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DSR 300/00 - Digital Satellite Receiver
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2 GÜVENLIK TALIMATLARı
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Güvenlik talimatları
Alıcıyı kullanmaya bafllamadan önce tüm güvenlik ve kullanım talimatlarını okuyun ve anlayın.

En iyi sonucu elde etmek için:
-  Alıcınızı radyatör veya di¤er ısı kaynaklarından uza¤a yerlefltirin.
-  Havalandırmanın düzgün yapılabilmesi için alıcının çevresinde en az 3 cm boflluk bırakın ve

havalandırma deliklerinin kapatılmadı¤ından emin olun.
-  Bu alıcı sadece kapalı ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıfltır ve asla aflırı sıcak, nemli veya

ıslak koflullarda kullanılmamalı veya bu gibi yerlerde saklanmamalıdır.
-  Havalandırma yuvalarından kasaya herhangi bir nesne veya sıvı girmemesine dikkat edin. 

Böyle bir durum oluflursa, alıcınızı prizden çekin ve satıcınıza baflvurun.
-  Temizlik için nemli bir güderi bez kullanın. Asla aflındırıcı bez, sünger veya temizleyici madde

kullanmayın.
-  Alıcıya kablo takarken veya kablolarını sökerken, daima alıcının prizden çekili olmasına dikkat

edin.
- Cihazı parçalarına ayırmayın. Kullanıcı tarafından bakımı yapılacak parçalar yoktur.

Güç ba¤lantısı
Alıcıyı prize takmadan önce, ana güç kayna¤ı voltajının alıcının arka tarafında belirtilen voltaj 
de¤erine uygun olup olmadı¤ını kontrol edin.  Voltaj de¤eri farklıysa, satıcınıza baflvurun.

Alıcı uzun süre kullanılmayacaksa, alıcının fiflini prizden çekin.

Lütfen alıcınızı ba¤lamadan önce bekleyin - okumaya devam edin.

Sembollerin açıklamaları

02

“Üzerinde çarpı iflareti bulunan çöp sembolü” kullanılmıfl pillerin ev atıklarıyla birlikte elden
çıkarılmaması gerekti¤ini gösterir. Lütfen kullanılmıfl pillerle ilgili yerel düzenlemeleri
inceleyin. Bilgi için: Alıcının uzaktan kumandasıyla birlikte verilen Philips piller, Cıva,
Kadmiyum veya Kurflun gibi tehlikeli maddeler içermez.

“Geri dönüflümlü malzeme sembolü” ambalaj kartonunun veya Kullanıcı Kılavuzunun
ka¤ıdının geri dönüflümlü oldu¤unu gösterir.

Plastik parçaların üzerine yapıfltırılan “Geri dönüflümlü malzeme sembolü” bu parçaların geri
dönüflümlü oldu¤unu gösterir.

Kartonun üzerine yapıfltırılan “Yeflil nokta” PHILIPS'in “Avoidance and Recovery of
Packaging Waste” (Paket Atıklarını Önleme ve Yeniden Kullanıma Sokma) örgütüne vergi
ödedi¤ini gösterir.
Bu alıcıda yeniden kullanıma sokulabilen çok 
sayıda malzeme bulunmaktadır. Eski bir makineyi elden çıkarıyorsanız,
lütfen bu makineyi bir geri dönüflüm merkezine götürün.

“Uyarı” sembolü önerilerin dikkatle okunması gerekti¤ini gösterir.
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Hızlı kurulum kılavuzu
SCART Deste¤ini kullanarak TV ve VCR/DVD çalara ba¤lama

Dikkat: DVD/VCR disklerini en iyi biçimde seyretmek için, DVD/VCR SCART EXT 1 kablosunu
do¤rudan televizyonun SCART girifline ba¤layın.

Dijital Amfi/Ev Sineması/Müzik setine ba¤lama

A B

Uydu Al›c›s› 

AC ç›k›fl›na  

Sol Sa¤ 

Ses 

Dijital GiriflAnalog girifl

Ses Donan›m›
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1 Girifl
Philips'ten bu ürünü satın aldı¤ınız için teflekkür ederiz. Tebrikler!
Philips Dijital Uydu Alıcısı DSR 300 ile flifresiz yayın yapan çeflitli uydu kanallarını, en iyi dijital
görüntü ve ses kalitesiyle izleyebilirsiniz.

Bu ürün sayesinde, afla¤ıdaki özellikler de dahil olmak üzere geliflmifl ifllev ve özelliklerin keyfini
çıkartabilirsiniz:
-  Dijital görüntü ve ses kalitesi
-  Genifl ekran biçimi
-  TV SCART ve VCR/DVD SCART ba¤lantı noktası
-  4,000'e kadar ön ayarlı TV ve Radyo kanalı
-  Kolay kurulum ve test edilmifl Euphoria Kullanıcı Arayüzü ile kolay kullanım 
-  Hızlı kanal de¤ifltirme
-  Kiflisel kanal listesi ve favori kanallar listeleri
-  Mevcut ve bir sonraki programlar hakkında bilgiler veren Elektronik Program Rehberi

Bu Kullanıcı Kılavuzu alıcınızın kurulumu hakkında bilgiler ve çeflitli ifllevleri kullanabilmeniz için
izlemeniz gereken adımları kapsamaktadır; böylelikle standart özelliklerden oldu¤u kadar, ürüne
özel özelliklerden de en iyi flekilde faydalanabilirsiniz.

Lucas Covers
Paris, Eylül 2004
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2 Ürün özellikleri

2.1 Ürünü paketinden çıkarma

DSR 300'ü paketinden çıkarın ve paketten afla¤ıdaki ö¤elerin çıkıp çıkmadı¤ını kontrol edin:
-  1 x DSR 300
-  1 x Uzaktan Kumanda
-  1 x Kullanıcı Kılavuzu
-  2 x AA pil
-  1 x SCART Kablosu
-  1 x Güç Kablosu.
-  1 x Garanti kitapçı¤ı

Plastik torbalar tehlikeli olabilir. Bo¤ulma tehlikesine karflın, torbayı bebek ve
çocuklardan uzak tutun.
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8 ÜRÜN ÖZELLIKLERI
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1 STANDBY (BEKLEME) tuflu: . . . . . . Alıcıyı KAPATIR.

2 Kırmızı LED göstergesi: . . . . . . . . . . . . Alıcının durumunu gösterir (bkz: durum göstergesi tablosu).

3 Yeflil LED göstergesi: . . . . . . . . . . . . . . . Alıcının durumunu gösterir (bkz: durum göstergesi tablosu).

Durum gösterge tablosu

2.2 Ön panel

LED Sol LED Sa¤ LED
Mod (Kırmızı) (Yeflil/Turuncu)

Alıcı prize takılı veya Bekleme modunda AÇIK KAPALI

TV izleniyor veya Radyo dinleniyor KAPALI AÇIK

Uzaktan kumandanın tufllarından birine Hızla yanıp söner Geçerli moda
basılıyor ba¤lıdır

Zamanlayıcı etkin AÇIK AÇIK

Bekleme modunda zamanlayıcı etkin Yavaflça yanıp söner KAPALI

Yazılım indiriliyor Geçerli moda ba¤lıdır Hızla yanıp söner

Q W E
Uzaktan kumanda

alıcı penceresi
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2.3 Arka panel

1 LNB IN (LNB G‹R‹fi‹) (*):  . . . . . . . . . . . . . . Çanak antenden gelen kovaksiyel kabloyu takın. Önerilen
ba¤lantı flemaları için 5. Bölüme bakın.

2 RF OUT (RF ÇIKIfiI) (*):  . . . . . . . . . . . . . . . Alıcınızı baflka bir alıcıyı ba¤lamak için kullanılan RF
çıkıflı. RF OUT (RF ÇIKIfiI)(*): RF çıkıflı yalnızca analog
yayın yapan kanalları izlemek üzere alıcınızı bir VCR/TV
setine ba¤lamak veya baflka bir alıcıya ba¤lamak için
kullanılır.

3 VCR (*):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Video kayıt cihazınızı veya DVD çalar/kayıt cihazınızı
ba¤lamak için kullanılan SCART (1) soketi 

4 SERIAL (SER‹) (*):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bilgisayar veya baflka bir alıcıya seri veri aktarımı için
kullanılan RS232 soketi 

5 TV (*):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Televizyonunuzu veya video projektörünü (2) ba¤lamak
için kullanılan SCART (1) soketi

6 L/R AUDIO OUT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Müzik seti/Ses alıcı sisteminizi ba¤lamak için kullanılan
(SOL/SA⁄ SES ÇIKIfiI) (*): Sol/Sa¤ çıkıfllar

7 DIGITAL OPTICAL OUT  . . . . . . . . . . . . . Müzik seti/Ses alıcı sisteminizi ba¤lamak için kullanılan
(D‹J‹TAL OPT‹K ÇIKIfi) (*): Dijital çıkıfl 

8 230V~50Hz 20W maksimum (**):  . . . Güç kablosunu ba¤lamak için kullanılan soket

Dikkat: Tip ve seri numarasını gösteren etiket alıcının alt tarafındadır.

