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Sembollerin aç›klamalar›

Daha iyi destek için afla¤›daki adrese kay›t olun

www.philips.com/welcome

Önemli bilgiler:

Okunmal› ve anlafl›lmal›.

Ürününüz, geri dönüfltürülebilen ve tekrar kullan›labilen yüksek kaliteli

malzeme ve parçalar kullan›larak tasarlanm›fl ve üretilmifltir.

Üründe veya paketinde, üzerinde çarp› iflareti olan çöp kutusu iflareti

görürseniz bu, ürünün 2002/9676/EC no'lu Avrupa Yönergesi kapsam›nda

oldu¤unu gösterir.

Lütfen elektronik ürünlerle ilgili ayr› yerel toplama sistemi hakk›nda bilgi

edinin.

Lütfen yerel kurallara uyun ve eski ürününüzü ev at›klar›n›zla birlikte

atmay›n. Ürününüzü do¤ru biçimde atman›z, çevre ve insan sa¤l›¤› için

olas› olumsuz sonuçlar› önlemeye yard›mc› olur.

Paket kartonunun üzerine yap›flt›r›lan ve kullan›m k›lavuzundaki “Geri

dönüflümlü malzeme sembolü” bu parçalar›n geri dönüflümlü oldu¤unu

gösterir.

Bu nedenle bunlar› ev at›klar›yla birlikte atmay›n.

Paket parçalar›n›n üzerine yap›flt›r›lan “Geri dönüflümlü malzeme

sembolü” bu parçalar›n geri dönüflümlü oldu¤unu gösterir.

Bu nedenle bunlar› ev at›klar›yla birlikte atmay›n.

Kartonun üzerine yap›flt›r›lan “Yeflil nokta” PHILIPS’in “Avoidance and

Recovery of Packaging Waste” (Paket At›klar›n› Önleme ve Yeniden

Kullan›ma Sokma) örgütüne para ödedi¤ini gösterir.

02
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H›zl› kurulum k›lavuzu

Al›c›y› paketinden ç›karma

Terminali paketinden ç›kar›rken afla¤›daki aksesuarlar›n paketin içinde oldu¤undan emin olun.

• 1 x Uzaktan Kumanda Ünitesi

• 2 x AA pil

• 1 x SCART Kablosu

• 1 x Güç Kablosu.

• 1 x RF k›sa kablo

• 1 x Kullan›c› K›lavuzu (Dünya Genelinde Garanti ile birlikte)

Plastik torbalar tehlikeli olabilir. Bo¤ulma tehlikesine karfl›n, torbay› bebek ve çocuklardan uzak tutun.

H›zl› kurulum k›lavuzu

Terminalinizi ba¤lamadan önce güvenlik bölümüne bak›n.

1 TV setinizin ve kaydedicinizin fiflini çekin.

2 Terminalinizi afla¤›daki çizimde gösterildi¤i gibi mevcut kurulumunuzla bütünlefltirin (di¤er uydu

yap›land›rmalar› için Al›c›n›z› Ba¤lama bölümüne bak›n)

3 Ayn› anda kay›t ifllevini kullanabilmeniz için her ayar›n iki ayr› girifli olmas› kesinlikle önerilir.

TV anteninizden

gelen uç

EXT 1

EXT 2PHILIPSPHILIPS

Televizyon

SCART

Uydu Alıcısı

Kayıt cihazı

Tek kablolu LNB olan

uydu çana¤›ndan

gelen uç

(Tek kablolu veya ikili

LNB önerilir) 
Ayarlay›c› ba¤lant›s›yla ilgili eksiksiz aç›klama için “Anten ayarlar›” paragraf›na bak›n.

ANTEN G‹R‹fi‹

ANTEN ÇIKIfiI
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4 fiifreli kanallar› almak istiyorsan›z, ortak arayüz modülüne (sa¤lanmaz) ak›ll› kart›n›z› (sa¤lanmaz)

alt›n veya gümüfl temas noktalar› yukar› gelecek biçimde yerlefltirin. Ard›ndan ortak arayüzü

al›c›n›z›n ayr›lm›fl yuvas›na tak›n. 

Not: 2 ayar (izleme ve kay›t) kullanma ifllevselli¤i, yaln›zca bir kanal›n flifresini çözen Ortak Arayüz

modülü birlefliminde garanti edilemez.

5 Verilen iki pili uzaktan kumandan›za tak›n.

6 TV setinizin ve kaydedicinizin fiflini yeniden tak›n. Al›c›n›z› henüz ba¤lamay›n!

7 TV setinizi aç›n ve bir kanal seçin.

8 Al›c›n›n güç kablosunu prize tak›n. 

9 Al›c›n›z›n arkas›ndaki güç dü¤mesini “I” konumuna getirin.

10 Uydu al›c›n›z aç›l›r ve bafllar. Bu ifllem yaklafl›k 30 saniye sürebilir. Ön ekranda “Booting” yaz›s›

görüntülenir

11 Bu andan itibaren al›c›n›z› “Bekleme tufluyla”  aç›p kapatabilirsiniz (neredeyse an›nda).

12 Hofl geldiniz ekran› ve ard›ndan ‹lk kurulum ekran› görüntülenir.

13 Favori menü dilinizi ayarlay›n.

14 Her bileflen için uygun de¤erleri ayarlay›n (ayarlar›n daha sonra de¤ifltirilebilece¤ini unutmay›n,

daha fazla ayr›nt› için bkz: ‹lk Kurulum) 

15 De¤iflikliklerinizi kaydetmek ve kanallar› aramaya bafllamak için EXIT (ÇIKIfi) tufluna bas›n.

Arama ifllemi tamamlan›nca ekranda tamamland› mesaj› görüntülenir ve ard›ndan al›c› listedeki ilk

kanala geçer.

Piller ev araçlar› kullan›larak (tornavida gibi) uzaktan

kumandadan ç›kart›labilir.

Birlikte verilen piller, C›va, Kadmiyum veya Kurflun gibi tehlikeli

maddeler içermez.

Bununla birlikte ev at›klar›n›zla birlikte at›lmamal›, bulundu¤unuz

yerdeki ayr› toplama sistemine uygun biçimde at›lmal›d›r.
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Güvenlik yönergeleri

Güvenlik yönergeleri

Al›c›n›z, uygun güvenlik standartlar›n› karfl›layacak biçimde üretilmifltir ancak güvenli çal›flt›rmak

için afla¤›daki yönergelere uyulmal›d›r.  Bu yönergeler ileride baflvurulmak üzere saklanmal›d›r.

-  Al›c›y› prize takmadan önce, ana güç kayna¤› voltaj›n›n al›c›n›n arka taraf›nda belirtilen voltaj

de¤erine uygun olup olmad›¤›n› kontrol edin. Voltaj de¤eri farkl›ysa, sat›c›ya baflvurun.

-  Al›c›da kullan›c› taraf›ndan bak›m› yap›lacak parçalar yoktur. Tüm bak›m ifllemleri yetkili personel

taraf›ndan gerçeklefltirilmelidir.

-  Al›c›y› prizden çekerseniz, sadece ünitenin arkas›ndaki AC yuvas›ndan ç›karmad›¤›n›zdan,

duvardaki prizden ç›kard›¤›n›zdan emin olun. Kablonun serbest ucunda elektrik oldu¤undan

çocuklar kendilerini ciddi biçimde yaralayabilirler.

-  F›rt›na s›ras›nda al›c›n›n fiflini çekin.

-  Yang›ndan veya flok tehlikesinden kaç›nmak için bu donat›y› ya¤mur veya neme maruz b›rakmay›n.

-  Al›c› sa¤lam bir yüzeye yerlefltirilmeli ve havaland›rma ç›k›fllar› gazete, masa örtüsü, perde gibi

nesnelerle kapat›lmamal›d›r.

-  Al›c›y› radyatör, f›r›n veya ›s› üreten di¤er aletlerin yak›na monte etmeyin. Do¤rudan günefl ›fl›¤›na

maruz b›rakmay›n.

-  Al›c›y› monte ederken, havan›n rahatça dolaflmas›n› sa¤lamak ve fazla ›s›nmas›n› engellemek için

al›c›n›n çevresinde yaklafl›k 2,5 cm boflluk oldu¤undan emin olun.

-  Acil durum kapatmas› gerekti¤inde ünitenin arkas›ndaki güç ba¤lant›s›n›n eriflilebilir olmas›n›

sa¤lay›n.

-  Al›c›n›n üzerine yan›c› nesneler yerlefltirmeyin (mum vb.).

-  S›v› ile dolu nesneler, örne¤in vazolar, ünitenin üzerine konulmamal›d›r. Al›c› su damlamas›na veya

s›çramas›na maruz b›rak›lmamal›d›r. Böyle bir durum oluflursa, al›c›n›z› prizden çekin ve sat›c›n›za

baflvurun.

-  Çocuklar›n ç›k›fllara herhangi bir yabanc› madde yerlefltirmedi¤inden emin olun.

-  Temizlik için yumuflak, nemli (›slak de¤il) bir bez kullan›n. Asla afl›nd›r›c› bez ve sprey temizleyiciler

kullanmay›n.

Telif hakk› olan TV programlar›n›n tamam›n›n veya bir k›sm›n›n yetkisiz kaydedilmesi (ve da¤›t›m›) telif

hakk› yasalar›n› ve uluslararas› anlaflmalar› ihlal edebilir.
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Girifl

1 Girifl

Dijital televizyona hofl geldiniz!

Philips Uydu Video Kaydedicisi DSR 7005 çok çeflitli flifresiz ve flifreli kanal›, en iyi dijital ses görüntü

kalitesiyle tek bir cihazla ve ayn› anda izlemenize ve seyretmenize olanak sa¤lar.

Bu ürün sayesinde, afla¤›daki özellikler de dahil olmak üzere geliflmifl ifllev ve özelliklerin keyfini

ç›kartabilirsiniz:

• Ayn› anda farkl› kanallar› ‹zleme ve Kaydetme

• Tüm favori kanallar›n›z› saklamak için Yerleflik Sabit Disk Sürücü

• Dijital görüntü ve ses kalitesi

• 4000’e kadar ön ayarl› TV ve Radyo kanal›

• Kolay kurulum ve test edilmifl Euphoria Kullan›c› Arayüzü ile kolay kullan›m

• Kiflisel kanal listesi ve favori kanallar listeleri

• Elektronik Program Rehberi

Bu kullan›c› k›lavuzu al›c›n›z›n kurulumu hakk›nda bilgiler ve çeflitli ifllevleri kullanabilmeniz için

izlemeniz gereken ad›mlar› kapsamaktad›r; böylelikle tüm özelliklerden en iyi flekilde

faydalanabilirsiniz.

