›n› seçin: mavi renk tufluna
bas›n, ve daha sonra tam frekans aral›¤›n› taramak için
ya TAM’› ya da özel bir frekans aral›¤›n› taramak için
ÖZELLEfiT‹R’i seçin. ‹kinci durumda, aral›k düflük ve
yüksek frekanslar›n› girin.
- LNB konfigürasyon ekran›ndan, k›rm›z› renk tuflunu
kullanarak seçilen LNB için simge h›zlar›n› seçmek için
kullan›lan ekrana eriflebilirsiniz.
- <EXIT> (ÇIKIfi) a bir kez veya iki kez bast›¤›n›zda Anten
Konfigürasyonu ekran›na geri gelirsiniz.

11.6.3 Filtre Konfigürasyonu
Aranm›fl kanallar› tan›mlamak:
- Filtre Konfigürasyonu ekran›na ulaflmak için Anten
Konfigürasyonu ekran›ndan yeflil tufla bas›n›z.
- Tarama filtresinde afla¤›daki de¤erleri seçiniz.
• Kanal Eriflimi: Mevcut kanal guruplar›ndan; ör. Tüm, FTA
(free-to-air), Premiere, veya FTA+Premiere’yi seçiniz.
• Kanal Listesi: SIFIRLA’y› seçerek tüm kanal listesini
yenileyiniz. VIRGIN, K›rm›z› tufla basarak al›c›n›z›
varsay›lan fabrika ayarlar›na döndürün,ve sonra ilk
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montaj› çal›flt›r›n veya kanal listesini oldu¤u gibi
b›rakmak için DE⁄‹fi‹KL‹K YOK’u tufllay›n.

Not: ‹kinci durumda, güncellenmifl kanal havuzundan
listelerinize kanallar eklemek için Kanal Yönetici
özelli¤ini kullanman›z gerekecek.
- Anten Konfigürasyonu ekran›na dönmek için <EXIT>
(ÇIKIfi) a bas›n›z.

11.6.4 Yeni kanallar arama
- Her LNB/uydu için yeterli sinyal gücü ve kalitesi
oldu¤unu kontrol ediniz.

Not: Özel bir uydu için sinyal gücü ve kalitesini
görüntülemek için, karfl›l›k gelen LNB ‘ye gidin.

Türkçe

- Gerekli ise, maksimim sinyal kalitesi ve güç grafi¤i
gösterge seviyesi için anten(ler)inizin yerini de¤ifltirin,
sonra kullanma k›lavuzunda belirtildi¤i gibi anten(ler)inizi
uygun bir yere tutturun.

Not: iflitilebilir sinyal kalitesi göstergesini etkinlefltirmek için,
sar› tufla bas›n›z.
- Kanallar› aramak için <OK> (TAMAM) a bas›n›z. Montaj
ekran› gözükecektir. Tarama ifllemi s›ras›nda, afla¤›daki
bilgiler ekrana ç›kacakt›r:

o Bulunan TV ve Radyo kanallar›n›n say›s›
o Tarama ilerleyifli, ekranda yüzde olarak gösterilir
o Sinyalin gücü ve çekifl kalitesi.
Not: Tarama sürecinde <EXIT> (ÇIKIfi) a basarsan›z,
taramay› böler ve Anten Konfigürasyonu ekran›na geri
döner siniz. Bu durumda bulunan kanallar saklanamaz.
Tarama baflar›l› bir flekilde tamamland›¤› zaman, bir
tamamlama mesaj› gözükür ve kanallar›n numaralar› tespit
edilir.
- Al›c›y› ana kanal listesindeki ilk kanala geçirmek için
<OK> (TAMAM) a bas›n›z.
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12 Di¤er Ayarlar
12.1 Varsay›lan ayarlara dönme
Varsay›lan ayarlara dönmek için paragraf 11.5.5’e baflvurunuz