(1) SCART'a Euroconnector veya Peritel de denilmektedir

* Güvenlik için Ekstra Düflük Voltaj
** Tehlikeli Voltaj

W ITQ E R UY
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10 UZAKTAN KUMANDA
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3 Uzaktan kumanda

Sessiz 
- Ses kısma

Bekleme 
- Bekleme

TV / RADYO
- TV /RADYO modları

arasında geçifl yapma

P+ / P-
- Önceki / sonraki kanalı

seçme

0-9
- Dijital TV modunda kanal

seçme

TV / STB
- Dijital ve Analog

TV/VCR/DVD seçenekleri
arasında geçifl yapma.

KIRMIZI, YEfi‹L, 
SARI, MAV‹

FAVOR‹ KANALLAR
- Favori kanal listeleri

arasında geçifl yapma

ALTYAZI 
- Altyazıları geçici olarak

bafllatma/durdurma veya
de¤ifltirme

I-II
- Yayın dilini veya ses modu

seçimini geçici olarak
güncellefltirme

MENÜ
- Menüyü açma/kapatma

(dijital TV modunda)
YÖN tuflları
- t ve y yön tuflları

menüler ve listeler
içerisinde hareket etmek
için kullanılır

- u ve i yön tuflları menü
ö¤esi içerisindeki
de¤erlerden birini seçmek
için kullanılır

TAMAM
- Kanal listelerini seçme /
ça¤ırma / kanal de¤ifltirme

SES +/-
- Sesi açma / kısma

(mavi) resp.V (beyaz)
Rehber veya favori kanal 
listelerinde bir Sayfa Yukarı 
veya bir Sayfa Afla¤ı gitme
MET‹N etkin de¤ildir

V

REHBER
- fiimdi Aç ve Sonraki Rehber
B‹LG‹
- Bilgi bafllı¤ını açma
- Ayrıntılı program bilgilerini

gösterme
- Bafllı¤ı kapatma
ZAMANLAYICI
- Dijital TV seyrederken veya

GUIDE (REHBER)
özelli¤inden kayıt
zamanlayıcısını ayarlama

Tufla basarak
“ZAMANLAYICI 0”
seçene¤inin iflaretlenmesi,
çalıflmakta olan
zamanlayıcıyı siler
GER‹
- ‹zlenen bir önceki dijital TV

kanalını seçme
- Menü modunda Menüden

çıkın veya seçimi bir önceki
düzeye getirip, yaptı¤ınız
de¤ifliklikleri iptal edin.
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Pilleri eve ait atıklarla birlikte 
elden çıkarmayın.

Alıcınızın uzaktan kumandasıyla birlikte verilen Philips piller, Cıva veya Kurflun Kadmiyum gibi a¤ır
metaller içermez. Bununla birlikte, bir çok ülkede bitmifl piller eve ait atıklarla birlikte elden
çıkarılamaz.

Lütfen kullanılmıfl pillerle ilgili yerel düzenlemeleri inceleyin.
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12 ALıCıNıZı BA¤LAMA
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4 Alıcınızı ba¤lama
Dijital alıcınızı kullanmakta oldu¤unuz ses/video cihazı sistemlerinize ba¤lamanın ve birlikte
kullanmanın çeflitli yolları vardır.

Uyarı!

Ba¤lantıları yapmadan önce:
-  Tüm cihazları (TV ve gerekirse VCR ve/veya DVD) prizden çekin.
-  Dijital alıcınızı henüz prize takmayın.
-  Kullanmakta oldu¤unuz elektrik donanımını kontrol edin: Mevcut Ses/Video sistemi

ba¤lantılarınız afla¤ıdaki ba¤lantı flemalarına uygunsa, bunları de¤ifltirmeniz gerekmeyebilir.
-  Mevcut kurulumunuza ba¤lı olarak, dijital alıcınızı  kullanmakta oldu¤unuz Ses/Video

kurulumuna dahil etmek için en uygun ba¤lantı yöntemini seçin. Lütfen 4.1 ve 4.2 bölümlerini
okuyun.

Dikkat: çanak anten gibi açık havada bulunan cihazların montajı için cihazla birlikte verilen kılavuzlara
bakın. Yeni cihaz eklerken, kılavuzun ilgili montaj yönergelerine bakmayı unutmayın.

4.1 Uydu Antenine ve Televizyona Ba¤lama
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4.2 SCART Deste¤ini kullanarak Televizyon ve VCR/DVD çalara
ba¤lama

Dikkat: DVD/VCR disklerini en iyi biçimde seyretmek için, DVD/VCR SCART EXT 1 kablosunu
do¤rudan televizyonun SCART girifline ba¤layın.
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14 ALıCıNıZı BA¤LAMA
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4.3 Dijital Amfi/Ev Sineması/Müzik setine ba¤lama

Analog ba¤lantı (A)
‹kili CINCH kablosu (ürünle birlikte verilmez) kullanarak, L/R ses çıkıfl soketlerini ses sisteminizin
ilgili L/R ses girifl soketlerine ba¤layın. Do¤ru analog ses girifllerini belirlemek için, ses
sisteminizin kullanıcı kılavuzuna baflvurun.

Dijital ba¤lantı (B)
Tekli CINCH kablosu (ürünle birlikte verilmez) kullanarak, “DIGITAL” ses çıkıfl soketlerini ses
sisteminizin ilgili dijital ses girifl soketlerine ba¤layın. Do¤ru dijital ses giriflini belirlemek için, ses
sisteminizin kullanıcı kılavuzuna baflvurun.

Dikkat: bu ba¤lantı kurulumuyla, ses sisteminizden sadece ses seviyesini arttırıp kısabilir ve sesi
kapatabilirsiniz.

A B

Uydu Al›c›s› 

AC ç›k›fl›na  

Sol Sa¤ 

Ses 

Dijital GiriflAnalog girifl

Ses Donan›m›
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bafllamanız için afla¤ıdakileri yapmıfl olmanız gerekir:
-  monte edilmifl bir uydu anteniniz var;
-  anteniniz uygun bir uydu transponderine (Astra, Hotbird,

Eutelsat,...) çevrili;
-  alıcınızın anten, televizyon ve di¤er cihazlarla olan

ba¤lantısı 4. bölümdeki flemaya uygun. 
Alıcı ve televizyonu AÇIN. Karflılama ekranı görüntülenir.

5.1 Menü dili ve ba¤lantı noktası seçimi

-  Karflılama ekranı görüntülenince, <OK> (TAMAM) tufluna
basarak Kolay Kurulum ekranına eriflin. Bu ekranda
sizden uygun ba¤lantı noktası yapılandırmalarıyla birlikte
tercih etti¤iniz menü dilini seçmeniz istenir. DiSEqC
ayarlarınıza ba¤lı olarak, bir veya daha fazla ba¤lantı
noktası için uydu seçimi yapabilirsiniz. DiSEqC
anahtarınız yoksa, sadece ba¤lantı noktası A'yı seçin.

-  Uzaktan kumandadaki <Kırmızı> renkli tufla basarak,
Anten Ayarları ekranına gidin ve bu ba¤lantı noktası
ayarlarını gereksinimlerinize uygun olarak düzenleyin. 
En iyi sinyal alımı için anteninizi do¤ru yöne çevirme
hakkında yardım almak için <Yeflil> renkli tufla basın.

-  ‹lgili seçimleri yapın ve kanalları aramaya bafllamak için
<OK> (TAMAM)  tufluna basın.

5.2 Kanal arama

Arama ifllemi sırasında, ekranda afla¤ıdaki bilgiler
görüntülenir:
-  algılanan TV ve Radyo kanal sayısı,
-  yüzde ile ifade edilen arama süreci,
-  sinyal gücü ve alım kalitesi.

Dikkat: Arama ifllemi sırasında <OK> (TAMAM) tufluna
basarsanız, arama ifllemi yarıda kesilir ve Kolay kurulum 
ekranına geri dönersiniz. Alıcının bastı¤ınız <OK> (TAMAM)
tufluna tepki vermesinin bir kaç saniye alabilece¤ini lütfen
unutmayın. Bu durumda, bulunan kanallar hafızaya alınmaz.

5 ‹lk kurulum
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16 iLK KURULUM
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Arama ifllemi tamamlanınca, ekranda tamamlandı
mesajıyla birlikte algılanan kanalların sayısı görüntülenir.
<OK> (TAMAM) tufluna basarak, alıcının listedeki ilk kanala
gitmesini sa¤layın. 

5.3 Kanal arama hatası

Kanallar aranırken hata oluflması durumunda, bir hata
mesajı görüntülenir.

Yeni arama bafllatmadan önce
Afla¤ıdaki denetimleri yapmanız önerilmektedir:

- anten kablosu,
- alıcınızın anten ba¤lantısı (bkz: ayrıntılı bilgi için

bölüm 5.1),
- bulundu¤unuz bölgeye karflılık gelen alanda yayın

yapan kanalların sayısı.

5.3.1 Anten Ayarı

-  Devam etmek için <OK> (TAMAM) tufluna basın. Size
kurulum sürecinde ve gerekli olması durumunda
ayarlarınızı düzenleme konusunda yardımcı olacak Anten
Ayarı ekranı görüntülenir.