Philippe Alcaras, CEO BLC Dijital Video DV

Paris, May›s 2006
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2 Ürün aç›klamas›

2.1 Ön panel

1 Standby (bekleme) tuflu  . . . . . . . . . . . . . . . Al›c›n›z›, aç›k veya bekleme moduna getirin

2 P+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kanal +

3 P-  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kanal -

4 K›z›lötesi Sensör  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uzaktan kumanda ünitesinden sinyalleri al›r

5 Ekran  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kanallar ve menülerde gezinme hakk›nda bilgi

6 ve 7 Ortak Arayüz yuvalar›: Bkz: bölüm Ortak arayüzünüzü yerlefltirme

8 “Açmak için bas”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kapa¤› aç›p kapamak için buraya bas›n

Q W E Y UI

R T
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Ürün aç›klamas›

2.2 Arka panel

1 90-260 V, 50-60 Hz (**) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Güç kablosunu ba¤lamak için soket

2 Optik Dijital Ses Ç›k›fl› (*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Optik Dijital Ses Ç›k›fl›

3 SER‹ (*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seri veri transferi için kullan›lan RS232 soket

4 Sol/Sa¤ (*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Müzik seti/ses al›c› sisteminizi ba¤lamak için

kullan›lan Sol/Sa¤ analog ses cinch ç›k›fllar›

5 Güç dü¤mesi (*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Açma / Kapama

6 TV (*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Televizyonunuzu ba¤lamak için kullan›lan SCART(1)

soketi

7 VCR (*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Video kay›t cihaz›n›z› veya DVD çalar/kay›t cihaz›n›z›

ba¤lamak için kullan›lan SCART(1) soketi 

8 LNB Girifli + Loop Through Ç›k›fl›(*). . . . . . . . . . . Uydu IF girifli, LNB güç kayna¤› ve LNB geçifl

sinyalleri için ç›k›fl (14/18 V, 22 kHz ve DiSEqC)

9 Dijital Ses Ç›k›fl› (*). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dijital Ses Ç›k›fl›

Tip ve seri numaras›n› gösteren etiket al›c›n›n alt taraf›ndad›r.

(1) SCART’a Euroconnector veya Peritel de denilmektedir

* Güvenlik için Ekstra Düflük Voltaj

** Tehlikeli Voltaj

WEI YR

O U
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3 Uzaktan kumanda

Uzaktan kumandan›z sadece al›c›n›z› de¤il ayn› zamanda herhangi bir marka 4 ek cihaz› da kontrol

etmenizi sa¤lar. Varsay›lan olarak uzaktan kumandan›z al›c›n›z için önceden programlanm›flt›r (DVR

modu). Di¤er cihazlar› kontrol edebilmek için bkz: bölüm “Geliflmifl Ayarlar”/“Uzaktan kumandan›n

ayarlar›n› de¤ifltirme”.

SES +/-
Televizyonunuzun sesini aç›n

/k›s›n

- Yürütme modunda Kayd›

Duraklat›n/Yürütün

- Canl› TV’de: Canl› TV’yi

Duraklat›n/Yürütün

P+ / P-
Önceki/sonraki kanal› seçin

KIRMIZI, YEfi‹L, SARI, MAV‹
‹çerik tufllar›

HDD
Kitapl›¤› Aç›n/Kapat›n

FAV
Favori listenizi Aç›n/Kapat›n

P<P
Son kanal› geri ça¤›r›n

Zamanlay›c› 
- Kay›t zamanlay›c›s›n› ayarlay›n

PiP 
Görüntü içinde Görüntü

Ekran›/Modu

EPG’yi aç›n/kapat›n

REC
An›nda kay›t

YÖN tufllar› 

t/y
Menüler ve listelerde seçimi

yukar›/afla¤› tafl›y›n

u/ i
- Ayar›n de¤erini seçin

- H›zl› ileri ve h›zl› geri

OK (TAMAM)
- Dijital TV seyrederken veya radyo

dinlerken kanal listelerini ça¤›r›n

- Menüdeyken seçim

yap›n/onaylay›n

0-9
Dijital TV modunda kanal seçin

MENU
Menü Açma/Kapatma

EXIT (ÇIKIfi)
Menüde bir ad›m geri gidin/Ç›k›n

Standby (bekleme) 
Bekleme/Uyan modu aras›nda

geçin

Text 

Çal›flan modda: teleteksti

aç›n/kapat›n

SEÇENEK MENÜSÜ 
Altyaz›/Ses seçimi

Sessiz
Philips Televizyonunuzda sesi k›s›n  

- Bilgi bafll›¤›n› aç›n

- Ard›ndan geniflletilmifl program

bilgilerini görüntüleyin

- Ard›ndan bafll›¤› kapat›n 

SELECT (SEÇ)
Uzaktan kumanda modunu

seçin: DVR, TV, VCR, DVD veya

AMP (daha fazla ayr›nt› için bkz:

Uzaktan Kumanda Ayr›nt›lar›)

Kayd› durdurun

Oynatmay› durdurun
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Ortak arayüzünüzü yerlefltirme

4 Ortak arayüzünüzü yerlefltirme

Ak›ll› kart› çipi yukar› bakacak biçimde yerlefltirin. 

-  Operatöre özel flifreli dijital kanallar› alabilmek için ortak arayüz modülüne ve operatörün sa¤lad›¤›

ak›ll› karta gereksiniminiz vard›r.

-  Ortak arayüz modülünün yuvaya yanl›fl yerlefltirilmesini engellemek için ak›ll› kart› ortak arayüz

modülüne yerlefltirdi¤inizden emin olun ve modülü ilgili yuvaya (birinci veya ikinci yuva) düzgün

yerlefltirin.

-  Ak›ll› kart›, ortak arayüz modülüne gidebildi¤i kadar ilerletin. Kart›n ucu modülün d›fl›ndan

görülecektir. 

-  Ortak arayüz modülünü zorlanmadan gitti¤i yere kadar sokun. 

-  Yeni ve güncellenmifl bilgiler ara s›ra ak›ll› karta karfl›dan yüklenebilir.

Al›c›n›zda Ortak Arayüz modülü varsa, bu modüllere yerlefltirilen ak›ll› kartlar›n yan› s›ra modüllerle de

ilgili teknik bilgilere “Ana Menü/Ortak Arayüz” arac›l›¤›yla eriflilebilir. ‹ki CI yuvas›ndan modüle

yerlefltirilmifl olanla ilgili bilgileri görebilirsiniz. Ek bilgi istedi¤iniz modülü seçin. CI modülünün kendisi

ekran üretir ve bu nedenle bir modülün görünümü di¤erinden biraz farkl› olabilir. Verilerin tam ekran

görüntüsünü almak için ak›ll› kart modüle yerlefltirilmelidir. 

Özel kart›n›z›n kullan›m› için lütfen montaj yapan kifliye veya kart sa¤lay›c›n›za baflvurun.
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5 Al›c›n›z› ba¤lama

Dijital al›c›n›z› kullanmakta oldu¤unuz ses/video cihaz› sistemlerinize ba¤laman›n ve birlikte

kullanman›n çeflitli yollar› vard›r.

Ba¤lant›lar› yapmadan önce:

-  Tüm cihazlar› (TV ve gerekirse VCR ve/veya DVD veya DVD+R) prizden çekin.

-  Dijital al›c›n›z› henüz prize takmay›n.

-  Kullanmakta oldu¤unuz elektrik donan›m›n› kontrol edin: Mevcut ses/video sistemi ba¤lant›lar›n›z

afla¤›daki ba¤lant› flemalar›na uygunsa, bunlar› de¤ifltirmeniz gerekmeyebilir.

-  Mevcut kurulumunuza ba¤l› olarak, dijital al›c›n›za dahil etmek için en uygun ba¤lant› yöntemini

seçin.

5.1 Antene, Televizyona ve VCR/DVD oynat›c›ya ba¤lama

5.1.1 Uydu anteni ba¤lant›s›

Her türlü kullan›m durumu için izleme ve kay›t ifllevlerini sa¤lamak üzere afla¤›daki yap›land›rmalar

gereklidir: 

-  Ayn› uyduya yönlendirilmifl ikili LNB ayarlay›c›l› çanak. Afla¤›daki flekilde gösterildi¤i gibi ba¤lay›n.

‹lk kurulum ayar›n› yaparken “Anten Ayarlar›” alt menüsünde kurulum türü olarak “ikili” seçene¤ini

belirleyin. 

TV anteninizden

gelen uç

EXT 1

EXT 2PHILIPSPHILIPS

TV seti

SCART

Uydu Alıcısı

Kayıt cihazı

Tek kablolu LNB

olan uydu

çana¤›ndan

gelen uç

Ayarlay›c› ba¤lant›s›yla ilgili eksiksiz aç›klama için “Anten ayarlar›” paragraf›na bak›n.

ANTEN G‹R‹fi‹

ANTEN ÇIKIfiI
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-  Tek kablolu LNB olan uydu: bu durumda sadece bir ayarlay›c›y› beslersiniz ve DVR'nin kay›t

özelliklerini s›n›rlars›n›z. "Anten Ayarlar›" alt menüsünden ilk kurulum ayar›n› gerçeklefltirirken kurulum

türü olarak “1 2 Aras› Döngü” seçene¤ini, LNB türü olarak Evrensel seçene¤ini belirleyin

-  Yaln›zca bir ç›k›flla Unicable LNB veya Evrensel LNB olan Çanak. Ayarlay›c› 2 ile ayarlay›c› 2

aras›nda loop through gerçeklefltirerek afla¤›daki flekilde gösterildi¤i gibi ba¤lay›n. ‹lk kurulum

ayar›n› yaparken “Anten Ayarlar›” alt menüsünde kurulum türü olarak “1 2 Aras› Döngü”

seçene¤ini, LNB türü olarak “Tek kablolu” seçene¤ini belirleyin. 

1. Di¤er “Anten ayarlar›” alt menü yap›land›rmas›, LNB türü veya fiziksel ayarlay›c› loop through

yap›land›rmas› için belirli bir kay›t s›ras›nda baz› kanallara eriflilemeyebilir. Ayarlay›c›lar› ve sabit

diski kullanma bölümüne bak›n.

2. Baz› DECT telefonlar sinyal kalitesini etkileyebilir, al›c› ve telefonu Dijital video kaydediciden

uza¤a yerlefltirin.

5.1.2 Televizyon ba¤lant›s›

Al›c›n›z› televizyonunuza ba¤lamak için birlikte verilen SCART kablosunu kullan›n.

DSR7005 cihaz›n›z›n VCR SCART soketini SCART kablosuyla VCR/DVDR cihaz›n›z›n SCART soketine

ba¤lay›n.

Not: DVD/VCR disklerini en iyi biçimde seyretmek için, DVD/VCR SCART EXT 1 kablosunu

do¤rudan televizyonun SCART girifline ba¤lay›n.

TV anteninizden

gelen uç

EXT 1

EXT 2PHILIPSPHILIPS

Televizyon

SCART

Uydu Alıcısı

Kayıt cihazı

Tek kablolu LNB olan

uydu çana¤›ndan

gelen uç

Ayarlay›c› ba¤lant›s›yla ilgili eksiksiz aç›klama için “Anten ayarlar›” paragraf›na bak›n.

ANTEN G‹R‹fi‹

ANTEN ÇIKIfiI
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5.2 Ses donat›n›za ba¤lama

5.2.1 Analog ba¤lant› (A)

‹kili CINCH kablosu (ürünle birlikte verilmez) kullanarak, L/R ses ç›k›fl soketlerini ses sisteminizin ilgili

L/R ses girifl soketlerine ba¤lay›n. Do¤ru analog ses girifllerini belirlemek için, ses sisteminizin

kullan›c› k›lavuzuna baflvurun.

5.2.2 Dijital ba¤lant› (B1 veya B2)

Ses cihaz›n›zda elektrikli ses girifli vard›r (B1)

Al›c›n›z›n dijital ses RCA cinch ç›k›fl› soketini (“Dijital Ses / Kovaksiyel”), tekli CINCH kablosu (ürünle

birlikte verilmez) kullanarak ses donat›n›z›n uygun dijital ses girifl soketine ba¤lay›n.