E¤er evinizde baflka cihazlar varsa ve Philips al›c›n›z›n uzaktan kumandas› bunlarla kar›fl›m yapar.
Bu durumda uzaktan kumandan›z›n ayarlar›n› de¤ifltirebilirsiniz. Bunun için hem al›c›n›z›n
ayarlar›n› ve hem de uzaktan kumandan›z›n ayarlar›n› de¤ifltirmelisiniz.
Uzaktan kumandan›z›n ayarlar›n› de¤ifltirmek için:
- 1 ve 3 tufllar›na ayn› anda bas›n›z ve en az 3 saniye bas›l› tutunuz.
- Her iki tuflu da ayn› anda b›rak›n›z.
- Yeni ayarlar›n›z› 60 saniye içinde giriniz:
• 4 alternatif ayar için (38)
• 3 alternatif ayar için (39)
Uzaktan kumanda, al›c›n›n kontrol denemesi ile test edilir. E¤er ayar de¤ifltirildiyse, kumanda
uzun bir süre al›c›y› yönetemeyecektir. Daha sonra al›c›n›z›n ayarlar›n› de¤ifltirmelisiniz.

Not: E¤er tufla bas›l›yorken piller ç›kart›l›rsa, varsay›lan ayarlar (39) yenilenir.
Al›c›n›z›n ayarlar›n› de¤ifltirme:
- Al›c›n›z›n ana elektrik ba¤lant›s›n› kesiniz.
- Ön panelde bulunan <PROG-> tufluna basarken ana elektrik ba¤lant›s›n› tekrar kurun ve
s¤adaki yan›p sönmek üzere her iki k›rm›z› LED yanana kadar bu tufla bas›l› tutun. Bu
göstergenin gözükmesi birkaç saniye alabilir.
- <PROG-> tuflunu b›rak›n.
- Uzaktan kumandan›zda bulunan <OK> (TAMAM) tufluna bas›n›z.
Bu durumda ön panel sol taraftaki LED yeflile dönecek ve e¤er yeni ayarlar kabul edilmiflse sa¤
taraftaki LED yan›p sönmeyi b›rakacakt›r, veya e¤er ayarlar baflar›s›z olmuflsa, ön panel sol tarafta
bulunan LED k›rm›z›ya dönecek ve sa¤ taraftaki LED yan›p sönmeyi b›rakacakt›r (her iki LED de
k›rm›z›) bekleyin.
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12.3 VCR veya DVD kontrolünü etkinlefltirmek için Kolay Kay›t
12.3.1 Ekipmanlar›n›z› Kolay Kay›t için ba¤lama
Kolay Kay›t özelli¤i kendi VCR veya DVD kaydedicinizin programlanmas›n› gerektirmeden,
otomatik olarak kay›t etmesini izin verir.Yapman›z gereken tek fley al›c›n›zdaki kay›t
zamanlay›c›s›n› ayarlamakt›r. Daha sonra VCR veya DVD kaydediciniz otomatik olarak kayda
bafllayacak veya kayd› durduracakt›r.Bu özelli¤i seçmeden önce:
- VCR veya DVD kaydedicinizin, hangi koflullarda ve nas›l Kolay Kayd› destekledi¤i konusunda
kullan›m k›lavuzlar›na baflvurun. Ço¤u Philips VCR ve DVD kaydedicileri iki Kolay Kay›t
seçene¤inden birini destekler, yani Prepare Record veya Record Link.
- TV’nizin ve VCR’nizin veya DVD’nizin SCART soketlerinin üçünün de uygun olup olmad›¤›n›
kontrol ediniz.
- Mevcut montaj› afla¤›da aç›kland›¤› gibi al›c›n›za tak›n›z.