-  Uygun ba¤lantı noktası için bir uydu seçin ve LNB türü
(Varsayılan olarak Universal'dir) ile LNB frekanslarını
girin. Uzaktan kumandadaki <Yeflil> renkli tufla basarak
sinyali test edebilirsiniz.

-  Tekrar arama bafllatmak için <OK> (TAMAM) tufluna
basın. Bir süre sonra aynı hata mesajı görüntülenirse,
Sorun Giderme bölümüne bakın.

5.3.2 Sinyal testi

Anten Kurulumu menüsünde do¤ru de¤erleri girmifl olsanız 
dahi, anteniniz do¤ru yöne çevrili de¤ilse, uydudan gelen
sinyalleri alamazsınız. Bu nedenle, alıcınızda anteninizi
uyduya do¤ru çevirebilmenize yardımcı olmak üzere kesin
Anten Yönü bilgileri bulunmaktadır.
-  Sinyal Testi ekranına eriflmek için uzaktan kumandadaki

<Yeflil> renkli tufla basın. Bu hem gelen uydu inyallerinin
gücünü, hem de alım kalitesini gösterir. 

-  Hem sinyal gücü, hem de alım kalitesi yetersizse, seviye
tatmin edici hale gelene kadar antenin çevrili oldu¤u
yönü de¤ifltirmeniz gerekebilir.

-  Tekrar arama bafllatmak için <OK> (TAMAM) tufluna basın.

Dikkat: Bir süre sonra aynı hata mesajı görüntülenirse, Sorun
Giderme bölümüne bakın. 
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seyrederken veya Radyo kanallarını dinlerken
kullanabilece¤iniz temel ifllevler anlatılmaktadır. Menüler
arasında gezinme hakkında genel bilgiler için, bkz: menüler
arasında gezinme hakkında  temel özellikler.

6.1 Alıcıyı uyandırma

Alıcınız bekleme modunda. Alıcıyı uyandırmak için uzaktan
kumandada bulunan afla¤ıdaki tufllardan herhangi birine
basın:
-  sayısal tufllar,
-  <P->/<P+>.

Dikkat: Standby (Bekleme) tuflu sadece alıcıyı kapatmak için
kullanılabilir.

6.2 Kanal Bilgileri

Her kanal de¤ifltiriflinizde, ekranda afla¤ıdaki program
bilgileri görüntülenir:
-  geçerli kanal listesindeki kanal adı ve numarası,
-  kanal kilit durumu gibi kanal özelliklerini gösteren

simgeler,
-  yayınlanmakta olan programın ve bir sonraki programın

bafllangıç saatini ve mevcut yayın akıflını gösteren grafik.

Bir kanalı seyrederken, uzaktan kumandadaki <INFO>
(B‹LG‹) tufluna basarak, seyredilen kanalla ilgili bilgileri
görüntüleyebilirsiniz. Yayınlanan program hakkında daha
ayrıntılı bilgi almak için <INFO> (B‹LG‹) tufluna tekrar basın.

Dikkat: varsayılan olarak, kanal bilgileri üç saniye görüntülenir.
Bu süre Sistem Ayarı ekranından düzenlenebilir.

6.3 Kanal seçimi

6.3.1 <P+/P-> tufllarını veya sayısal tuflları 
kullanma

Kanal de¤ifltirmek için, uzaktan kumandadaki <P+>/<P->
tufllarını veya sayısal tuflları kullanın.

Simge Açıklama

alternatif ses
dil/biçimi

geçerli favori
kanallar listesi

Maturity (olgunluk)
oranı kilitli

flifreli kanal

kilitli kanal

altyazı durumu 

teletext durumu

6 Genel Görüntüleme ‹fllevi
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6.3.2 Kanal listesini kullanma

-  Uydu üzerinden yayın bir televizyon kanalını seyrederken
veya radyo kanalını dinlerken mevcut kanallara göz
atmak için, uzaktan kumandadaki <OK> (TAMAM)
tufluna basın. Ekranın sol tarafında bir kanal listesi
görüntülenir.

Dikkat: <BACK> (GER‹) tufluna basarsanız, kanal listesi 
kaybolur.

-  Bir kanal seçmek için, listede afla¤ı veya yukarı yönde
ilerleyin ve izlemek istedi¤iniz kanalın üzerine gelince
<OK> (TAMAM) tufluna basın.

6.4 Kanal listeleri

Dijital yayın yapan TV kanallarını seyrederken veya radyo
kanallarını dinlerken, uzaktan kumandadaki <FAV>
(FAVOR‹ KANALLAR) tufluna basarak mevcut tüm kanal
listelerini etkinlefltirebilirsiniz. Oluflturdu¤unuz favori kanal
listeleri ile tam kanal listesi arasında geçifl yapmak için art
arda <FAV> (FAVOR‹ KANALLAR) tufluna basın. Geçerli
kanal listesi ekranın sol tarafında görüntülenir.

Favori kanallar listelerinden biri etkinlefltirildi¤inde, sadece
o liste içerisinde bulunan kanallar arasında gezebilirsiniz.

Favori kanal listeleri oluflturmak ve düzenlemek için, bkz:
paragraf 8.3

6.5 Önceki Kanalı Geri Ça¤ırma

Mevcut kanal listesinde seyretti¤iniz bir önceki kanala
dönmek için uzaktan kumandadaki <BACK> (GER‹) tufluna
basın.

6.6 TV veya Radyo Modu seçimi

Uydu üzerinden yayın yapan TV kanallarını seyrederken 
veya Radyo kanallarını dinlerken, TV ve Radyo modları
arasında geçifl yapmak için uzaktan kumandadaki
<TV/RADIO> (TV/RADYO)  tufluna basın.
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6.7 Ses ve Ses Ayarları Denetimi

6.7.1 Ses denetimi ve Sesi Kapatma

-  Sesi açmak veya kısmak için uzaktan
kumandadaki tufllarını kullanın.

Dikkat: Ses seviyesi televizyonunuzdan da kontrol edilebilir.

Sesi kısmak için, uzaktan kumandadaki < > tufluna 
basın. Normal ses seviyesini sürdürmek için, bu tufla tekrar 
basın.

Dikkat: ses seviyesinde yapılan de¤ifliklikler ekranda bir çizgi
grafi¤iyle gösterilirken, kapatılan ses ekranın sa¤ üst
köflesinde bir simgeyle gösterilir. 

6.7.2 Ses Ayarları Denetimi

-  Ses ayarlarına eriflmek için, ana menüden Ayarlar
menüsünü seçin ve ardından da Sistem Ayarı ö¤esini
seçin. Sistem Ayarı ekranı görüntülenir.

-  Ses Çıkıflı ö¤esini seçin. Varsayılan Ses Çıkıflı ayarı
Stereo'dur.

-  ‹stedi¤iniz de¤eri seçin (Sol, Sa¤, Mono veya Stereo) ve
yaptı¤ınız de¤ifliklikleri kaydetmek için <OK> (TAMAM)
tufluna basıp, ekrandan çıkın.

6.7.3 Yayın Dili

Tercih etti¤iniz yayın dilini seçmek için:
-  Ana menüden Sistem Ayarı ö¤esini seçin. Sistem Ayarı

ekranı görüntülenir.
-  Yayın Dili seçene¤inin üzerine gelin ve istedi¤iniz dili

seçin.
-  Yaptı¤ınız de¤ifliklikleri kaydetmek için <OK> (TAMAM)

tufluna basın ve ekrandan çıkın.

Dikkat: Belirli bir programın yayın dilini de¤ifltirmek
istiyorsanız, uzaktan kumandadaki <I-II> tufluna basarak,
do¤rudan bu programın yayın dili seçeneklerine eriflin.
Kullanılabilen diller aktarılan ses içeri¤ine ba¤lıdır.

6.7.4 Altyazı dili

Tercih etti¤iniz Altyazı dilini seçmek için:
-  Ana menüden Sistem Ayarı ö¤esini seçin. Sistem Ayarı

ekranı görüntülenir.
-  Altyazı Dili seçene¤inin üzerine gelin ve istedi¤iniz dili

seçin.
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-  De¤iflikliklerinizi kaydetmek için <OK> (TAMAM) tufluna
basın ve ekrandan çıkın.

Dikkat: Belirli bir programın altyazı dilini de¤ifltirmek
istiyorsanız, uzaktan kumandadaki < > tufluna basarak,
do¤rudan bu programın altyazı dili seçeneklerine eriflin.
Kullanılabilen diller aktarılan ses içeri¤ine ba¤lıdır.

6.8 Kayıt zamanlayıcıları

Kayıt zamanlayıcıları VCR veya DVD kayıtları için kullanılır.

6.8.1 Rehberden zamanlayıcı ayarlama

-  Elektronik Program Rehberi'ne eriflmek için ana
menüden Rehber ö¤esini seçin.

-  Yön tufllarını kullanarak, istedi¤iniz programın üzerine
gelin.

-  Seçili program için bir kayıt zamanlayıcısı ayarlamak için
<Kırmızı> renkli tufla basın. Buna alternatif olarak,
<Yeflil> renkli tufla basarak, program için bir hatırlatıcı
ayarlayın.