Ses cihaz›n›zda optik ses girifli vard›r (B2)

Al›c›n›z›n optik ses RCA cinch ç›k›fl› soketini (“Dijital Ses / Optik”), tekli optik kablo (ürünle birlikte

verilmez) kullanarak ses donat›n›z›n uygun optik ses girifl soketine ba¤lay›n.

Do¤ru dijital ses giriflini belirlemek için, ses donat›n›z›n kullan›c› k›lavuzuna baflvurun.

Not: Bu ba¤lant› kurulumuyla, ses sisteminizden sadece ses seviyesini artt›r›p k›sabilir ve sesi

kapatabilirsiniz.

AB1 B2

SES

Uydu Alıcısı

Elektrikli dijital girifl Optik dijital girifl

Ses donat›s› Ses donat›s› Ses donat›s›

Analog
girifl

Sa¤ Sol
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‹lk kurulum

6 ‹lk kurulum

H›zl› ve baflar›l› bir bafllang›ç için al›c›n›z›n prize,

televizyona ve di¤er donat›ya al›c› bölümündeki

çizimlere uygun olarak ba¤land›¤›ndan emin olun.

Al›c›n›z› ve televizyonunuzu aç›n. Hofl geldiniz

ekran› ve ard›ndan ‹lk kurulum ekran›

görüntülenir.

1 Bir sonraki sayfaya ilerlemek için OK

(TAMAM) dü¤mesine bas›n.

2 Sonraki sayfada uveya iok dü¤mesine

basarak dili seçin.

Not: Ekranda görüntülenen bilgi mesajlar›na

da dikkat edin. Do¤ru ayarlar› seçmeniz için size

yard›mc› olacakt›r. Bu tür bilgi mesajlar› daha

sonraki çal›flma s›ras›nda da görüntülenecektir.

3 fiimdi uygun ayarlar› art arda yap›n. Menü

dilini ve ülkeyi seçin.

Afla¤›daki genel ayar kurallar› uygulan›r: 

-  uve iok dü¤meleri bir ayar› de¤ifltirir.

-  t ve y ok tufllar› seçenekler listesinde

yukar› ve afla¤› ilerler.

4 De¤iflikliklerinizi onaylamak ve sonraki ekrana

gitmek için EXIT (ÇIKIfi) dü¤mesine bas›n

5 Bu pencerede görüntülenen geçerli LNB

ayarlar› varsay›lan fabrika ayarlar›d›r.

Genellikle en iyi kanal aral›¤›n› sa¤lar. Anten

parametreleriyle ilgili ayr›nt›l› aç›klama için

Anten Ayarlar› bölümüne gidin ve ilk

kurulumla ilgili afla¤›daki bafll›klar›

tamamlamak üzere geri gelin. Afla¤›daki

seçenekler için uygun de¤eri belirleyin:

-  ‹kili kurulumda ayarlay›c› 1 veya 2’yi seçin

-  LNB türünü seçin (Tek kablolu veya

Evrensel)

-  Uydu

-  Birincil DiSEqC

-  Ayarlay›c›1 IF

-  Kanal Kimli¤i

-  Ayarlay›c›2 IF

-  Kanal Kimli¤i

Not: Uydu sisteminin ba¤›ms›z ayarlar› için

Uydu arama bölümünü okuyun.

Not: LNB = Düflük Ses Engelleme

Dönüfltürücüsü; uydu anteninin oda¤›na

yerlefltirilen uydu al›c›s› sisteminin elektronik

ünitesi.

6 EXIT (ÇIKIfi) dü¤mesine basarak bu

pencereyi onaylay›n

Not: Birçok durumda, Astra 1 ve Hotbird

uydular› seçilidir. Bu uydular› seçerseniz, kanallar

6. ad›mdan sonra ön yüklenir. Kurulum

tamamlan›r. 

7 Astra 1 ve Hotbird uydular› haricindeki

uydular› seçerseniz, kanal aramaya bafllamak

için Kanal Arama menüsüne gidin. Uydu

Arama menüsüne eriflmek için s›ras›yla

Ayarlar, Kullan›c› Tercihleri, Kanal Arama ve

ard›ndan Uydu Arama menülerini seçin. 

Tam aç›klama için Kanal Arama bölümüne

bak›n. Aramay› bafllatmak için KIRMIZI tufla

bas›n.

Tüm kanallar›n bulundu¤undan emin olmak

için tarama ifllemi uydu bafl›na 20 dakika

sürer.

8 Arama ifllemi s›ras›nda, ekranda afla¤›daki

bilgiler görüntülenir:

-  Alg›lanan TV ve Radyo kanallar›,

-  Aranan uydu ve transponder,

-  Arama ilerlemesi

9 Arama baflar›yla tamamland›¤›nda, arama

sonuçlar› görüntülenir,

10 Kanallar› kaydetmek için EXIT (ÇIKIfi)

dü¤mesine bas›n; al›c› otomatik olarak

listedeki ilk kanala geçecektir.
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Unicable LNB kullan›yorsan›z, yeterli bilgiyi

edinmek için bölüm 11, Geliflmifl Unicable

ayarlar› bölümüne baflvurun.

7 Genel Görüntüleme

‹fllevleri

Bu bölümde dijital TV kanallar›n› seyrederken

veya dijital radyo kanallar›n› dinlerken

kullanabilece¤iniz temel ifllevler anlat›lmaktad›r.

Menüler aras›nda gezinmeyle ilgili genel bilgiler

için bkz: Menü.

7.1 Al›c›y› açma

Al›c›y› açmak için arka paneldeki güç dü¤mesinin

“1” konumunda oldu¤undan emin olun.

Al›c› bekleme modundad›r. Ön paneldeki veya

uzaktan kumandadaki dü¤mesine bas›n.

Al›c›n›z, elektrikli donat› oldu¤undan elektrik

tüketir. Elektrik tüketimini azaltmak için

kullanmad›¤›n›z zamanlarda al›c›n›z› bekleme

moduna getirin.

Maksimum enerji tasarrufu için al›c›n›z›n arka

panelindeki dü¤meyi “0” konumuna

getirmenizi öneririz.

7.2 Kanal seçimi

Afla¤›daki yöntemlerle kanallar› de¤ifltirebilirsiniz:

-  P+ veya P- Kanal dü¤melerine basarak.

-  t veya y ok dü¤melerine basarak.

-  P+/P- dü¤mesine basarak en son seçilen iki

kanal aras›nda geçifl yapars›n›z.

-  Kanal›, kanal listesinden do¤rudan seçerek.

-  Kanal listesinden kanal numaras›n› girerek.

Say›sal dü¤meleri kullanarak kanal numaras›n›

girin. Örne¤in, kanal 0014 numaras› ile

kaydedilmiflse, h›zl›ca 1 ve 4 dü¤melerine art

arda bas›n. Bafltaki s›f›rlar yok say›l›r.

7.2.1 P+/P- veya say› tufllar›n› kullanma

Kanallar› de¤ifltirmek için uzaktan kumandadaki

P+/P- veya say› tufllar›n› kullan›n.

7.2.2 Önceki Kanal› Geri Ça¤›rma

Mevcut kanal listesinden seyretti¤iniz bir önceki

kanala dönmek için P<P dü¤mesine bas›n.

7.2.3 Kanal listesini kullanma

Dijital TV seyrederken veya dijital radyo dinlerken

mevcut kanallar›n listesini görmek için OK

(TAMAM) veya FAV dü¤mesine bas›n.

Bir kanal seçmek için:

-  ‹stedi¤iniz kanala gitmek için yukar› veya afla¤›

ilerleyin.

-  Geçerli program arkaplanda görüntülenir.

-  Listeyi kapatmak ve seçili kanal› seyretmek için

OK (TAMAM) dü¤mesine bas›n. Kanal›

de¤ifltirmeden listeden ç›kmak için EXIT

(ÇIKIfi) dü¤mesine bas›n. 

7.3 Kanal bafll›¤›

Kanal ayar› yapt›¤›n›z her sefer, geçerli programla

ilgili bilgiler de olmak üzere kanalla ilgili bilgiler

kanal bafll›¤›nda görüntülenir.

Varsay›lan olarak, kanal bafll›¤› 6 saniye

görüntülenir. Bu, Kullan›c› Tercihleri alt

menüsünün Aç›lan Pencere Zaman Afl›m›

ö¤esinden ayarlanabilir.

Bir kanal› seyrederken dü¤mesine basarak,

geçerli kanal bilgilerini istedi¤iniz zaman

görüntüleyebilirsiniz. Kanal bafll›¤›n› kapatmak

için dü¤mesine tekrar bas›n.
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7.4 Kanal listeleri

Dijital yay›n yapan TV kanallar›n› seyrederken

veya radyo kanallar›n› dinlerken OK (TAMAM)

dü¤mesine basarak mevcut kanal listelerine

eriflebilirsiniz. Oluflturdu¤unuz favori kanal

listeleri ile mevcut tüm kanallar›n listesi aras›nda

geçifl yapmak için art arda FAV dü¤mesine bas›n

(Ana TV listesi, Ana Radyo Listesi, Favorilerim,

TV fiifresiz, TV fiifreli, Radyo fiifresiz, Radyo

fiifreli). 

Not: Favori kanallar listelerinden biri

etkinlefltirildi¤inde, sadece o liste içerisinde

bulunan kanallar aras›nda gezinebilirsiniz. Favori

listeleri oluflturmak için Favori Listesi Yöneticisi

bölümüne bak›n

Not: "Favorilerim" listesi en bilinen kanallar›

zaten içermektedir.

7.5 Ses ve Ses Ayarlar› Denetimi

7.5.1 Ses denetimi ve Sesi Kapatma

Sesi açmak ve k›smak için dü¤mesini

kullan›n.

Ses düzeyi televizyonunuza geçirilir. 

Sesi kesmek için dü¤mesine bas›n.

7.5.2 Ses modu

Ses ayarlar›na eriflmek için ana menüden Ayarlar

menüsünü ve ard›ndan Ses/Video Ayarlar›

menüsünü seçin.

-  Dijital Ses Ç›k›fl› menüsüne ilerleyin ve

istedi¤iniz de¤eri ayarlay›n (Stereo veya Dolby

Dijital)

-  De¤iflikliklerinizi kaydetmek ve ekrandan

ç›kmak için EXIT (ÇIKIfi) dü¤mesine bas›n ve

yeflil tufla basarak onaylay›n. De¤iflikliklerinizi

kaydetmeden ç›kmak için k›rm›z› tufla bas›n.

-  Müzik Parças› menüsüne ilerleyerek Ses dili

ö¤esini ve istedi¤iniz dil ayar›n› seçin.

-  De¤iflikliklerinizi kaydetmek ve ekrandan

ç›kmak için EXIT (ÇIKIfi) dü¤mesine bas›n ve

yeflil tufla basarak onaylay›n. De¤iflikliklerinizi

kaydetmeden ç›kmak için EXIT (ÇIKIfi)

dü¤mesine ve k›rm›z› tufla bas›n.

Not: Canl› TV seyrederken ses ve altyaz›

dillerine do¤rudan eriflmek için uzaktan

kumandadaki tufluna bas›n. Kullan›labilen

diller aktar›lan ses ve altyaz› içeri¤ine ba¤l›d›r.