Türkçe
- Kabloyu uydu çana¤›ndan al›c›n›z›n “SAT IN” soketine ba¤lay›n›z.
• Al›c›n›z›n "EXT1" SCART soketine "EXT 1" SCART soketini dijital al›c›n›zda bulunan SKART
yolunu kullanarak ba¤lay›n›z.
• Al›c›n›zdaki "VCR" SCART soketini bir SCART ucu kullanarak VCR’nizdeki "EXT 2" SCART
soketine ba¤lay›n›z.(“IN” veya “DECODER” denilebilir.).
• VCR’nizin "EXT1" SCART soketine TV’nizin "EXT 2" SCART(=”OUT”) soketini SCART yolunu
kullanarak ba¤lay›n›z.
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- Al›c›n›z hariç tüm ekipmanlar›n›z› elektri¤e ba¤lay›n›z.
- Henüz kanal taramas› yapmad›ysan›z tarama yapmak için H›zl› Montaj k›sm›n› okuyunuz.
Bu ba¤lant›lar›n kurulmas› ile:
- Analog TV kay›t ederken dijital TV izleyebilirsiniz.
- Dijital TV kay›t ederken analog TV izleyebilirsiniz.
- ‹zledi¤iniz dijital TV kanal›n› kay›t edebilirsiniz.

Not: Baz› VCR veya DVD kay›t cihazlar›n›n Kolay Kay›t veya Record Link özelliklerini kullanmak için
bekleme konumunda olmas› gerekir. VCR veya DVD kullan›c› el kitab›na baflvurun.

12.3.2 Dijital al›c› ve VCR veya DVD ayarlar›

12.3.3 VCR kontrolü özelli¤iyle Kay›t etme
- Dijital al›c›n›z, TV ve VCR veya DVD, paragraf 12.3.1 ile uygun bir flekilde ba¤lan›r ve ayarlan›r.
- Dijital al›c›n›z üzerinde bir zamanlay›c› ayarlamal›s›n›z
- Zamanlay›c› bafllad›¤›nda, VCR ‘niz veya DVD’niz kayda bafllar, ve zamanlay›c›
durduruldu¤unda kayd› dijital al›c›n›z alt›ndan durdurur. Sizin, dijital TV kanallar›n› kay›t etmek
için VCR ‘nizi veya DVD ‘nizi ayarlaman›za gerek kalmaz
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- “Prepare Record” veya “Record Link” için VCR veya DVD marka ve tipine ba¤l› olarak “VCR
kay›t kontrolü” seçene¤ini ayarlamal›s›n›z. Hangi seçene¤in en uygun oldu¤unu bulabilmek için
ya VCR veya DVD Kullanma k›lavuzlar›na bak›n›z, ya da hangisinin en uygun oldu¤unu bulmak
için her iki seçene¤i de deneyiniz.
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13 Sorun giderme
Yeni yaz›l›mlar›n al›c›n›zda ifllevsel de¤iflikliklere neden olabilece¤ini bilin.
Al›c›n›z›n çal›flt›r›lmas› konusunda herhangi bir zorluk yaflarsan›z, bu Sorun Giderme bölümü de
dahil olmak üzere bu el kitab›n›n ilgili bölümüne baflvurunuz. E¤er bu sorun çözülemezse,
sat›c›n›z› veya bir müflteri hizmetleri dan›flman›n› aray›n.

Belirti

Neden

Çözüm

Türkçe

Ön paneldeki görüntü ›fl›¤› yanm›yor

Baflar›s›z güç tedariki

Güç kordonunun do¤ru flekilde
ba¤lanm›fl oldu¤undan emin olun. Bu
kabloyu ç›kart›n ve yerinde oldu¤unu
temin etmek için tekrar ba¤lay›n. Duvar
prizinde elektrik oldu¤undan emin olun.

Ses veya görüntü yok, ancak ön panel
sa¤ taraftaki LED k›rm›z› yan›yor

Al›c› Bekleme konumundad›r

Bekleme tufluna bas›n

Ses veya görüntü yok, ancak ön
panel sa¤ taraftaki LED yeflil veya
turuncu yan›yor

Zay›f SCART ba¤lant›lar›

Çanak konumunu ayarlay›n. Anten
Ayarlar› mönüsünden sinyal düzeyini
kontrol edin.

Al›c› TV modunda

LNB’deki ba¤lant›lar› ve LNB ve al›c›
aras›ndaki ba¤lant›lar› kontrol edin
veya çana¤› ayarlay›n.