-  Gerekirse, PIN kodunuzu girin ve uygun zamanlayıcı
türünü seçin. Varsayılan olarak, di¤er ayarlar seçili
programa uyacaktır.

-  Onaylamak için <OK> (TAMAM) tufluna basın ve
ekrandan çıkın.

6.8.2 Zamanlayıcı menüsünden zamanlayıcı
ayarlama veya de¤ifltirme

-  Zamanlayıcı alt menüsünden Kayıt Zamanlayıcısı ö¤esini
seçin veya Kayıt ekranına eriflmek için uzaktan
kumandadaki <TIMER> (ZAMANLAYICI) tufluna basın.

-  Uygun bir Zamanlayıcı Sayısı veya de¤ifltirmek
istedi¤iniz zamanlayıcıyı seçin.

-  Sayısal tuflları gerekti¤i gibi kullanarak, kayıt parametre
de¤erlerini ayarlayın (ayrıntılı bilgi için, bkz: paragraf
8.5.1). 

-  Onaylamak için <OK> (TAMAM) tufluna basın.

Dikkat: mevcut bir kayıt zamanlayıcısı, Kayıt ekranındaki
Zamanlayıcı Türü olarak Devre Dıflı Bırak seçene¤i
iflaretlenerek devre dıflı bırakılabilir.
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6.8.3 Dijital yayın yapan TV kanallarını izlerken
veya radyo kanallarını dinlerken,
çalıflmakta olan zamanlayıcıyı silme

Bir zamanlayıcı çalıflıyor ve kaydetmekte oldu¤unuz
programı seyrediyorsunuz. Kayıt ifllemi, sa¤ taraftaki
kırmızı ve sol taraftaki yeflil LED olmak üzere, yanıp sönen
ön iki LED ile gösterilir.
Çalıflmakta olan zamanlayıcıyı silmek için:
-  “TIMER 0” tufluna basın. Kırmızı ıflık söner ve kanalları

de¤ifltirebilirsiniz.

6.8.4 Alıcı bekleme modundayken, çalıflmakta
olan zamanlayıcıyı silme

Alıcınız bekleme modundayken, ayarlanan bir zamanlayıcı
çalıflıyor.  Kayıt ifllemi yavaflça yanıp sönen sa¤ taraftaki
kırmızı LED ile gösterilir.
-  Çalıflmakta olan zamanlayıcıyı silmek için “TIMER 0”

tufluna basın. Kırmızı ıflık söner ve kanalları
de¤ifltirebilirsiniz.

Dikkat: kayıt zamanlayıcısı etkinken, dijital kanalları
de¤ifltiremezsiniz, ama <TV/STB> tuflunu kullanarak analog
TV'ye geçebilir ve analog yayın yapan kanallar arasında
gezinebilirsiniz.
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7.1 Genel Bilgiler

Menü, alıcınızın tüm ifllevlerine eriflebilmenizi sa¤lar:

o Rehber
o Kanal Yöneticisi
o Ebeveyn Kilidi
o Zamanlayıcı Yöneticisi
o Kurulum Menüsü
o Kurulum.

7.1.1 Menülerde gezinme hakkında temel 
özellikler

TV izlerken veya radyo dinlerken:
-  Menü ekranını görüntülemek için <MENU> (MENÜ)

tufluna basın.
-  Afla¤ı veya yukarı yönde ilerlemek ve istedi¤iniz menü

ö¤esini seçmek için, tveyay tufluna basın.
-  ‹lgili alt ö¤eleri görüntülemek için <OK> (TAMAM) tufluna

basın.
-  ‹stedi¤iniz alt ö¤eye gitmek için, tveyay tufluna basın.
-  Menü ö¤esindeki de¤erlerden birini seçmek için,

uveya i tufluna basın.

Dikkat: <BACK> (GER‹) tufluna basılması, bir adım geriye
götürür.

7.1.2 De¤ifliklikleri ‹ptal Etme/Kaydetme

-  De¤ifliklikleri kaydetmeden ekrandan çıkmak için,
<BACK> (GER‹) tufluna basın.

-  Veya <OK> (TAMAM) tufluna basarak, de¤ifliklikleri
onaylayın ve ekrandan çıkın.

Dikkat: Kilitli bir menü ö¤esini ( kilit simgesiyle gösterilir)
açmak için, Pin Kodunuzu girmeniz gerekir.

7.2 Rehber (Elektronik Program Rehberi)

TV/Radyo Elektronik Program Rehberi (EPG), mevcut TV
ve Radyo kanallarına ve yayınlanmakta olan programdan
bafllamak üzere,yayıncıların yayın akıflını verdikleri
programlara genel olarak göz atabilmenizi sa¤lar.

7 Menü

Doc_DSR300_Turc.qxd   18/10/04  15:13  Page 22



MENÜ 23

T
ür

kç
e

EPG verilerini görüntülemek için:
-  Bir kanalı seyrederken uzaktan kumandanızdaki

<GUIDE> (REHBER) tufluna basın veya Menüden
Rehber ö¤esini seçip, <OK> (TAMAM) tufluna basın.

-  Daha ayrıntılı bilgi istedi¤iniz program adını iflaretleyin.
-  Ayrıntılı bilgileri (programla ilgili açıklamalar) almak için

uzaktan kumandadaki <INFO> (B‹LG‹) tufluna bir kez
basın ve bu ekranı kapatmak için aynı tufla bir kez daha
basın.

-  ‹lgili kanalı görüntülemek için <OK> (TAMAM) tufluna
basın.

Dikkat: Seçili kanal EPG verileri sa¤lamıyorsa, 'Bilgi yok'
mesajı görüntülenir. Verilerin görüntülenmesi bir kaç saniye
alabilir.

Rehber'den kayıt zamanlayıcısı ayarlamak için:
-  Geçerli olarak seçili program için bir kayıt zamanlayıcısı

ayarlamak için bir kez <Kırmızı> renkli tufla basın.
Rehber'den anımsatıcı ayarlamak için:
-  Geçerli olarak seçili program için bir anımsatıcı

ayarlamak için <Yeflil> renkli tufla basın.

Önceki veya sonraki kanal bilgilerini kontrol etmek
istiyorsanız, lütfen uzaktan kumandadaki uveya i tufluna
basın.

7.3 Kanal Yöneticisi

Kanal Yöneticisi ifllevi kanal listenizi (Kanal HAVUZU) 
düzene sokmak ve favori kanal listelerinizi 
oluflturmak ve düzenlemek için kullanılır.

Dikkat: <TV/RADIO> (TV/RADYO) tufluna basarak, TV kanal
listeleri ile Radyo kanalı listeleri arasında geçifl yapın. Radyo
Kanal Yöneticisi, TV Kanal Yöneticisiyle aynı özelliklere
sahiptir.

Menüden Kanal Yöneticisi ö¤esini seçin ve içerisinde
Kanal HAVUZU ve Favori Kanallar seçene¤i bulunan Kanal
alt menüsüne eriflmek için <OK> (TAMAM) tufluna basın.
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7.3.1 Kanal Havuzu

Kanal HAVUZU ö¤esini seçin ve <OK> (TAMAM)
tufluna basarak, Kanal Havuzu ekranını açın.

Bu ekranda, flunları yapabilirsiniz:

o kanal listesinden kanal silme, 
o kanalları liste içerisinde farklı yerlere taflıma,
o kanalları kilitleme,
o kanalları sıralama.

7.3.1.1 Kanal Havuzundan kanal silme
Sil özelli¤i bir kanalı kalıcı olarak silmek için kullanılır.
-  Bu özelli¤i etkinlefltirmek için, uzaktan kumandadaki

<Kırmızı> renkli tufla basın. Silmek istedi¤iniz kanalın
üzerine gelip, <OK> (TAMAM) tufluna basarak seçin.
Kanal numarasının yerinde bir iflaret görüntülenir.

-  Seçimi iptal etmek için tekrar <OK> (TAMAM) tufluna
basın. Kanalın silinmesi ekrandan çıktı¤ınızda
gerçekleflir. Ekrandan çıktı¤ınızda, sizden yapılacak
de¤ifliklikleri onaylamanız istenir.

Dikkat: silinen kanallar yeniden kanal araması yapılmadan 
geri yüklenemez.

7.3.1.2 Kanal Havuzunda kanalları taflıma
Taflı özelli¤i kanalın liste içerisindeki yerini de¤ifltirmek 
için kullanılır.
-  Bu özelli¤i etkinlefltirmek için, uzaktan kumandadaki

<Yeflil> renkli tufla basın.
-  <OK> (TAMAM) tufluna basarak, yerini de¤ifltirmek

istedi¤iniz kanalı seçin. Seçimi iptal etmek için tekrar
<OK> (TAMAM) tufluna basın.

-  Seçili kanalı taflımak istedi¤iniz satırı seçin ve <OK>
(TAMAM) tufluna basın. Seçili kanal istenilen yere  taflınır
ve kanal numarası da buna uygun olarak de¤iflir.
Ekrandan çıktı¤ınızda, sizden yapılan de¤ifliklikleri
onaylamanız istenir.