8 Menü

Temel gezinme

Dijital TV izlerken veya dijital radyo dinlerken:

-  Ana menüyü görüntülemek için MENU tufluna

bas›n.

-  Seçmek istedi¤iniz menü ö¤esine yukar› veya

afla¤› ilerlemek için t veya y dü¤mesine

bas›n.

-  ‹lgili alt ö¤eleri görüntülemek için OK (TAMAM)

tufluna bas›n. 

-  ‹stedi¤iniz alt ö¤eye gitmek için t veya y
dü¤mesine bas›n.

Not: Menüden ç›kmak ve TV/Radyo moduna

geçmek için MENU dü¤mesine bas›n. Menüde

bir ad›m geri gitmek için EXIT (ÇIKIfi) dü¤mesine

bas›n.

Ayarlar› de¤ifltirme

Ayarlanabilir ö¤eyi veya alt ö¤eyi vurgulad›ktan

sonra de¤erlere eriflebilir ve bir seçene¤i

belirmek üzere u veya  i tuflunu kullanarak

de¤ifliklikler yapabilir veya OK (TAMAM) ve say›

tufllar›yla say›sal de¤erler girebilirsiniz.

Not: Kilitli menü ö¤esini açmak için PIN

Kodunuzu girin.

De¤ifliklikleri iptal etme/kaydetme

De¤iflikliklerinizi kaydetmeden menü sisteminden

ç›kmak için MENU dü¤mesine veya EXIT (ÇIKIfi)

dü¤mesine bas›n: aç›lan ekran görüntülenir.

De¤iflikliklerinizi kaydetmek için yeflil tufla;

kaydetmeden ç›kmak için k›rm›z› tufla bas›n. 
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8.1 Ayarlar

8.1.1 Kullan›c› tercihleri

Kullan›c› tercihleri afla¤›daki amaçlarla kullan›l›r:

-  Menü dili’ni ayarlama

-  Aç›lan Pencere Zaman Afl›m› ayar›n› belirleme

-  Ana Müzik Parças› dilini ayarlama

-  Altyaz›lar ana dilini ayarlama(veya Kapatma)

-  Varsay›lan H›zl› Kaydet Listesi’ni ayarlama

Otomatik yaz›l›m yüklemesi. DVR cihaz›n›z

flebekeden yay›nlanan yeni yaz›l›m› otomatik

olarak alacak ve eski yaz›l›m› yeni yaz›l›mla

de¤ifltirecektir. Bu ifllem yaklafl›k 30 dakika

sürer. 

Bunun gerçekleflmesini istemiyorsan›z, ayar›

“Bildir” olarak de¤ifltirin. 

Yeni yaz›l›m oldu¤unu belirten bir simge

görüntülenecektir. Mesaj› okumak için bölüm

8.7.5’teki “Mesaj okuma” konuya bak›n,

yönergeleri izleyin ve yaz›l›m yüklemesini kabul

edin veya reddedin. 

-  Yaz›l›m karfl›dan yüklemesi için Otomatik

Güncelleme seçene¤ini etkinlefltirme

-  CAM mesaj›

Bu ayar›n varsay›lan de¤eri etkindir (aç›k).

‹stendi¤inde PIN kodunu girmenize ve

modülden bilgileri alman›za olanak sa¤lar. Bu

ayar› devre d›fl› b›rak›rsan›z (kapal›), tüm modül

mesajlar› devre d›fl› b›rak›l›r.

Not: Canl› TV seyrederken ses ve altyaz›

dillerine do¤rudan eriflmek için uzaktan

kumandadaki tufluna bas›n. Kullan›labilen

diller aktar›lan ses ve altyaz› içeri¤ine ba¤l›d›r.

8.1.2 Ses/Video Ayarlar›

Afla¤›daki seçenekler için uygun de¤eri belirleyin:

• TV SCART: CVBS, RGB veya S Video

• VCR SCART: CVBS veya S Video

• En-boy oran›: 16:9, 4:3 veya 4:3 Letter

Box

• Dijital Ses Ç›k›fl›: Stereo veya Dolby Digital

8.1.3 Saat/Tarih

Afla¤›daki seçenekler için uygun de¤eri belirleyin:

• Otomatik Saat Güncelleme: AÇIK

(önerilen de¤er)

Saat veya EPG verisi do¤ru olmad›¤›nda,

(ASTRA haricinde bir uydu kulland›¤›n›zda)

'Otomatik Saat Güncellefltirmeleri'

özelli¤ini devre d›fl› b›rak›n (KAPALI). 

• Tarih

• Yerel Saat

• Saat Dilimi (otomatik saat

güncellefltirmeleri ve EPG için)

Not: Saat, EPG ve kay›t ifllevleri için do¤ru

tarih, yerel saat ve saat dilimi de¤erleri gereklidir.

Örnek:

Seçilen ülke: Almanya

Seçilen menü dili: Türkçe

Uydu: TURKSAT

Bu durumda Otomatik Saat Güncellefltirmeleri'ni

devre d›l› b›rak›n (KAPALI). 

Yerel Saat: Alman

Saat dilimi: Yaz için GMT+2 saat ve k›fl için

GMT+1 saat

8.1.4 Anten Ayarlar›

Afla¤›daki seçenekler için uygun de¤eri belirleyin:

• Kurulum türü:

-  ‹ki uydu/2 kablo veya 1 uydu/2 kablo ise, bu

durumda her ayarlay›c› ayr› kurulur

-  Sadece bir uydu/bir kablo veya iki uydu/bir

kablo ise Loopthrough (tekli kablo/ikili LNB).

o Uydudan gelen kablo Ayarlay›c› 1’in LNB’sine

ba¤lanm›flsa 1 2 Aras› Döngü. Ayarlay›c›

1’in LNB ç›k›fl› k›sa RF kablosuyla Ayarlay›c›

2’nin LNB girifline ba¤lan›r.
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o 2 1 Aras› Döngü aksi durumudur.

• Ayarlay›c›: Kurulum türü olarak “‹kili”

seçene¤ini belirlediyseniz, Ayarlay›c› 1 ve

Ayarlay›c› 2 seçenekleri görüntülenir. ‹ki

Ayarlay›c›n›n da özelliklerini ayr› olarak

belirleyebilirsiniz, di¤er bir deyiflle iki

Ayarlay›c›y› da farkl› uydulara ayarlayabilirsiniz.

• LNB Türü: LNB’niz standart LNB ise türü

Evrensel olarak; LNB’niz Tek kablolu LNB ise Tek

kablolu olarak ayarlay›n. Unicable LNB

seçildiyse, flu 4 ayar› yap›land›rmak için Geliflmifl

Unicable ayarlar› bölümüne baflvurun: Ayarlay›c›

1IF, Kanal Kimli¤i, Ayarlay›c› 2 IF, Kanal Kimli¤i.

• Uydu: 

-  ‹stedi¤iniz uyduyu seçin: varsay›lan ayar

ASTRA 19.2° Do¤u’dur

-  (Ekran›n alt yar›s›nda sinyal gücünü gösteren

bir çubuk grafik görüntülenecektir, ayn›

zamanda bu uydu konumunda bulunan TV

kanal›n›n sinyal kalitesi de belirtilecektir.  Sinyal

grafi¤i ne kadar genifl olursa sinyal kalitesi o

kadar iyidir.)

• Birincil DiSEqC: Uydu kurulumu DiSEqC

komutlar›yla geçifli içeriyorsa, LNB’nin DiSEqC

konumu burada girilebilir (A, B, C veya D olarak

atanan 4 LNB).

8.1.5 Kanal Arama

• Uydu Arama:

Al›c›n›z›n tüm uydu aral›¤›ndaki yeni programlar›

aramas› için otomatik program aramay› kullan›n.

Bu durumda, uydunun tüm frekans aral›¤› aran›r.

Afla¤›daki bilgiler yap›land›r›lmal›d›r:

-  Uydu: Aranacak uydu konumunu seçin. Bunun

alt›nda geçerli sinyal gücünü göreceksiniz.

-  K›rm›z› ifllev tufluna basarak otomatik program

aramay› bafllat›n.

-  Yeni bulunan programlar izleyen sayfalarda art

arda görüntülenecektir. Bu ifllem birkaç dakika

sürebilir. 

-  Program arama sonucu görüntülendi¤inde yeni

bulunan programlar› yeflil tufla basarak

kaydedin veya k›rm›z› tufla yok say›n.

Not: Arama yordam› herhangi bir zaman

“EXIT (ÇIKIfi)” tufluna bas›larak sonland›r›labilir.

An›nda yan›t al›nmayabilir.

• Kanal Arama

Yeni dijital uydu TV ve radyo programlar›

neredeyse günlük olarak eklenir veya mevcut

programlar frekanslar›n› de¤ifltirir. Bu programlar›

almak istiyorsan›z, program listesinde özel

program yuvalar› ataman›z ve belle¤e

kaydetmeniz gerekir. Program arama ifllevi bu

eylemde size yard›m etmek üzere tasarlanm›flt›r

ve çeflitli program türlerini arama kullan›labilir.

Program aramay› bafllatmak için çeflitli yordamlar

kullan›labilir. Ana Menü’yü ça¤›rmak için “Menü”

tufluna bas›n ve yön tufllar›n› kullanarak önce

“Kurulum Ayar›” ard›ndan “Kanal Arama” alt

menüsünü seçin, seçimlerinizi OK

(TAMAM)/MENU tufluna basarak onaylay›n.

Burada, afla¤›da aç›kland›¤› gibi mevcut iki

seçenek aras›nda karar verebilirsiniz.

8.1.6 Varsay›lan Ayarlar

• Fabrika ayarlar›, al›c›n›n fabrika

yap›land›rmas›na dönmek için kullan›l›r

Onaylaman›z istendi¤inde yeflil tufla bas›n (veya

iptal etmek için k›rm›z› tufla bas›n). Al›c›n›z›

fabrika ayarlar›na geri döndürürseniz, önceden

kaydedilmifl olan tüm veri ve bilgileri

kaybedersiniz ve ilk kurulumu yeniden

bafllatman›z gerekir.

• Sadece kanallar

Onaylaman›z istendi¤inde yeflil tufla bas›n (veya

iptal etmek için k›rm›z› tufla bas›n).

Sadece yeni uydu aramas›yla bulunan kanallar

s›f›rlan›r; önceden tan›mlanan/de¤ifltirilen

ayarlar de¤iflmez.
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• Sabit Sürücüyü Biçimlendir

Biçimlendirme sadece özel durumlarda

kullan›lmal›d›r (örne¤in, yanl›fl çal›flma).

Onaylaman›z istendi¤inde yeflil tufla bas›n (veya

iptal etmek için k›rm›z› tufla bas›n).

Uyar›: Tüm kay›tl› veriler (kaydedilen film

kitapl›¤› vb.) biçimlendirme s›ras›nda kaybedilir.

K›rm›z› (Hay›r) veya yeflil (Evet) tufluyla istenen

ifllevi onaylay›n.

Fabrika varsay›lan ayarlar›na dönerken sabit

sürücü biçimlendirilir ve geçerli PIN kodu

ayar›n›z dahil tüm veriler (kaydedilen

programlar) kaybedilir.

8.1.7 Sistem Bilgileri

• Ürün Bilgileri: Sabit Disk Boyutu’nun yan› s›ra

al›c› baflvurusu, yaz›l›m ve donan›m kimli¤i için

kullan›l›r.