Zay›f sinyal

Uzaktan kumandadaki <TV / STB>
tufluna bir iki kere bas›n

Çanak yönü yanl›fl

SCART ba¤lant›lar›n› kontrol edin.

Yanl›fl çanak konumu

Çanak konumunu ayarlay›n.

Kötü görüntü
Uzaktan kumanda al›c›n›z›
çal›flt›rm›yor

Al›c›n›n aç›k oldu¤undan emin olun.
Uzaktan kumanday› al›c›n›z›n ön
paneline do¤ru tuttu¤unuzdan emin
olun.
Uzaktan kumandan›zdaki pilleri
kontrol edin.

Uzaktan kumanda al›c›n›z›
çal›flt›rmamaktad›r ve ön ekrandaki
LED'ler s›ras›yla k›rm›z› ve yeflil
olarak yanmaktad›r
Görüntü donuk gözüküyor ve
uzaktan kumanda al›c›n›z›
çal›flt›rm›yor
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Bir kaydetme devam etmektedir ve
al›c›n›z kaydetmekte oldu¤unuz
kanal üzerinde kilitlenmifltir.

Al›c›n›z›n tam kontrolünü almak için
s›ras›yla <TIMER> (ZAMANLAYICI)
ya ve “0” a bas›n.

En az 5 saniye boyunca al›c› ön
panelindeki bekleme tufluna bas›l› tutun.
Tercihleriniz kaybedilmeyecektir. Tuflu
b›rak›n ve kararl› bir ön ekran göstergesi
için biraz bekleyin (yani ya sa¤ LED
k›rm›z› yanmal›, ki bu bekleme
konumunu gösterir, veya sol LED yeflil
veya turuncu yanmal›d›r, ki bu s›ras›yla
TV veya radyo modunu gösterir) Daha
sonra normal iflleme devam edebilirsiniz.
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Belirti
Ekran görünümü çal›fl›yor ancak
çekme yok.

Kesintili çekim
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Neden

Çözüm

Düflük çekim / sinyal

Montaj› ve anten konumunu kontrol edin.

LNB’ye besleme yok

LNB ve al›c› aras›ndaki kabloyu
kontrol edin

Ba¤lant› baflar›s›z.

Tüm ba¤lant›lar› ve kabloyu kontrol
edin.

Çanak konumu yanl›fl

Çanak konumunu kontrol edin.
Anteni sa¤lamlaflt›r›n.

TV SCART ç›kt› format› RGB’ye
ayarl› de¤il.

Sistem Ayarlar› mönüsünden TV
SCART ö¤esini RGB’ye de¤ifltirin.

TV SCART’› TV setinizin RGB
uyumlu SCART soketine ba¤l› de¤il

TV Kullan›m K›lavuzunuza baflvurun.

Uygun olmayan TV SCART’›

Al›c›n›zla birlikte verilen SCART
kablosunu kullan›n.

Anteninizin sinyali zay›f olabilir.

Al›c›n›z› tekrar ayarlamay› deneyin.
H›zl› Montaj bölümünde belirtilmifl
olan ilgili ad›mlar› takip edin. E¤er
hala kanal kaybediyorsan›z,
anteninizin ayarlanmas› gerekebilir.

Anteninizin ayarlanmas› gerekebilir

Montajc›n›z› aray›n.

Baz› kanallardaki görüntü çizik veya
ezik gözüküyor.

Yay›n muhtemelen genifl ekranl›d›r
ve al›c› ayarlar› do¤ru olmayabilir.

Paragraf 11.5.1’de bulunan bilgileri
izleyerek al›c›n›n “TV format›”
seçenek ayar›n› kontrol edin. E¤er
genifl ekran bir televizyonunuz varsa,
televizyondaki ayarlar›n›z› da kontrol
etmeniz gerekebilir.

Say› tufllar›n› kullan›yorsan›z da, özel
bir kanala eriflemeyebilirsiniz.

Bu kanalda ebeveyn kilidi
etkinlefltirilmifltir ve bir mesaj flifrenizi
sorar.