7.3.1.3 Kanalları kilitleme
Kilitle özelli¤i kanalları kilitlemek için kullanılır.
-  Bu özelli¤i etkinlefltirmek için, uzaktan kumandadaki

<Sarı> renkli tufla basın.
-  4 basamaklı Pin Kodunu girin.
-  <OK> (TAMAM) tufluna basarak, kilitlemek istedi¤iniz

kanalı seçin.
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Seçili kanal bu simgeyle iflaretlenir ( ). <OK> (TAMAM) 
tufluna basarak, seçimi iptal edin. Ekrandan çıktı¤ınızda,
yaptı¤ınız de¤ifliklikleri onaylamanız istenir.

Dikkat: bu özelli¤i sadece Ayarlar Menüsünün bir parçası 
olan Ebeveyn Kilidi içerisinde Pin Kodunuzu ayarlarsanız 
kullanabilirsiniz.

7.3.1.4 Havuzdaki kanalları sıralama
Sırala özelli¤i kanalları sıralamak için kullanılır.
-  Sıralama seçeneklerini etkinlefltirmek için, uzaktan

kumandadaki <Mavi> renkli tufla basın.
-  Kanalları alfabetik sıraya göre sıralamak için <Kırmızı>

renkli tufla, kanalları servis sa¤layıcıya göre sıralamak
için <Yeflil> renkli tufla veya orijinal sıralamayı geri
yüklemek için <Sarı> renkli tufla basın.

7.3.2 Favori Kanallar

Kiflisel tercihlerinize ba¤lı olarak, üç adet TV kanalı listesi
ve üç adet Favori Radyo kanalı listesi oluflturmak ve
düzenlemek için Kanal alt menüsünden Favori Kanallar
ö¤esini seçin.

Favori kanal listesi oluflturmak için:
-  ‹lgili kanalı üzerine gelip, <OK> (TAMAM) tufluna basarak

listeden istedi¤iniz kanalları tek tek iflaretleyin. Seçimi
iptal etmek için tekrar <OK> (TAMAM) tufluna basın.

-  Buna alternatif olarak, tüm kanalları iflaretlemek için
kırmızı renkli tuflu veya yapılan kanal seçimlerini iptal
etmek için yeflil renkli tuflu kullanın.

Dikkat: seçili kanalların yanında bir onay iflareti görüntülenir.

Ek favori kanal listeleri oluflturmak için:
-  Bir sonraki favori listesini (en fazla 3) seçmek için <FAV>

(FAVOR‹ KANALLAR) tufluna basın.
-  Yukarıda belirtildi¤i flekilde devam edin.
-  Ekrandan çıkmak için <BACK> (GER‹) tufluna basın.
-  Sizden istendi¤inde, <OK> (TAMAM) tufluna basarak,

yaptı¤ınız de¤ifliklikleri onaylayın.

Dijital yayın yapan TV kanallarını izlerken veya radyo
kanallarını dinlerken <FAV> (FAVOR‹ KANALLAR) tufluna
basarak, favori kanal listelerinden birini etkinlefltirdi¤inizde,
alıcı sadece favori kanallarınız arasında geçifl yapar.

-  Favori kanal listelerinizle tam kanal listesi arasında geçifl
yapmak için tekrar <FAV> (FAVOR‹ KANALLAR) tufluna
basın.
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7.4 Ebeveyn Kilidi

Ebeveyn Kilidi afla¤ıdaki amaçlarla kullanılır:
-  alıcınıza ve alıcı Menüsüne eriflimi önleyin;
-  Programlarla birlikte aktarılan ebeveyn kilidi seviyesinin,

sizin belirledi¤iniz kilit seviyesinden yüksek olması
durumunda, bu programlara eriflimi önlemek için PIN
kodunu kullanarak, bir ebeveyn kilidi seviyesi belirleyin

-  çocukların bu kanalları izlemesini önlemek için Pin
Kodunu kullanarak kanal kilidini etkinlefltirin.

Çeflitli ayarlara eriflmek için 4 basamaklı Pin
Kodunuzu girmeniz gerekir.

7.4.1 Menü Kilidini etkinlefltirme

Alt menülere eriflimi engellemek için, Menü Kilidini ON
(AÇIK) olarak ayarlayın.

7.4.2 Ebeveyn Kilidi Seviyesini ayarlama

‹stedi¤iniz Ebeveyn Kilidi Seviyesini seçin: 3 - 18 veya
Hiçbiri.

7.4.3 Alıcınızın Pin Kodunuzu de¤ifltirme

Alıcının varsayılan Pin Kodu de¤eri 1111'dir.

Pin Kodunuzu de¤ifltirmek için:
-  Yeni Pin Kodu seçene¤inin üzerine gelin ve yeni Pin

Kodunuzu girin.
-  Pin Kodunu Onayla seçene¤inin üzerine gelin ve yeni Pin

Kodunuzu tekrar girin.

Dikkat: Pin Kodunuzu de¤ifltirdikten sonra, bu kodu gizli
tutarak, di¤erlerinin kullanmasını önleyin. Pin Kodunuzu
unutur veya kaybederseniz, lütfen Sorun Giderme bölümüne
bakın.

-  De¤iflikliklerinizi onaylamak için <OK> (TAMAM) tufluna
basın ve ekrandan çıkın.

7.5 Zamanlayıcı Yöneticisi

Zamanlayıcı Yöneticisi afla¤ıdaki ayarları yapmak için
kullanılır:
-  VCR veya DVD kayıt cihazınızı kullanarak kaydetmek

istedi¤iniz programlar için kayıt zamanlayıcıları,
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-  yakın bir gelecekte seyretmek istedi¤iniz programlar için
hatırlatıcılar,

-  uyku zamanlayıcıları

VCR veya DVD kayıt cihazı kullanarak dijital yayın
yapan bir kanalı kaydetmek için, hem kayıt
cihazınızı hem de alıcınızı ayarlamanız gerekir:

-  Alıcınızda bir zamanlayıcı ayarlamanız gerekir.
-  VCR veya DVD kayıt cihazında kayıt ifllemini

etkinlefltirmeniz gerekir (VCR veya DVD kayıt cihazının
kullanıcı kılavuzuna bakın).

7.5.1 Kayıt zamanlayıcısı

Zamanlayıcı alt menüsünden Kayıt Zamanlayıcısı ö¤esini
seçin veya Kayıt ekranına eriflmek için uzaktan
kumandadaki <TIMER> (ZAMANLAYICI) tufluna basın.

Kayıt zamanlayıcısını etkinlefltirmek için:
-  Afla¤ıdaki seçenekler için de¤erler belirleyin:

• Zamanlayıcı sayısı: zamanlayıcıyı tanımlamak için
kullanılır. Kullanmak istedi¤iniz zamanlayıcıya karflılık
gelen sayıyı seçin.

• Kanal Adı uveya i tuflunu kullanarak, kaydetmek
istedi¤iniz programın yayınlandı¤ı kanalı seçin.

Dikkat: Buna alternatif olarak, mevcut kanalların listesini
görüntülemek için, Kanal Adı ö¤esi iflaretliyken <OK>
(TAMAM) tufluna basın. Bunun ardından istedi¤iniz kanalın
üzerine gelin ve <OK> (TAMAM) tufluna basarak kanalı seçin.

• Zamanlayıcı Tipi Her gün bir kez kayıt yapmak için
Günlük, haftada bir kayıt yapmak için Haftalık, ayda
bir kayıt yapmak için Aylık veya belirlenen saatte kayıt
yapmak için Bir defa ö¤esini seçin. Zamanlayıcıyı
iptal etmek için, Devre dıflı bırak ö¤esini seçin.

-  Zamanlayıcı türüne ba¤lı olarak, flunları yapın:
• Ay: Ocak için 1, fiubat için 2, vb., ve bir kez kayıt

yapmak için uveya i tufluna basın.
• Gün: Tek veya aylık kayıtlar için uveya i tuflunu

kullanarak, bir gün seçin.
• Bafllangıç saati: Varsayılan saati 10 dakikalık

aralıklarla de¤ifltirmek için uveya i tuflunu veya
sayısal tuflları kullanarak bir bafllangıç saati seçin.

• Bitifl Saati: Varsayılan saati 10 dakikalık aralıklarla
de¤ifltirmek için uveya i tuflunu veya sayısal tuflları
kullanarak bir bitifl saati seçin.

-  Onaylamak için <OK> (TAMAM) tufluna basın.
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Dikkat: kayıt zamanlayıcısı etkinken, dijital kanalları
de¤ifltiremezsiniz, ama <TV/STB> tuflunu kullanarak analog
TV'ye geçebilir ve analog yayın yapan kanallar arasında
gezinebilirsiniz.

7.5.2 Hatırlatıcı

Belirli bir program için anımsatıcı kurdu¤unuzda, alıcı o
program bafllarken bir uyarı mesajı gönderir ve anımsatıcı
mesajını kabul ederseniz, otomatik olarak do¤ru kanala 
geçer.