• Yaz›l›m güncelleme:

-  Yeni yaz›l›m›n olup olmad›¤›n› kontrol etmek

için OK (TAMAM) dü¤mesine bas›n.

-  Yeni yaz›l›m varsa:

-  Yükseltmeyi onaylamak için OK (TAMAM)

dü¤mesine bas›n. 

-  ‹ndirilen yaz›l›m› onaylamak için yeflil tufla, iptal

etmek için k›rm›z› tufla bas›n.

-  ‹ndirme iflleminin ard›ndan al›c› yeniden

bafllayacakt›r.

Not: Otomatik yaz›l›m yüklemesi. DVR cihaz›n›z

flebekeden yay›nlanan yeni yaz›l›m› otomatik olarak

alacak ve eski yaz›l›m› yeni yaz›l›mla de¤ifltirecektir.

Bu ifllem yaklafl›k 30 dakika sürer. 

Bunun gerçekleflmesini istemiyorsan›z, ayar›

“Bildir” olarak de¤ifltirin. 

Yeni yaz›l›m oldu¤unu belirten bir simge

görüntülenecektir. Mesaj› okumak için bölüm

8.7.5’teki “Mesaj okuma” konuya bak›n,

yönergeleri izleyin ve yaz›l›m yüklemesini kabul

edin veya reddedin. 

8.2 Medya Yöneticisi

Medya Yöneticisi favori listenizi yönetmenize ve

tasarlaman›za olanak sa¤lar ve ayr›ca burada

arflivlenen kay›tl› kanallara da eriflir.

8.2.1 Kitapl›k

Kitapl›k, al›c›n›z›n sabit diskine kaydedilen

programlar› arflivlemek için kullan›l›r. 

-  Seçmek istedi¤iniz kayda yukar› veya afla¤›

ilerlemek için t veya y dü¤mesine bas›n.

-  Geçifl yaparken kaydedilen sahnelerin dura¤an

videolar› ekran›n sa¤ taraf›ndan görüntülenir,

bunun alt›nda ise kay›t tarihi, saati ve uzunlu¤u

belirtilir.

-  (Yürüt) tufluna basarak istenen kayd› bafllat›n

-  Menüden ç›kmak için EXIT (ÇIKIfi) dü¤mesine,

kayd› durdurmak için DUR dü¤mesine bas›n

-  Kayd› ilerletmek, geriye gitmek, duraklatmak

veya durdurmak için , , ,

dü¤melerini kullan›n ( , tufluna art arda

basma ileri/geri gitme h›z›n› artt›r›r)

-  Kayd› silmek için k›rm›z› tufla basarak

kitapl›ktan ö¤eyi seçin.

-  Kitapl›k menüsü ekran›n›n sa¤ taraf›nda Sabit

Diskin kalan kapasitesine genel bak›fl

görüntülenir, görüntülenen yüzde oran› geçerli

kullan›lan disk alan›n› gösterir.

-  Kaydedilen program› arflivlemek için arflivleme

zamanlay›c›s› ayarlay›n. 

1 Kitapl›ktan bir kay›t seçin ve mavi içerik

tufluna bas›n. 

2 Bir aç›lan pencere görüntülenir, zamanlay›c›

için uygun de¤erleri ayarlay›n. Tür

vurguland›¤›nda arfliv türünü seçmek için 

u veya  i dü¤mesini seçin.

3 OK (TAMAM) dü¤mesine bas›n. Kiflisel

Planlay›c›’da bir zamanlay›c› oluflturulur ve

zamanlay›c› bafllad›¤›nda kay›ttan yürütme

bafllar.

4 VCR veya DVDR cihaz›n›z› al›c› zamanlay›c›

bafllang›c›nda kayda bafllayacak biçimde

ayarlay›n (dosyalar›n›z› arflivleme hakk›nda

daha fazla bilgi için bkz: Video Kasete veya

DVD’ye Arflivleme)

Not: Kitapl›k'ta gezinirken bir kay›t aç›k yeflil

renkte görüntüleniyorsa, bu, kayd›n devam

etmekte oldu¤unu belirtir. Kay›ttan yürütülebilir

(zaman geçiflinde seyredilebilir).

Not: Kaydedilen program› tafl›mak için
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1 Mavi tufla basarak kitapl›ktan bir kay›t seçin. 

Birkaç dosyadan oluflan bir kümeyi tafl›mak

istiyorsan›z, yeflil tufla basarak ilk kümeyi seçin,

en son kümeyi vurgulamak için t ve y tufllar›na

bas›n ve onaylamak üzere yeflil tufla bas›n. 

2 Sar› tufla bas›n. Kay›t etmek istedi¤iniz dizini

seçmeniz için bir aç›lan pencere

görüntülenecektir.

3 Onaylamak için yeflil tufla bas›n.

8.2.2 Ana TV Listesi / Ana Radyo Listesi

Ana TV/Radyo Listesi, fabrikada önceden

listelenmifl, ülkenizdeki genel kanallar› içerir.

Ana TV Listesi içinde kanallar› de¤ifltirebilir

ve/veya ebeveyn kilidi iflleviyle engelleyebilirsiniz

(bkz: Ebeveyn Kilidi).

8.2.3 Favori Listesi Yöneticisi

Kurulumda tüm kanallar, otomatik olarak “Ana

TV”, “fiifreli TV”, “fiifresiz TV”, “Ana Radyo”,

“fiifresiz Radyo”, “fiifreli Radyo” veya “Favori”

olarak ayr›lan ana TV listesine eklenir. Bu

listelerden tercihinize göre favori listeleri

oluflturabilirsiniz.

Favori listeleri afla¤›dakiler için kullan›l›r:

• Favori kanallar listeleri oluflturmak,

de¤ifltirmek ve silmek

• Kanallar› kilitlemek

Favori listesi oluflturmak için:

1 Medya Yöneticisi alt menüsüne gidin

2 Favori Listeleri Yöneticisi’ni seçin

Favori Listesi Yöneticisi tüm etkin kanal listelerini

görüntüler (Ana Liste)

3 Favori kanallar›n›z›n yeni listesini oluflturmak

için yeflil tuflu kullan›n.

Ekran klavyesi ile yeni ekran penceresi

görüntülenir.

4 Oluflturulacak listenin ad›n› girmek için yön

tufllar›n› ve içerik renk tufllar›n› kullan›n.

Kaydedip, favori listelerine dönmek için Ç›k›fl

dü¤mesine bas›n.

5 Favori listenizi afla¤›da aç›kland›¤› gibi

de¤ifltirin.

Favori listesini de¤ifltirmek için:

-  Favori listeleri alt menüsünden de¤ifltirilecek

listeyi seçin.

-  Düzenlemek için OK (TAMAM) dü¤mesine

bas›n.

-  Ana Liste’den (sol) kanallar› seçili favori

listesine (sa¤) kopyalay›n. Listeden

vurgulayarak bir kanal seçin. OK (TAMAM)

dü¤mesine bas›n, kanal sa¤daki favori listesine

kopyalan›r

-  Ana Liste ile favori listesi aras›nda gezinmek

için yeflil tufla bas›n.

-  Kanal› kilitlemek/kilidini açmak için (Dur

tuflu) tufluna bas›n (Ebeveyn kilidi). Ebeveyn

kilidi ifllevini etkinlefltirmeyle ilgili olarak

Ebeveyn Kilidi bölümüne bak›n.

-  ‹fllem yapmak üzere kanal› iflaretlemek için

k›rm›z› tufla bas›n.

-  Kanal› tafl›mak için (bir kez sar› tufl) veya

engellemek için (iki kez sar› tufl) sar› ifllev

tufluna bas›n, ifllev etkinlefltirildi¤inde ekran›n

alt›ndaki Bilgi metin alan›nda görüntülenen

yönergeleri izleyin.

-  Listeyi s›ralamak için yeflil ifllev tufluna bas›n,

s›ralama türü seçin, yeflil veya mavi tufla bas›n;

bafllang›çtaki say›sal s›ralamaya dönmek için

k›rm›z› tufla bas›n.

-  Favori listesindeki kanal› silmek için k›rm›z›

tuflla iflaretleyin ve silmek üzere mavi tufla

bas›n.

-  Ekrandan ç›kmak için EXIT (ÇIKIfi) dü¤mesine

bas›n. Yapt›¤›n›z de¤ifliklikleri onaylaman›z

istenir.

Favori listesini silmek için:

-  Favori listeleri alt menüsünden silmek

istedi¤iniz listeyi seçin.

-  K›rm›z› tufla bas›n.

-  ‹stendi¤inde, silmeyi onaylamak için OK

(TAMAM) tufluna bas›n.

Not: Dijital yay›n yapan TV kanallar›n›

izlerken veya radyo kanallar›n› dinlerken FAV

tufluna basarak, favori kanal listelerinden birini

etkinlefltirdi¤inizde, al›c› sadece favori kanallar›n›z

aras›nda geçifl yapar.

Favori kanal listelerinizle tam kanal listeleri

aras›nda geçifl yapmak için tekrar FAV tufluna

tekrar bas›n. 
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8.3 Program K›lavuzu

TV/Radyo Program K›lavuzu (EPG), mevcut TV ve

Radyo kanallar›na ve yay›nlanmakta olan

programdan bafllamak üzere,yay›nc›lar›n yay›n

ak›fl›n› verdikleri programlara genel olarak göz

atabilmenizi sa¤lar.

EPG verilerini görüntülemek için:

-  Bir kanal› seyrederken uzaktan

kumandan›zdaki EPG tufluna bas›n veya ana

menüden Program K›lavuzu’nu seçin.

-  Önceki veya sonraki 24 saatlik aral›kta

ilerlemek için uzaktan kumandadaki mavi ifllev

tuflunu kullanarak 24 saat ileri gidin; sar› tuflu

kullanarak 24 saat geri gidin.

-  Daha ayr›nt›l› bilgi istedi¤iniz program ad›n›

iflaretleyin.

-  Daha genifl bilgi (program aç›klamalar›)

edinmek için bir kez tufluna bas›n ve

kapatmak için tekrar bas›n.

-  ‹lgili kanal› izlemeye bafllamak için OK

(TAMAM) tufluna bas›n.

Not: Seçili kanal EPG verileri sa¤lam›yorsa,

herhangi bir metin görüntülenmez veya ‘Bilgi yok’

mesaj› görüntülenir. Verilerin görüntülenmesi bir

kaç saniye alabilir.

Not: EPG'nin görüntülendi¤i tarih flebekeden

al›n›r. Ortak arayüz modülünü kullan›rken, veriler

sadece geçerli programla s›n›l›r olabilir

(fi‹MD‹/SONRAK‹)

-  Programda kay›t ayarlamak için ok tufllar›n›

kullanarak program›n ad›na gidin ve REC

dü¤mesine bas›n.

-  Programda an›msat›c› ayarlamak için ok

tufllar›n› kullanarak program›n ad›na gidin ve

OK (Tamam) dü¤mesine bas›n.

8.4 Kiflisel Planlay›c›

8.4.1 Zamanlay›c› oluflturma: 

Mavi ifllev “yeni girifl” tufluna bas›n.  