Kanala eriflmek veya kilitli kanal
özelli¤ini kald›rmak için flifrenizi girin.

Abonelik haklar›n›z bu kanal›
içermiyor

Baflka bir kanal seçin.

Bir zamanlay›c› ayarlad›n›z ancak
istedi¤iniz kayd› yapam›yorsunuz.

Video yanl›fl ayarl›

Videonuzun al›c›n›zla ayn› zamana
ayarl› oldu¤undan emin olun.

Kanallar›n s›ras› de¤ifltirilmifl.

Paragraf 11.2.2’de tarif edildi¤i gibi
yeniden düzenlenmesi gerekir.

S›ray› de¤ifltirmek için bu bölüme
baflvurun.

Görüntü keskin de¤il ve ekran
metninin okunmas› zor

Mevcut oldu¤unu düflündü¤ünüz
tüm kanallar› bulam›yorsunuz

Al›c› PIN kodunuzu unuttunuz.

Ebeveynler ‹çin ekran›ndan PIN
Kodunuzu tekrar ayarlay›n. Bu
ekrana eriflmek için, afla¤›daki 4basamakl› kodu girin: 1911. Al›c› PIN
Kodu hakk›nda daha fazla bilgi için,
paragraf 11.4’e bak›n›z.

Premiere PIN Kodunu unuttunuz.

Premiere Arama Merkezini aray›n:
Almanya için 0180 / 551 00 00
Avusturya için 01 / 49166 200

Not: Premiere programlar›na veya Premiere ak›ll› kartlar›na iliflkin olmayan ve daha çok al›c›n›za ba¤l› olan sorunlar
için, Almanya'da 0180/500 75 31*'den veya Avusturya'da 0820 400 039*'den Philips Arama Merkezini aray›n.

*Saat 08:00’den 23:00’e kadar 7 gün aç›kt›r - 0.12 euro / dakika
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14 Teknik Özellikler
Bu ürün 95 / 47 / EC ve 2002 / 21 / EC direktiflerinin flartlar› ile uyumludur.
Video Kaydetme
-

MPEG - 2 DVB uyumlu, MP @ ML’ye kadar
Video bit oran›:
15 Mblt / s’ye kadar
Video format›:
4:3 ve 16: 9
Çözünürlük:
720 x 576 piksel’e kadar

Uygulama sistemi kaynaklar›
‹fllemci:
SDRAM - CPU / Video Grafik:
Flash - Veri / Kodu:
EEPROM:

Ses dekoding

Uydu anteni giriflimi

- MPEG tabaka I / II

- RF girifli:
LNC tedariki (V)
LNB ak›m› (mA):
Ton anahtarlamas›:
DiSEqC:

Montaj Kolayl›¤›

Türkçe

- 4 uydu için ön ayarlama, Astra 19.2 Do¤u
uydusu dahil.
- Otomatik program montaj›
- Otomatik program liste güncellemesi
- 5000 kanal

Kullan›m Kolayl›¤›
- Al›c› yatay ve dikey olarak durabiliyor.
- Kiflisellefltirilmifl montaj için kanal listeleri
düzenlenebilir (silmek, eklemek, tafl›mak)
6 TV kanal listesi
6 Radyo kanal listesi
- Tam uzaktan kumanda kontrollü
- Kanal bafl›na EPG listesi
- Afla¤›dakiler üzerinden otomatik kaydetme
EPG’de zamanlay›c› programlamas›
Philips VCR ve DVD-RW için Kolay Kay›t
- fiimdi & Sonra program izlemesi için

Aksesuarlar
166 MHz
16 MB
4 MB
8 kb

F tipi konektör
0 / 14 / 18
350 maksimum
22 kHz ( aç›k / kapal›)
4 orbital konum için 1.0

Çekim - Demodülasyon
- Demodülasyon tipi:
QPSK
- Girifl frekans erimi (MHz): 950 - 2150
- Girifl düzey erimi (dBm):
- 65 ile - 25 aras›
- Sembol oran› (Mbaud):
2 - 45 aras›
- Uydu bant kapsam›
Ku bant›:
10.7 ile 12.75 GHz aras›
C band›