Anımsatıcı ekranına eriflmek için Zamanlayıcı alt
menüsündeki Anımsatıcı ö¤esini seçin.
Bir anımsatıcı etkinlefltirmek için:
-  Yön tufllarını veya sayısal tuflları gerekti¤i gibi kullanarak,

anımsatıcı parametre de¤erlerini ayarlayın.
-  Onaylamak için <OK> (TAMAM) tufluna basın.

Dikkat: mevcut bir anımsatıcı zamanlayıcısı, Anımsatıcı
ekranındaki Zamanlayıcı Türü olarak Devre Dıflı Bırak
seçene¤i iflaretlenerek devre dıflı bırakılabilir. Zaten etkin olan
bir zamanlayıcı varsa (kayıt devam ediyorsa, önce <TIMER>
(ZAMANLAYICI), ardından da <O>  tufluna basarak
zamanlayıcıyı iptal edin.

7.5.3 Uyku zamanlayıcısı

Alıcınızı belirtilen sürenin sonunda otomatik olarak 
Bekleme moduna geçmesi için bir uyku zamanlayıcısı
ayarlayabilirsiniz. Uyku ekranına eriflmek için Zamanlayıcı
alt menüsündeki Uyku ö¤esini seçin.
Uyku zamanlayıcısını etkinlefltirmek için:
-  Uzaktan kumandadaki sayısal tuflları kullanarak, alıcının

Bekleme moduna geçmesi gereken süre bitimini girin.
-  Onaylamak için <OK> (TAMAM) tufluna basın. 
Uyku zamanlayıcısını devre dıflı bırakmak için:
-  Süre bitiminin yerine Devre Dıflı Bırak ö¤esini seçin.
-  Onaylamak için <OK> (TAMAM) tufluna basın.

7.6 Ayarlar menüsü

Ayarlar menüsü, saat ile Video ve Ses çıkıflı gibi genel 
ayarlar da dahil olmak üzere, alıcınızın temel ayarlarını 
de¤ifltirmek için kullanılır.
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7.6.1 Saat Ayarı

Bu özellik yerel saat dilimini, flebekeden yayınlanan
gerçek yerel saatiyle ba¤lantılı olarak ayarlamak
için kullanılır.
-  Saat Ayarı ekranına eriflmek için, Sistem alt

menüsünden Saat Ayarı ö¤esini seçin.
-  Uygun saat dilimi de¤erini (-12 ile +12 arasında) seçin.

Saat dilimi de¤erini ayarlayabilmenize yardımcı olmak
için, ekranın alt tarafında seçili de¤erin geçerli oldu¤u
baflkentler görüntülenir. 

-  Seçili de¤eri kaydetmek ve önceki ekrana dönmek için
<OK> (TAMAM) tufluna veya yapılan de¤ifliklikleri iptal
etmek ve ekrandan çıkmak için <BACK> (GER‹) tufluna
basın.

Uydu tarafından sa¤lanan bilgilerin do¤ru olmaması 
durumunda, Saat Ayarı ekranı uzaktan kumandadaki yön 
ve sayısal tufllar gerekti¤i gibi kullanılarak, gerçek tarih 
ve saat de¤erlerini ayarlamak için kullanılır.

7.6.2 Sistem Ayarı

Dikkat: bu menüye eriflim Pin Kodu ile korunabilir.

Bu özellik sistem ayarlarını düzenlemek için kullanılır.
-  Sistem Ayarı ekranına eriflmek için, Ayarlar menüsünden

Sistem Ayarı ö¤esini seçin.
-  Afla¤ıdaki seçenekler için uygun de¤eri belirleyin:

• Menü Dili: Felemenkçe, ‹ngilizce, Fransızca, Almanca
(varsayılan de¤er), ‹talyanca, Lehçe ve Türkçe

• Yayın Dili: Felemenkçe, ‹ngilizce, Fransızca, Almanca
(varsayılan de¤er), ‹talyanca, Lehçe ve Türkçe

• Ekran Biçimi: 4:3 veya 16:9 (genifl ekran)
• TV Video Çıkıflı: RGB (varsayılan de¤er) veya CVBS
• VCR Video Çıkıflı: S-VHS veya CVBS
• Alıcınızı Bekleme modundan çıkartıp,

etkinlefltirdi¤inizde açılacak olan Bafllangıç Kanalı

Dikkat: bu özellik etkinlefltirilmemiflse (hiçbiri), varsayılan 
de¤er, alıcınızı Bekleme moduna geçirmeden önce son 
izledi¤iniz kanaldır.

• Altyazı Dili: Felemenkçe, ‹ngilizce, Fransızca,
Almanca (varsayılan de¤er), ‹talyanca, Lehçe ve
Türkçe

• Ses Çıkıflı: Stereo (varsayılan de¤er), Sol, Sa¤, Mpnı.

Dikkat: alıcınızın ayarları televizyonunuzun ayarlarının yerini alır.
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7.6.3 Uzaktan Kumanda ayarı

Philips TV setinizle birlikte, 'STB' modunda önceki/sonraki
kanal gibi bazı ifllemleri yapabilen çok amaçlı bir uzaktan
kumanda verildiyse, alıcınız da aynı ifllemleri yapmanıza
olanak sa¤lar.
Ancak, evinizde baflka cihazlar varsa ve Philips alıcınızın
uzaktan kumandası bu cihazlardan etkileniyorsa, hem
alıcınızın, hem de uzaktan kumandanızın ayarlarını
de¤ifltirmeniz önerilir. 

Alıcınızın ayarını de¤ifltirmek için:
-  Menü ekranını görüntülemek için <Menu> (Menü) tufluna

basın.
-  Sistem Ayarı ö¤esinin üzerine gelmek için y tufluna

basın ve Sistem Ayarı menü ekranını görüntülemek için
<OK> (TAMAM) tufluna basın.

-  Uzaktan Kumanda Ayarı ö¤esinin üzerine gelmek için y
tufluna basıp, ardından da <OK> (TAMAM) tufluna basın.
Geçerli uzaktan kumanda ayarı de¤erini gösteren
Uzaktan Kumanda Ayarı ekranı görüntülenir.

-  uveya i tuflunu kullanarak, uzaktan kumanda ayarı
de¤erini de¤ifltirin:

• alıcınızı televizyonun uzaktan kumandasını kullanarak
kontrol etmek için 39'u seçin,

• veya alıcınızın di¤er cihazlardan etkilenmesini
önlemek için 40 veya 38'i seçin.

-  Alıcıda yapılan uzaktan kumanda ayarı de¤iflikli¤ini
onaylamak için <OK> (TAMAM) tufluna basın. Ekranda
uzaktan kumandanızın ayarını de¤ifltirmek için kullanıcı
kılavuzundaki yönergelere bakmanızı isteyen bir mesaj
görüntülenir. Devam edebilmek için uzaktan
kumandanızın ayarınız de¤ifltirmeniz gerekir.

Uzaktan kumandanızın ayarını de¤ifltirmek için:
-  Sayısal tufllardan <1> ve <3> tufllarına aynı anda basın

ve en az 5 saniye basılı tutun.
-  ‹ki tuflu da bırakın.
-  Ekranda görüntülenen uzaktan kumanda ayarı de¤erine

göre, yeni ayarı 60 saniye içerisinde girin:
-  alıcınızı televizyonun uzaktan kumandasını kullanarak

kontrol etmek için 1'e basın (ayar de¤eri 39),
-  veya alıcınızın di¤er cihazlardan etkilenmesini önlemek

için 3 veya 5'e basın (ayar de¤eri sırasıyla 40 veya 38).
-  Uzaktan kumanda ayarı de¤iflikli¤ini onaylamak için

<OK> (TAMAM) tufluna basın ve alıcınızı kullanmaya
devam edin.

Dikkat: <OK> (TAMAM) tufluna basamadı¤ınızı fark ederseniz,
yukarıdaki 1 ve 3. adımlar arasındaki adımları yineleyin.
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-  Ana menüye dönmek için <MENU> (MENÜ) veya
<BACK> (GER‹) tufluna basın.

Buna alternatif olarak; uzaktan kumanda ayarınızı
varsayılan ayara (40), pilleri çıkartıp 3 dakika sonra tekrar
takarak da sıfırlayabilirsiniz.

7.7 Kurulum

Kurulum alt menüsünde flu ö¤eler bulunur:

o Anten Ayarı
o Servis Ekle
o Sinyal Testi
o Ürün Kimli¤i
o Varsayılan Fabrika Ayarları
o Yazılım Güncelleme.

7.7.1 Anten Ayarı

Bu özellik anten ayarlarını düzenlemek için kullanılır.
Anten Ayarı ekranına eriflmek için Kurulum menüsünden
Anten Ayarı ö¤esini seçin.

Dikkat: bu menüye eriflim Pin Kodu ile korunabilir.

-  Afla¤ıdaki seçenekler için uygun de¤eri belirleyin:
• Ba¤lantı noktası: en fazla 4 ba¤lantı noktası

Dikkat: bu ö¤e birden fazla LNB olması durumunda,
DiSEqC seçene¤ini yapılandırmak için kullanılır.

• Uydu: yön tufllarını kullanarak, uygun uyduyu seçin.
• LNB Tipi: LNB tipinizi seçin. Evrensel LNB

kullanıyorsanız, Evrensel (varsayılan de¤er) de¤erini
seçin.