Afla¤›daki seçenekler için uygun de¤eri belirleyin:

• Kay›t türü: Afla¤›dakiler aras›nda seçim

yapabilirsiniz:

o Kaydet: program do¤rudan kay›t için

ayarlan›r.

o An›msat›c›: program›n bafllang›c›nda kanal›

de¤ifltirmek üzere onay›n›z› isteyen bir

aç›lan menü görüntülenir.

o Arfliv: Harici cihaza arflivlemek üzere kayd›

yürütür (daha fazla bilgi için bkz: Video

Kasede veya DVD’ye Arflivleme)

• Kanal Kimli¤i

• Ad

• Bafllang›ç tarihi

• Bafllang›ç saati

• Bitifl tarihi

• Bitifl saati

• Döngü (Tek, Günlük veya Haftal›k)

Not: Bir ayar› de¤ifltirmek ve düzenlemek

için u, i ok dü¤melerini veya OK (TAMAM)

dü¤mesini kullan›n. Seçenekler listesinde yukar›

ve afla¤› hareket etmek için t ve y ok tufllar›n›

kullan›n.

8.4.2 Zamanlay›c›y› de¤ifltirme

Listeden bir zamanlay›c› seçin ve OK (TAMAM)

tufluna basarak düzenleyin.

8.4.3 Zamanlay›c›y› silme

Listeden bir zamanlay›c› seçin ve k›rm›z› tufla

basarak silin.
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Not: Kay›t tuflu kullan›larak istenildi¤i zaman

anl›k kay›tlar yap›labilir. Bu tufla yeniden

bas›ld›¤›nda al›c› ekrandaki program› kaydetmeye

bafllar. Dur tufluna basarak kayd› durdurun.

Ipucu: Kay›t ediyor simgesi ekran›n üzerinde

görüntülenirken mavi tufla basarak bu simgeyi

gizleyebilir veya görüntüleyebilirsiniz; bu kayd›

etkilemeyecektir.

8.5 Ebeveyn Kilidi

Al›c›, dört rakaml› güvenlik kodu ile (varsay›lan

PIN kodu) özel menü ayarlar›n› veya farkl›

kanallar› engellemenize olanak sa¤layan etkin

ebeveyn kontrolü (kilit) ifllevi sa¤lar.

8.5.1 Eriflim Haklar› Düzeyini Ayarlama

1 Ebeveyn Kilidi alt menüsüne gidin

2 4 basamakl› PIN kodunu girin.

3 Eriflim Haklar› Düzeyi Ayarla seçene¤ini

belirleyin ve OK (TAMAM) tufluna basarak

onaylay›n.

4 Rakam kabul edilmezse, bu ad›m› yineleyin.

5 Pin kodu kabul edildi¤inde Eriflim Haklar›

Düzeyi Ayarla alt menüsü aç›l›r.

6 Pin koduyla kilitlemek istedi¤iniz kanal› seçin.

8.5.2 PIN kodunu de¤ifltirme

1 Ebeveyn Kilidi alt menüsüne gidin

2 Geçerli PIN Kodunu girin

3 Yeni PIN Kodunu girin

4 Ekranda görüntülenen yönergeleri izleyin

Not: Parolan›z› unutursan›z bkz: Sorun

giderme.

8.5.3 Kanallar› birbirinden ba¤›ms›z ola-

rak engelleme

1 PIN kodunun etkinlefltirildi¤inden emin olun.

Varsay›lan ayar tüm TV ve radyo kanallar›na

s›n›rs›z eriflim sa¤lar.

2 Ebeveyn kontrolü ekran›ndan ç›kmak için

EXIT (ÇIKIfi) tufluna bas›n. 

3 Ana Menü’de. Ana TV/Radyo Listesi giriflini

seçin.

4 Ebeveyn kilidi ifllevi etkinken PIN kodunu

girin.

5 Kanallar› ayr› olarak engellemek istedi¤iniz

kanal listesini seçin. 

6 Ana listede yön tufllar›n› kullanarak ilgili

kanala gidin (sol) ve ard›ndan (Dur tuflu)

basarak bu kanala eriflimi engelleyin.

7 Ebeveyn kilidi etkin oldu¤u sürece bu kanal

sadece kanal seçildikten hemen sonra PIN

kodu girilirse görüntülenebilir.

8 Kanaldaki kilidi devre d›fl› b›rakmak için kanal

listesi yöneticisine gidin, (Dur tuflu) tufluna

bas›n ve parolan›z› girin.

8.5.4 Pin Kodunu Devre D›fl› B›rakma

Ebeveyn kilidi s›n›rlamas›n› genel olarak devre

d›fl› b›rakmak için: 

Ba¤›ms›z kanallardaki ve ekranda görüntülenen

kanaldaki s›n›rlamalar› tamamen kald›rmak için,

1 Ebeveyn Kilidi ekran›na gidin

2 Eriflim Hakk› Düzeyi Ayarla sat›r›n› seçin ve

PIN kodunu girin.  

3 Tümüne Erifl sat›r›n› seçin ve ebeveyn kilidini

devre d›fl› b›rak›n.  

An›nda etkiyle, al›c›n›n herhangi bir ifllevi için PIN

kodu art›k istenmeyecektir. 

PIN kodunuzu unutursan›z: Sorun giderme

bölümüne gidin.
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8.6 Ortak Arayüz

Al›c›n›zda Ortak Arayüz modülü varsa, bu

modüllere yerlefltirilen ak›ll› kartlar ve modüllerle

ilgili teknik bilgilere özel ekranla eriflilebilir. 

Bu bilgileri görmek için:

1 Ana Menü’de "Ortak Arayüz” ö¤esini ça¤›r›n.

2 ‹ki CI yuvas›ndan modüle yerlefltirilmifl olanla

ilgili bilgileri görebilirsiniz.

3 Ek bilgi istedi¤iniz modülü yön tufllar›n›

kullanarak seçin ve “OK (TAMAM)” tufluna

basarak onaylay›n.

4 CI modülünün kendisi ekran üretir ve bu

nedenle bir modülün görünümü di¤erinden

biraz farkl› olabilir.

5 Verilerin tam ekran görüntüsünü almak için

ak›ll› kart modüle yerlefltirilmelidir.

6 Özel kart›n›z›n kullan›m› için lütfen montaj

yapan kifliye veya kart sa¤lay›c›n›za

baflvurun. Baz› ortak arayüz kartlar› do¤ru

çal›flmayabilir. Sadece sertifikal› kartlar

kullan›n.

Not: Ak›ll› Kart’›n›z›n Pin Kodunu

de¤ifltirdikten sonra, bu kodu gizli tutarak,

di¤erlerinin kullanmas›n› önleyin. Pin Kodunuzu

unutur veya kaybederseniz, müflteri hizmetleri

sorumlunuzu aray›n.

Not: fiifreli kanaldan kay›t yapt›ktan sonra

CI+ CA modülü tak›l›yken kutuyu düzenli olarak

bekleme modunda b›rak›n.

8.7 Mesajlar› okuma

Yeni yaz›l›m kullan›labilir oldu¤unda al›c›n›za bir

mesaj gönderilir. Mesajlar› okumak için OK

(TAMAM) dü¤mesine bas›n.

Yeni yaz›l›m DVR cihaz›n›z›n ifllevselli¤ini gelifltirir.

fiebeke de¤ifliklikleri, yeni yaz›l›m› karfl›dan

yükleme gereksiniminin nedeni olabilir.

Yeni yaz›l›m varsa:

1 Yükseltmeyi onaylamak için OK (TAMAM)

dü¤mesine bas›n.

2 ‹ndirilen yaz›l›m› onaylamak için yeflil tufla,

iptal etmek için k›rm›z› tufla bas›n.

3 ‹ndirme iflleminin ard›ndan al›c› yeniden

bafllayacakt›r.

Yeni yaz›l›m yoksa, yeflil tufla basarak Menü

ekran›na geri dönün.

Not: Baflar›l› bir yaz›l›m güncellemesinin

ard›ndan fabrika varsay›lan ayarlar›na dönülmesi

önerilir. Bu özelli¤i etkinlefltirmek için Varsay›lan

Ayarlar menüsüne gidin (Varsay›lan Ayarlar

bölümüne bak›n).

8.8 Di¤er ifllevler

8.8.1 Zamanlay›c›lar

Program K›lavuzu’ndan zamanlay›c› ayarlama

1 Ana menüden Program K›lavuzu’nu seçin

veya uzaktan kumanda da EPG tufluna

bas›n.

2 Ok tufllar›n› kullanarak, istedi¤iniz program›n

üzerine gelin.

3 Kay›t zamanlay›c›s›n› ayarlamak için REC

tufluna bas›n, eylem k›rm›z› renkle iflaretlenir;

an›msat›c› ayarlamak üzere seçili program

üzerinde OK tufluna bas›n, zamanlay›c›

simgesi program bafll›¤›n›n yan›nda

görüntülenir.

4 Gerekirse, PIN kodunuzu girin ve uygun

zamanlay›c›y› seçin. Varsay›lan olarak, ayarlar

seçili programa uyacakt›r.

5 REC dü¤mesine yeniden basma kayd› iptal

eder.



111

T
Ü

R
KÇ

E

Menü

Dijital TV izlerken veya dijital radyo dinlerken

zamanlay›c›y› ayarlama

-  dü¤mesine basarak kiflisel planlay›c›y› aç›n

(daha fazla ayr›nt› için Kiflisel Planlay›c›

paragraf›na bak›n).

-  veya dü¤mesine bas›n

-  ui veya ty tufllar›n› kullanarak istenen

program› seçin.

-  REC dü¤mesine bas›n, zamanlay›c› Kiflisel

Planlay›c›’ya eklenir.

Arfliv zamanlay›c›s›n› silme

Zamanlay›c› etkindir. Kay›t, kutunun ön

görüntüsünde kaydedilen programlar›n say›s›n›n

takip etti¤i “REC” yaz›s› ile iflaretlenir.

Etkin zamanlay›c›y› silmek için:

-  Al›c›n›z bekleme modundaysa, kutuyu

uyand›rmak için P+, P- veya uzaktan

kumandadaki herhangi bir say› tufluna bas›n.

-  (Dur) dü¤mesine bas›n, aç›lan pencere

görüntülenir, silmek istedi¤iniz kay›t

zamanlay›c›s›n› seçin, zamanlay›c›y› silmek için

OK (TAMAM), iptal etmek için EXIT (ÇIKIfi)

tufluna bas›n. 

8.8.2 Zaman Geçifli Önbelle¤i ile kay›t

-  Kay›t s›ras›nda program› izleyin, durdurun, geri

sar›n.

-  Kaydedilen program› izlemek için önce kayd›n

bitmesini beklemenize gerek yoktur.

-  dü¤mesine basarak canl› televizyonu

duraklat›n.

-  Duraklatt›¤›n›z yerden program› izlemeye

devam etmek için tufluna bas›n.
-  H›zl› geri/ileri gitmek için u ve i tufllar›n›

kullan›n.

-  Bir program› izlerken di¤erini ayn› anda kaydedin.

-  Sabit diskinize arflivlenen programlar› izlerken

ayn› anda kaydedin.

-  Kiflisel Planlay›c›’n›za kaydetmek için bir

program önayar› kaydedin, Zaman Geçifli’nde

ikinci bir program› kaydedin ve ayn›

Transponder’den üçüncü program› izleyin.

-  Zaman Geçifli Önbelle¤i dolu oldu¤unda yeni

kay›t için yer açmak amac›yla en eski kay›t

otomatik olarak silinir. 

-  Sabit diskinizdeki kay›tlar silmedi¤iniz sürece

kal›r.