Descrambling

- Uzaktan kumanda tip RC 19336005 / 01
- SCART kablosu
- Kullan›c› el kitab›
- Dünya Çap›nda Garanti kitapç›¤›
- Piller: 2 x 1.5 V tip AA / R06
- Ana elektrik kablosu (2 m )

Muhtelif
- S›cakl›k erimi ©
Çal›flma:
Saklama:
- Ana elektrik hatt›:
- Güç tüketimi
- Bekleme tüketimi:
- A¤›rl›k:
- Paketleme dahil:
- Boyutlar:
Ürün (mm)
Paketleme (mm)

+ 5 - 45 aras›
- 10 + 70 aras›
230 V + / - % 10 50 Hz.
25 W maksimum
6 W maksimum
2 kg
2.5 kg.
260 x 225 x 60
365 x 275 x 90

Çoklu dil
Mönü:
Kullan›c› el kitab›:

‹ngilizce, Almanca, Türkçe
‹ngilizce, Almanca, Türkçe

Entegre
DVB uyumlu
Tip:
CA için 1
Ak›ll› kart okuyucusu:
CA sistemi:
Premiere entegre, koflullu eriflim
Not:
Premiere programlar›n› izlemek için
abonelik gerekiyor

‹flletim / Özellikler
Ba¤lant›lar
- TV & Radyo modlar›
- Free-to-air çekim
- Premiere Pay TV çekim ve descrambling
- Alt yaz›lar
- fiifreli ebeveyn kilidi
- Ses modu: Mono, Stereo
- Mönü kontrollü montaj ve Ekranda Görünüm
kullanarak iflletim
- 8 olay Zamanlay›c› / Hat›rlat›c›
- Otomatik VCR geri oynat›m: Ses L / R +
CVBS veya RGB / h›zl› yan›p sönme
- De¤iflken LNB frekans›
- DiSEqC 1.0 anten kontrolü
- RF girifli k›sa devre kontrolü
- Uzaktan indirmeyle yaz›l›m yükseltme
- Dolby Dijital ses ç›k›fl›

TV SCART
Ç›k›fl:

CVBS, Kontrollü ses L / R, RGB, Yavafl
yan›p sönme, H›zl› yan›p sönme

VCR SCART
CVBS, Yavafl yan›p sönme, Ses L / R,
RGB/ H›zl› yan›p sönme,
Ç›k›fl:
CVBS, Ses L / R, “Kay›t Haz›rlama”
etkinlefltirilmiflse zamanlay›c› s›ras›nda Yavafl
yan›p sönme

Bu ürün flu Avrupa
Direktiflerine uymaktad›r:

Girifl:

- 73/23/EEC
- 93/68/EEC
- 89/336/EEC

Ses CINCH
Ç›k›fl:
ses kontrollü analog ses L / R
Efleksenli SPDIF:
AC 3 veya PCM
Seri giriflim
RJ 9

Bu ürün, ABD patenleri ve di¤er fikri mülkiyet haklar›n›n korunmas›na iliflkin telif haklar› koruma teknolojisi içermektedir. Bu telif
hakk› koruma teknolojisinin kullan›lmas› için Macrovision’dan izin al›nmas› gerekmektedir ve bu kullan›m sadece ev kullan›m› içindir,
di¤er s›n›rl› kullan›mlar sadece Macrovision izni dahilinde gerçeklefltirilebilir. Ters mühendislik veya cihaz›n sökülmesi yasakt›r.
Devam eden ürün gelifltirmelerine ba¤l› olarak bu bilgiler de¤ifltirilebilir.
Dolby Laboratories Licensing Corporation ‘›n tescilli ticari markalar›d›r. AC- 3 ® Dolby Laboratories
Dolby ® ve çift D sembolleri
Licensing Corporation’un tescilli ticari markas›d›r.
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