• LNB Frekansı 1: seçili uydu ve LNB Tipine göre
otomatik olarak ayarlanır. ‹kili LNB'niz varsa, de¤er
kutusuna do¤ru de¤eri girin.

• LNB Frekansı 2: seçili uydu ve LNB Tipine göre
otomatik olarak ayarlanır.

• 22KHz Ton: anteni yapılandırmak istedi¤iniz
anahtarları seçin.

-  Anten kurulumunu tamamlayıp, Anten Ayarı ekranından
çıkmak için, uzaktan kumandanın <BACK> (GER‹)
tufluna basın. “Anten kurulum yapılandırmasını
de¤ifltirmek istedi¤inizden emin misiniz?” mesajı
görüntülenir.

-  Ekrandaki <OK> (TAMAM) tuflunu seçin ve verilerin
kaydedilmesini bekleyin.
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7.7.2 Servis Ekleme

Bu özellik yeni kanallar aramak için kullanılır.
-  Servis Ekle ekranına eriflmek için Kurulum menüsünden

Servis Ekle ö¤esini seçin.
-  Afla¤ıdaki seçenekler için de¤erler belirleyin:

• Ba¤lantı noktası: en fazla 4 ba¤lantı noktası

Dikkat: bu ö¤e birden fazla LNB olması durumunda,
DiSEqC seçene¤ini yapılandırmak için kullanılır.

• Uydu: yön tufllarını kullanarak, uygun uyduyu seçin.
• Transponder: bu belirli transponsderi aramak için bir

transponder  seçin. 
• Frekans: seçili transpondere karflılık gelen veya

sayısal tufllar kullanılarak elle girilen frekans de¤eri.
• Sembol Oranı: seçili transpondere karflılık gelen veya

sayısal  tufllar kullanılarak elle girilen sembol oranı.
• Polarizasyon: Hor (yatay) veya Ver (dikey)
• Arama seçenekleri: fiifresiz yayın yapan kanallar için

FTA ö¤esini veya fiifresiz ve fiifreli yayın yapan
kanallar için FTA+Scram... ö¤esini  seçin.

• Arama tipi: belirli bir transponderde arama yapmak
için TP ö¤esini,  transponder grubu içerisinde arama
yapmak için Network ö¤esini ve bir uydu içerisindeki
tüm transponderlerde arama yapmak için 1 Sat
ö¤esini seçin.

Dikkat: seçili uyduyla ilgili bilgiler ekranın sa¤ tarafında 
görüntülenir.

7.7.3 Sinyal Testi

Bu özellik sinyal gücü ve kalitesini test etmek için kullanılır.
-  Sinyal Testi ekranına eriflmek için Kurulum menüsünden

Sinyal Testi ö¤esini seçin.
-  Afla¤ıdaki seçenekler için de¤erler belirleyin:

• Anten: anten sayınızı seçin
• Uydu: yön tufllarını kullanarak, uygun uyduyu seçin
• LNB Tipi: LNB tipinizi seçin. Evrensel LNB

kullanıyorsanız, Evrensel de¤erini seçin.
• LNB Frekansı 1: seçili uydu ve LNB Tipine göre

otomatik olarak ayarlanır. ‹kili LNB'niz varsa, de¤er
kutusuna do¤ru de¤eri girin.

• LNB Frekansı 2: seçili uydu ve LNB Tipine göre
otomatik olarak ayarlanır.

• Frekans: seçili transpondere karflılık gelen veya
sayısal tufllar kullanılarak elle girilen frekans de¤eri.
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• Sembol Oranı: seçili transpondere karflılık gelen veya
sayısal tufllar kullanılarak elle girilen sembol oranı.

• Polarizasyon: Hor (yatay) veya Ver (dikey)

De¤erleri girdikçe, ekranın sa¤ tarafında sinyal gücünü 
ve kalitesini görebilirsiniz.

7.7.4 Ürün Kimli¤i

Bu özellik donanım ve yazılım bilgilerini sa¤lamak için 
kullanılır.

7.7.5 Varsayılan Fabrika Ayarları

Alıcınızı varsayılan fabrika ayarlarına geri döndürmek için,
Kurulum alt menüsünden Varsayılan Fabrika Ayarları
ö¤esini seçin. Bir uyarı mesajıyla birlikte Varsayılan Fabrika
Ayarları ekranı görüntülenir. Onaylamak için <OK>
(TAMAM) tufluna basın (yapılan seçim sarı renkle
iflaretlenir).

Dikkat: Alıcınızı varsayılan fabrika ayarlarına geri
döndürürseniz, daha önceden kaydedilen tüm kiflisel
ayarlarınızı kaybedersiniz.

7.7.6 Yazılım güncelleme

Bu özellik karflıdan yazılım yükleme modu ve türünü
ayarlamak için kullanılır.
Karflıdan yazılım yükleme için:
-  Kurulum alt menüsünden Yazılım Güncelleme ö¤esini

seçin.
-  Afla¤ıdaki seçenekler için uygun de¤eri belirleyin:

• Seçim modu: Otomatik Mod veya Kullanıcı Modu.
Güncelleme modunun Otomatik Mod olarak
ayarlanması önerilmektedir. 

• Karflıdan Yükleme Türü: Yazılım, Yazılım+Veri  veya
Veri

• Örne¤in, veri önceden ayarlanmıfl bir listedir.
- Yeni yazılım aramasını bafllatmak için <OK> (TAMAM)

tufluna basın. Arama sürecini ve yeni yazılım
sürümünü gösteren yazılım arama ekranı görüntülenir.
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8 Menü Yapısı 
Rehber

Kanal Yöneticisi

Ebeveyn kilidi
(Pin Kodu
gereklidir)

Zamanlayıcı
Yöneticisi

Ayarlar Menüsü

Kurulum

Kanal HAVUZU
Favori Kanallar

Ebeveyn kilidi
AÇIK/KAPALI Menü kilidi
AÇIK/KAPALI
Ebeveyn Kilidi Derecesi
Yeni Pin Kodu
Pin Kodunu Onayla

Kayıt Zamanlayıcısı

Anımsatıcı

Uyku

Saat Ayarı

Sistem Ayarı

Uzaktan Kumanda
Ayarları

Anten Ayarı

Servis Ekle

Sinyal Testi

Ürün Kimli¤i

Varsayılan
Fabrika Ayarları

Yazılım güncelleme

Zamanlayıcı Sayısı
Kanal Adı
Zamanlayıcı Tipi
Ay
Gün
Bafllangıç Saati
Bitifl Saati

Zamanlayıcı Sayısı
Kanal Adı
Zamanlayıcı Tipi
Ay
Gün
Bafllangıç Saati

Saat

Yerel Saati Ayarla
Yaz Saati
Yıl
Ay
Gün
Saat

Menü Dili
Yayın Dili
Altyazı Dili
Ekran Biçimi
TV Çıkıflı
Ses Çıkıflı
VCR Çıkıflı
Bilgi Ekranı Zaman
Aflım Süresi
Saydamlık

DiSEqC
Uydu
LNB Tipi
LNB Frekansı 1
LNB Frekansı 2
LNB Gücü
22KHz Ton

DiSEqC
Uydu
Transponder
Frekans
Sembol Oranı
Polarizasyon
22KHz
Arama Seçenekleri
Arama Tipi

DiSEqC
Uydu
LNB Tipi
LNB Frekansı 1
LNB Frekansı 2
Frekans
Sembol Oranı
Polarizasyon

DiSEqC
Uydu
Frekans
Sembol Oranı
Polarizasyon
PID Ayarla
Seçim modu
Karflıdan Yükleme
Türü
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9 Sorun Giderme  
Yeni yazılımın alıcınızın çalıflma fleklini de¤ifltirebilece¤ini lütfen unutmayın.
Alıcıyı kullanmayla ilgili sorunlarla karflılaflmanız durumunda, lütfen bu Sorun Giderme bölümü de
dahil olmak üzere, bu kılavuzdaki ilgili bölümlere göz atın. Sorun giderilemezse, ürün satıfl
noktasını veya müflteri hizmetleri temsilcisini arayın.

Ön panel ekranının ıflı¤ı yanmıyor.

Ses veya görüntü yok ama ön
paneldeki kırmızı ıflık yanıyor.

Ses veya görüntü yok ama ön
paneldeki yeflil ıflık yanıyor.

Düflük görüntü kalitesi

Uzaktan kumanda alıcıyı 
çalıfltırmıyor.

Ekranda görüntü var ama yayın alımı
yok.

Görüntü kesintili

Bozuk güç kayna¤ı

Alıcı Bekleme konumunda

Antenin yönü yanlıfl

Sinyal zayıf

Alıcı TV modunda

Eksik SCART ba¤lantısı

Antenin yönü yanlıfl

Zayıf alım/sinyal

LNB'ye güç verilemiyor

Ba¤lantılar hatalı

Güç kablosunun do¤ru takılıp
takılmadı¤ını kontrol edin. Bu
kabloyu çıkartın ve yerine
oturmasına dikkat ederek yeniden
takın.

Duvardaki prizde elektrik olup
olmadı¤ını kontrol edin.