8.8.3 PiP – Görüntü içinde Görüntü

Twin al›c›n›n özelli¤i, Görüntü içinde Görüntü

iflleviyle al›nan iki ayr› spotu görebilme imkan›d›r. 

-  Uzaktan kumandadaki tufluna basarak

özelli¤i etkinlefltirin.

-  Televizyonun ekran›nda ayn› program›n ek

küçük ekran› görüntülenir.

-  Di¤er kanala geçifl yap›ld›¤›nda önceki kanal

küçük ekranda kal›r. 

-  tufluna yeniden bas›ld›¤›nda küçük ekran

kapan›r.

Not: Al›c›n›z› Ortak Arabirim ile

kulland›¤›n›zda, Resim ‹çinde Resim özelli¤i

çal›flmaz (Ortak Arabirim modülü ayn› anda

yaln›zca bir ak›fl›n flifresini çözebilir).

8.8.4 Video Kasede veya DVD’ye kay›tlar›

arflivleme

Manüel olarak arflivleme

-  Arflivlemen istedi¤iniz önceden kaydedilmifl

program› manüel olarak oynat›n.

-  Ayn› anda DVDR (veya VCR) cihaz›n›n kay›t

dü¤mesine bas›n.

-  Program›n sonunda DVDR (veya VCR)

cihaz›ndan kayd› durdurun.

-  Canl› TV’ye dönmek için kay›ttan oynatma

modundan ç›k›n
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Otomatik arflivleme

-  Kiflisel Planlay›c›m’dan veya HDD kitapl›¤›ndan

arflivin bafllamas›n› istedi¤iniz saatte otomatik

olarak bafllamas› amac›yla “Arfliv

Zamanlay›c›s›” ile kayd›n›z› programlay›n.

-  DVDR (veya VCR) cihaz›n›zda kay›t

zamanlay›c›s›n› ayarlay›n. 

-  Cihazlar aras›ndaki tarih/saatin do¤ru

senkronize edilmesi önemlidir (tüm kay›ttan

oynat›lan programlar›n kaydedildi¤inden emin

olmak için zamanlay›c›y› program bafllamadan

birkaç dakika öncesine ve bitmesinden birkaç

dakika sonras›na ayarlay›n).

-  Otomatik olarak daha önce zamanlay›c›da

ayarlanan saatte DSR7005 seçili kay›tl›

program kay›ttan oynat›r ve DVDR (veya VCR)

kaydetmeye bafllar.

-  ‹ki cihaz, zamanlay›c›lar›n her birinde ayarlanan

saate göre otomatik olarak durur.

Not: Arflivleme ifllemi devam ederken al›c›da

herhangi bir ifllem gerçeklefltirilemez.
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9 Menü A¤ac›

Ayarlar

Medya Yöneticisi

Program K›lavuzu

Kiflisel Planlay›c›

Ebeveyn Kilidi

Ortak Arayüz

Mesajlar› Oku

Kullan›c› Tercihleri

Ses/Video Ayarlar›

Saat/Tarih

Anten Ayarlar›

Kanal Arama

Varsay›lan Ayarlar

Sistem Bilgileri

Kitapl›k

Ana TV Listesi

Ana Radyo Listesi

Favori listeler yöneticisi

Eriflim Haklar› Düzeyi

Ayarla

Pin Kodunu De¤ifltir

Ortak Arayüz 1

Ortak Arayüz 2

Menü Dili

Aç›lan Pencere Zaman Afl›m›

Müzik Parças›

Altyaz›lar

H›zl› Kaydet listesi

Otomatik Güncelleme

CAM mesaj›

TV SCART

VCR SCART

En Boy Oran›

Dijital Ses Ç›k›fl›

Otomatik Saat Güncellemesi

Tarih

Yerel Saat

Saat Dilimi

Kurulum Türü

Ayarlay›c›

LNB Türü

Uydu

Birincil DiSEqC

‹kincil DiSEqC

Uydu Arama

Geliflmifl Kanal Arama

Fabrika Ayarlar›

Sadece kanallar

Sabit Sürücüyü Biçimlendir

Ürün Bilgileri

Yaz›l›m Güncellemesi

Tümüne Erifl

Sistem Ayarlar›n› Kilitle

Sistem Ayarlar›n› + Kanallar›

Kilitle
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10.1 Ayarlay›c›lar› ve Sabit diski kullanma

LNB, uydu sinyallerini kanallara dönüfltürmek için kullan›l›r.

Her LNB 6 fleritli otoyol ile karfl›laflt›r›labilir; her flerit 10 ile 20 aras› kanal› temsil eder. 

Sat›n ald›¤›n›z ürünün iki ayarlay›c›s› vard›r; bunu, otoyolda ilerleyen iki otomobile benzetebiliriz. 

Klasik uydu kurulumunda, arkadaki küçük bir kabloyla DVR'niz üzerindeki 2 ayarlay›c›y› besleyen bir

LNB vard›r (‘loop-through’).

Bu durumda ayn› anda sadece bir fleritteki kanallar› görebilir ve kaydedebilirsiniz (ayn› fleritteki bir

kanal› seyredebilir, di¤er kanala bakabilirsiniz). ‹ki ayarlay›c› iki farkl› fleritteki kanallar›

gösteremez/kaydedemez. 

‹kinci bir LNB ekledi¤inizde veya LNB’yi Tek kablolu LNB ile de¤ifltirdi¤inizde, her otomobil için farkl›

6 fleritli otoyol eklersiniz. Art›k daha fazla birleflim mümkündür. 

Piyasadaki farkl› LNB’lerin birleflimleri ve çeflitlemeleri hakk›nda daha fazla bilgi için DVR cihaz›n›za

tüm besleme olas›l›klar›n› gösterebilecek uydu kurulumcunuza/yetkilinize baflvurun.

Eylem

1 kanal seyretme ve baflka bir kanal› kaydetme

1 kanal› kaydetme ve 2 farkl› kanal› kaydetme (3 kanaldan ikisi ayn› ‘polarizasyonda/’otoyol

fleridinde olmal›d›r)

1 kanalda zaman geçifli yapma ve di¤erini kaydetme

1 kanalda zaman geçifli yapma ve 2 farkl› kanal› kaydetme (3 kanaldan ikisi ayn›

‘polarizasyonda/’otoyol fleridinde olmal›d›r)

Eylem

1 kanal seyretme ve baflka bir kanal› kaydetme

1 kanal seyretme ve farkl› 2 kanal› kaydetme

1 kanal seyretme, farkl› 2 kanal› kaydetme ve ayn› fleritte 3. kanal› kaydetme

1 kanalda zaman geçifli yapma ve di¤erini kaydetme

1 kanalda zaman geçifli yapma ve farkl› 2 kanal› kaydetme

1 kanalda zaman geçifli yapma, farkl› 2 kanal› kaydetme ve ayn› fleritte 3. kanal› kaydetme

Menü A¤ac›
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10.2 Kaydetme ve kay›ttan yürütme için ipuçlar›

Bu DVR, Sa¤duyu ve basitlik standartlar›m›za göre tasarlanm›flt›r. Bu nedenle, hayat›n›z›

kolaylaflt›rmak için kutunun içinde birçok özelli¤imiz yer al›r. 

Burada, en önemli özelliklerin bir özetini bulacaks›n›z:

Kay›t (azami 80 saat)

Kay›t etmek veya kayd› programlamak için çeflitli yöntemler vard›r. Çak›flma veya

ba¤daflmama durumunda ürün sizi uyaracakt›r.

Televizyonunuzu açt›¤›n›zda

tufluna basarak EPG/Elektronik Programlama K›lavuzu’na gidin.
Bu menüde devam eden veya bafllayacak olan programlara bir genel bak›fl bulacaks›n›z.

Farkl› programlarda gezinebilirsiniz. Seçilen program vurgulan›r, kay›t etmek için REC

tufluna bas›n.

Haftal›k/günlük kay›tlar yap›n

Zamanlay›c› menüsünde yeni kay›t ekleyebilir ve kayda istedi¤iniz ad› verebilirsiniz. 

‹pucu

1 Tüm kay›tlar “Zamanlay›c›lar” listesine eklenir. Kayd›, haftal›k veya günlük kay›t olarak

de¤ifltirmek için bu listeye gidebilirsiniz. Bu seçene¤in sayesinde, tüm verileri manuel

olarak girmenize gerek yoktur. 

2 Ekranda kay›t göstergesini görmek istemedi¤inizde: Mavi tufla bas›n

Kanal de¤ifltirme bafll›¤›yla kay›t

Bafll›k, gelecek programlarla ilgili bilgi verir. dü¤mesine basarak bir sonraki program›

görebilir ve i imleciyle sa¤a ilerleyebilirsiniz. Program› kaydetmek istiyorsan›z, REC

tufluna bas›n.

Kayd› izleme

Kay›t s›ras›nda görmek istedi¤iniz do¤ru s›ray› seçmek kolayd›r:

Sar› dü¤meye basarak konum zaman›na atlayabilirsiniz.

1-9 dü¤melerine basarak 1-9 dakika ileri gidebilirsiniz.

y dü¤meye basarak dakika dakika geri gidebilirsiniz

t dü¤mesine basarak dakika dakika ileri gidebilirsiniz

2, 8, 16, 32 kez h›zl› ilerlemek için dü¤mesini, h›zl› geri gitmek için dü¤mesini

kullan›n
“Yavafl oynatmaya" geçmek için dü¤mesine biraz daha uzun bas›n

Zaman geçifli

Zaman geçifli DVR cihazlar›nda klasik uygulamad›r. dü¤mesine bast›¤›n›z anda

izledi¤iniz program› kaydeder. Televizyon seyretmeye k›sa bir süre ara verirseniz, geri

döndü¤ünüzde dü¤mesine basarak program›n bir dakikas›n› bile kaç›rmadan izlemeye

devam edebilirsiniz. fiimdi, kay›ttan yürütme modundas›n›z.

‹pucu

Zaman Geçifli’ne kaydedilen kanal› seyretmeye son verirseniz, kayd› kaybedersiniz! Ayr›ca,

kay›t devam ederken REC tufluna basabilir ve program› kitapl›ktan izlemeye

bafllayabilirsiniz.



Genel (yaln›zca uydu)

1 “Makroblok” veya zay›f alma durumunda (darbeli parabol anten ikonu görünür), Anten

Ayarlar› menüsünde sinyal uzunlu¤unu ve kalitesini görebilirsiniz. Tüm kanallar›n iyi kalitede

görünümü için asgari %50-%70 olmas› gerekir. Bu ikon ayni zamanda kayit yaptiginiz

zaman görünür ve ayni “road/multiplex” kanal grubuna kisitlidir. Bakiniz bölüm 10.

Bu ek bilgi sinyal kalitesi hakk›ndad›r

-  Kanal listesine gitmek için OK tufluna bas›n. 

- Geçerli servisteki teknik bilgileri görüntülemek için mavi tufla bas›n. 

- Frekans, polarizasyon ve sembol h›z›n› yaz›n. 

Ard›ndan Ayarlar, Kanal Arama, Geliflmifl Kanal Arama’y› seçmek için TAMAM/MENU

dü¤mesine bas›n

- Yazm›fl oldu¤unuz verileri girin. 

fiimdi servisin kalitesini ve gücünü görebilirsiniz.

Görüntülenen de¤erler %50-70’in alt›ndaysa, kurulumunuzu güçlendirmeniz (Bkz:

sorun giderme) kurulum sorumlunuza baflvurman›z gerekir.