Bekleme tufluna basın

Antenin yönünü düzeltin. Anten Ayarı
menüsünden sinyal seviyesini
kontrol edin.

LNB ba¤lantılarını ve LNB ile alıcı
arasındaki ba¤lantıları kontrol edin
veya antenin yönünü düzeltin.

Uzaktan kumandadaki <TV/STB>
tufluna bir veya iki kez basın.

SCART ba¤lantılarını kontrol edin

Antenin yönünü düzeltin.

Alıcının açık oldu¤undan emin olun.

Uzaktan kumandayı alıcının ön
paneline do¤ru tuttu¤unuzdan emin
olun.

Uzaktan kumandadaki pilleri kontrol
edin.

Kurulumu ve antenin yönünü kontrol
edin.

LNB ve alıcı arasındaki kabloyu
kontrol edin.

Tüm ba¤lantı ve kabloları kontrol
edin.

Sorun Sebep Çösüm
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Sorun Sebep Çösüm

Görüntü net de¤il ve ekrandaki
metinler zor okunuyor.

Yayınını sürdürdü¤ünü
düflündü¤ünüz kanalların tamamını
bulamıyorsunuz.

Bazı kanallarda görüntü ola¤andan
genifl veya yamuk.

Sayısal tuflları kullanmanıza ra¤men,
belirli bir kanalı açamıyorsunuz.

Pin Kodunuzu unuttunuz veya
kaybettiniz.

Bir zamanlayıcı ayarladınız ama
istedi¤iniz program kaydedilmedi.

Kanalların sırası de¤iflmifl.

Antenin yönü yanlıfl

TV SCART çıkıfl biçimi RGB olarak
ayarlanmamıfl

TV SCART kablosu televizyonunuzun
RGB uyumlu SCART soketine takılı
de¤il.

Hatalı TV CSART kablosu

Anteninize gelen sinyaller zayıf
olabilir.

Anteninizin ayarlanması gerekiyor
veya yerel vericiniz çalıflmıyor
olabilir.

Yayın büyük olasılıkla genifl ekran
biçiminde ve alıcı ayarlarınız düzgün
yapılmamıfl.

Bu kanal için ebeveyn kilidi
etkinlefltirilmifl ve ekranda
görüntülenen mesajda ebeveyn kilidi
kodunu girmeniz isteniyor.

Video düzgün ayarlanmadı

Kanallar 7. bölümde anlatıldı¤ı gibi
yeniden düzenlendi.

Antenin yönünü düzeltin. Anteni
sa¤lamlafltırın.

Sistem Ayarı menüsünden TV
SCART ö¤esi ayarını RGB olarak
de¤ifltirin.

Televizyonunuzun Kullanıcı
Kılavuzuna bakın.

Alıcınızla birlikte verilen SCART
kablosunu kullanın.

Hızlı kurulum bölümündeki ilgili
adımlara uyarak, alıcınızı tekrar
ayarlamayı deneyin. Hala eksik
kanallar varsa, anteninizin
ayarlanması gerekebilir.

Ürünü satın aldı¤ınız satıfl noktasını
arayın.

7.6.2 bölümünde verilen bilgilere
uygun olarak, 'TV biçimi' seçene¤i
ayarını kontrol edin. Televizyonunuz
genifl ekransa, televizyonunuzun da
ayarlarını kontrol etmeniz gerekebilir. 

Kanalı açmak için ebeveyn kilidi
kodunu girin veya kilitli kanal olarak
yerini de¤ifltirin.

Ebeveyn Kilidi Denetimi ekranından
Pin Kodunuzu sıfırlamanız gerekir.
Ebeveyn Kilidi Denetimi ekranına
eriflmek için afla¤ıdaki 4 basamaklı
kodu kullanın: 3141. Baflkaları
tarafından kullanılmasını önlemek
için, bu kodu gizli tutun.
Ebeveyn Kilidi Denetimi hakkında
ayrıntılı bilgi için, bkz: paragraf 7.4.1.

Videonuzun dijital alıcınızla aynı
saate ayarlandı¤ından emin olun.

Sıralamayı tekrar de¤ifltirmek için,
tekrar bu bölüme bakın.

Dikkat: Yukarıda önerilenlerin tamamını denemenize karflın sorunu gideremediyseniz, lütfen ürünü 
aldı¤ınız satıfl noktasına veya servis sa¤layıcısına baflvurun.
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Video çözümleme

- MP@ML’e kadar MPEG-2 DVB uyumlu
- Video bit oranı: 

15 Mbit/saniyeye kadar
- Görüntü biçimi: 4:3

(kaynak 16:9 ise letter box) ve 16:9
- Çözünürlük: 720x576 piksele kadar

Ses çözümleme

MPEG layer I / II

Kolay Kurulum

- Astra 19.2 E Uydusu alımı için Tak
ve Çalıfltır  

- Ekran ve ses deste¤ini kullanarak
menü denetimli kurulum ve kullanım

- Önceden tanımlanan arama
listesine ba¤lı olarak otomatik
kanal kurulumu

- 4000’e kadar önceden tanımlanmıfl
kanal

Kolay Kullanım

- Kiflisel kurulum için kanal
düzenleme (sil, ekle, taflı) 

- 3 adet favori TV kanal listesi
- 3 adet favori Radyo kanal listesi
- Uzaktan kumandayla kapsamlı kontrol
- Yayınlanan & Sonraki EPG /

program takibi
- EPG’de programlanan Zamanlayıcı

ile otomatik kayıt

Kullanım/Özellikler

- fiifresiz yayın alımı
- De¤iflken LNB frekansı
- DiSEqC 1.0 anten denetimi
- RF girifli kısa devre koruması
- TV ve Radyo modları
- Otomatik program listesi
güncelleme
- Altyazılar
- Pin Kodu korumalı ebeveyn kilidi
- Çocuklar için zamanlayıcı
- 10 programlık VCR zamanlayıcıları
- 10 anımsatıcı
- Hata alarmını kaydetme
- Bafllık mesajı kaydetme

- VCR’dan TV’ye do¤rudan geçifl
- TV’den VCR’a do¤rudan geçifl
- Yakında yayınlanacak programı

EPG’de iflaretleme
- Yazılım güncellemelerini kablosuz

yükleme
- Düflük güç modu
- Ses modu: Mono / Stereo
- Dolby Digital bit - akıfl dıfları (özel

analog ses çıkıflları)

Uygulama sistem kaynakları

‹fllemci saat hızı 81 MHz 
SDRAM-‹fllemci/Video-Graphics 8 MB 
Flash bellek 2 MB

Anten Arabirimi

- RF girifli: F tip konektör
- LNC kayna¤ı (V): 0 / 14 / 18
- LNB akımı (mA): Maks. 350
- Ton de¤iflimi: 22 kHz (açık / kapalı)
- DiSEqC 1.0: 4 yörünge konumu için
- RF çıkıflı: tip IEC 169-21 difli 

(RF do¤rudan geçifl)

Alım-Demodülasyon

- Demodülasyon tipi: QPSK
- Yapılandırma: MCPC/ SCPC
- Girifl frekans aralı¤ı (MHz): 950-2150
- Girifl düzey aralı¤ı (dBm): 

-65 ile -25 arası
- Uygulama tarafından denetlenen

sembol oranı (Mbaud): 2 ile 45 arası
- Uydu bandı kapsamı: 

Ku bant: 10.7 - 12.75 GHz

Ba¤lantılar

TV SCART
Çıkıfl: CVBS, Denetimli ses Sol/Sa¤,

RGB , Slow blanking, Fast
blanking, S-Video (LCD
projektörü için)

VCR SCART
Çıkıfl: CVBS, Denetimli ses Sol/Sa¤,

Y/C, RGB
Ses KOLAYLI⁄I
Analog ses çıkıflı: Sol/Sa¤
Dijital ses çıkıflı: SPDIF üzerinden AC3
Seri arayüz: RS 232

Aksesuarlar

- Uzaktan kumanda
Tip RC19336002/01 (‘Zappa’)

- SCART kablosu
- Kullanıcı kılavuzu
- Küresel Garanti kitapçı¤ı
- Piller: 2 x 1.5V tip AA/R06
- Güç kablosu

Çeflitli

- Sıcaklık aralı¤ı (°C)
- Kullanma: +5 ile +40 arası
- Saklama: -10 ile +70 arası
- Güç: 230 V ~ +/-10% - 50 Hz
- Güç tüketimi: Maks. 20 W
- Bekleme: < 11W
- A¤ırlık: 0.980 kg
- Paketle birlikte a¤ırlık: 1.780 kg
- Boyutlar: 258 / 42 / 155
- Paketle birlikte boyutlar: 365 / 62 / 230

Bu ürün afla¤ıdaki Avrupa
konseyi yönergelerine
uygundur:

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

Ürünlerin sürekli olarak gelifltirilmesi nedeniyle, bu bilgiler önceden haber verilmeden de¤ifltirilebilir.

38 TEKNIK ÖZELLIKLER
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10 Teknik özellikler  

Bu ürün 95/47/EC ve 2002/21/EC sayılı Avrupa Yönergelerine uygundur.
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