2 Ne kadar fazla “ayarlay›c› girifli” olursa, DVR cihaz›n›zdan o kadar fazla keyif al›rs›n›z.

Ayn› anda farkl› kanallar› kaydetme ve izleme s›ras›nda daha özgür olman›z için TEK

KABLOLU LNB veya ‹kiz LBN (bu durumda uydudan ürüne iki kabloya gereksiniminiz

vard›r) kullanman›z› öneririz.

116 Kaydetme



Geliflmifl Unicable ayarlar› 117

T
Ü

R
KÇ

E

11 Geliflmifl Unicable ayarlar›

Unicable LNB ba¤lad›ysan›z, DVD’nin 2 ayarlay›c›s› sinyalleri ba¤›ms›z olarak iflleyebilir. Ayarlanan

polarizasyona ba¤l› olmaks›z›n 2 farkl› kanal izleyebilir ve kaydedebilirsiniz.

Al›c›n›z› afla¤›da aç›kland›¤› gibi ba¤lay›n.

Ard›ndan, LNB türünde Unicable seçene¤ini belirleyerek “Anten ayarlar›” menüsünü yap›land›r›n. ‹lk

DVR’yi çana¤a ba¤lay›n. Ard›ndan varsa, di¤er tüm uydu Unicable flifre çözücüleri ba¤lay›n.

Otomatik alg›lama için mavi dü¤meye bas›n ve yaklafl›k 20 saniye bekleyin.

Art›k afla¤›daki 4 ö¤e kullan›labilir olur: Ayarlay›c› 1 IF, kanal kimli¤i ve Ayarlay›c› 2 IF, kanal kimli¤i. 

Önerilen de¤erler:

Ayarlay›c› 1 için Kanal Kimli¤i 0’d›r, Ayarlay›c› 2 için Kanal Kimli¤i 1’dir.

Yukar›da sözü geçen kanal kimli¤i de¤erine karfl›l›k gelen Ayarlay›c› 1 IF için 1680 Mhz frekans›n› 

u ve i tufllar›n› kullanarak seçin.

Yukar›da sözü geçen kanal kimli¤i de¤erine karfl›l›k gelen Ayarlay›c› 2 IF için 1420 Mhz frekans›n› 

u ve i tufllar›n› kullanarak seçin.

-  Sinyal gücü ve kalitesi yeterliyse kaydedip ilerlemek için EXIT (ÇIKIfi) dü¤mesine bas›n.

-  Yeterli de¤ilse, her kanal›n benzersiz de¤eri (her flifre çözücü için) oldu¤unu denetleyin.

Unicable’›n alg›lanmamas› durumunda Sorun giderme bölümüne baflvurun.

DVR

TV anteninizden

gelen uç

‹kinci unicable

Uydu Al›c›s›

Varsa, di¤er 

unicable uydu 

flifre çözücüye
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12 Uzaktan kumanda ayarlar›

Bu bölüm, uzaktan kumandan›z› birden çok cihaz için nas›l kullan›laca¤›n› aç›klamaktad›r.

12.1 Uzaktan kumandan›z› ses/video donat›n›za uyacak biçimde de¤ifltirme

Uzaktan kumandan›z› kullanmadan önce afla¤›daki ö¤eleri denetleyin veya ayarlay›n:

-  Kontrol etmek istedi¤iniz cihaz› seçin (Mod seçimi)

-  Ses ve k›s›k ses kontrolü atamas›

-  TV, VCR, DVD ve Amfi’niz için marka ayar›

12.1.1 Mod seçimi

5’i bir arada uzaktan kumandan›z çeflitli modlar arac›l›¤›yla birçok ses/video donat›n›z› kontrol etmek

için kullan›labilir:

-  DVR modu, dijital al›c›n›z› kontrol etmek içindir.

-  TV modu, markal› televizyonunuz kontrol etmek içindir.

-  VCR modu, markal› VCR cihaz›n›z› kontrol etmek içindir.

-  DVD modu, markal› DVD veya DVD Kaydedicinizi kontrol etmek içindir.

-  AMP modu, markal› ses ayarlay›c›n›z› /amfinizi kontrol etmek içindir.

• Hangi modun etkin oldu¤unu kontrol etmek için SELECT (SEÇ) dü¤mesine bir kez bas›n. 

• Modu de¤ifltirmek için istenen mod ilgili göstergeye sinyal gönderene kadar SELECT (SEÇ)

dü¤mesine art arda bas›n. 

• Mod s›ralamas› flu flekildedir: DVR TV VCR DVD AMP.

12.1.2 Ses ve k›s›k ses kontrolü atamas›

Varsay›lan ses ve k›s›k ses kontrolü atamas›

-  Her mod için ses kontrolüne ve ses k›s›k moduna atanacak ses/video kurulumunuzun cihaz›n›

seçebilirsiniz.

-  DVR modundayken, ses ifllevleri ( +, - ve tufllar›) televizyonunuzdan, amfinizden veya dijital

al›c›n›zdan kontrol edilebilir. Varsay›lan olarak, ses kontrolü DVR seti arac›l›¤›yla gerçeklefltirilir.

-  TV, VCR veya DVD modundayken, ses ifllevleri ( +, - ve tufllar›) televizyonunuzdan veya

amfinizden kontrol edilebilir. Varsay›lan olarak ses kontrolü Philips marka ayar› olan televizyonunuz

arac›l›¤›yla gerçeklefltirilir.

-  AMP modundayken, ses ifllevleri ( +, - ve tufllar›) sadece Philips marka amfinizden kontrol

edilebilir. 

Ses ve k›s›k ses kontrolü atamas›n› de¤ifltirme

Afla¤›daki ayarlar, varsay›lan ayarlardan bafllad›¤›n›z› kabul eder. 

• Dijital Al›c›n›z (DVR), TV, VCR veya DVD ses ç›k›fllar›n›n “tümü” amfinize ba¤l›d›r.

Tüm modlar için (DVR, TV, VCR ve DVD) amfinize ses kontrolü ataman›z› öneririz. Bunu yapmak için:

-  AMP modunu seçmek için SELECT (SEÇ) dü¤mesine art arda bas›n.

-  AMP göstergesi yanana kadar 1 ve 3 tufllar›na ayn› anda bas›n, ard›ndan tufllar› b›rak›n.

-  993 kodunu girin. tuflunu çevreleyen gösterge her giriflten sonra bir kez yan›p söner.

-  tufluna bas›n. tuflunu çevreleyen gösterge iki kez yan›p söner.

Bu andan itibaren, hangi moddaysan›z, AMP göstergesi +, - veya tufluna her bast›¤›n›zda

aç›l›r. Sesi kontrol ederken amfinizin kaynak seçiminin do¤ru ayarland›¤›ndan emin olun (kaynak

seçimi için amfinizin kullan›c› k›lavuzuna bak›n).  

Uzaktan kumanda ayarlar›
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• Televizyonunuzla sadece SCART konektörler sa¤lanm›flt›r 

DVR modu için dijital al›c›n›za ses kontrolü ataman›z› öneririz. Bunu yapmak için:

-  DVR modunu seçmek için SELECT (SEÇ) dü¤mesine art arda bas›n.

-  DVR göstergesi yanana kadar 1 ve 3 tufllar›na ayn› anda bas›n, ard›ndan tufllar› b›rak›n.

-  993 kodunu girin. tuflunu çevreleyen gösterge her rakam giriflinden sonra bir kez yan›p söner.

-  tufluna bas›n. tuflunu çevreleyen gösterge iki kez yan›p söner.

• Çeflitli ayar de¤ifliklikleri yapt›n›z ve varsay›lan ses kontrollü atamas› ayarlar›na dönmek

istiyorsunuz (10.2 bölümündeki tabloya bak›n).

Varsay›lan ses kontrolü atamas› flu anlama gelir:

-  TV modunda, Philips markal› televizyonunuzla kontrol gerçekleflir.

-  VCR modunda, Philips markal› televizyonunuzla kontrol gerçekleflir.

-  DVD modunda, Philips markal› televizyonunuzla kontrol gerçekleflir.

-  AMP modunda, yaln›zca Philips markal› amfi ile kontrol gerçekleflir.

Varsay›lan ayarlara dönmek için:

-  tuflunu çevreleyen gösterge iki kez yan›p sönene kadar 1 ve 3 tufllar›na ayn› anda bas›n,

ard›ndan tufllar› b›rak›n.

-  981 kodunu girin. tuflunu çevreleyen gösterge iki kez yan›p söner.

12.2 TV, VCR, DVD veya Amfi için uzaktan kumandan›z›n ayarlar›n›

de¤ifltirme

Varsay›lan olarak güç ilk aç›ld›¤›nda veya ilk kurulumda uzaktan kumandan›z birçok Philips marka

ses/video cihaz›n›n yan› s›ra Dijital Al›c›n›z› kontrol etmek üzere ön ayarlanm›flt›r.

Cihazlar›n›z farkl› markaysa veya önayarlar Philips cihaz›n›z› kontrol etmenizi sa¤lam›yorsa, lütfen

afla¤›daki yordam› izleyin:

1 Bu k›lavuzun sonundaki listeden 4 basamakl› bir marka kodu seçin. (Birden fazla kod varsa, ilk

kodla bu yordama devam edin ve uzaktan kumandan›z› deneyin. Baflar›l› olamazsan›z, ikinci ve

takip eden kodlarla bu yordam› yineleyin)

2 Ayarlamak istedi¤iniz cihaz›n (TV, VCR, DVD veya Amfi/Ayarlay›c›) türüne karfl›l›k gelen modu

seçmek için SELECT (SEÇ) tufluna art arda bas›n.

3 tuflunu çevreleyen gösterge iki kez yan›p sönene kadar 1 ve 3 tufllar›na ayn› anda bas›n,

ard›ndan tufllar› b›rak›n.

4 Seçti¤iniz cihaz markas›na karfl›l›k gelen 4 basamakl› kodu girin. tuflunu çevreleyen gösterge,

ilk üç giriflin her birinin ard›ndan bir kez yan›p söner. tuflunu çevreleyen gösterge dördüncü

giriflten sonra iki kez yan›p söner.

Not: Yanl›fl kod girildiyse, tuflunu çevreleyen gösterge sadece bir kez yan›p söner. 1. ad›mdan

itibaren yeniden bafllay›n.
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Uzaktan kumanda ayarlar›n›z› hat›rlaman›z için afla¤›daki 1 tablosunu doldurman›z› öneririz. Uzaktan

kumandan›n pillerini de¤ifltirdi¤iniz zaman size yard›mc› olacakt›r.

Not: Pilin de¤ifltirilmesi 1 dakikadan uzun sürerse uzaktan kumanda Philips varsay›lan ayarlar›na

dönebilir. Bu nedenle, Philips marka olmayan cihazlar›n›z için yukar›daki tablonun yard›m›yla uzaktan

kumandan›z›n yeni ayarlar›n› yapman›z gerekir.  

Sorumluluk Reddi: Tüm üreticiler ürünlerini sürekli gelifltirmeyle ilgili endifle duyarlar. Uzaktan

kumandan›z afla¤›daki listedeki birçok donat›yla uyumlu olmas›na ra¤men, Philips piyasadaki tüm

ürünlerle çal›flabilirli¤ini garanti edemez.

TV TV

Marka Kod

Ses kontrolünün

gerçeklefltirilec

e¤i cihaz

Marka Kod

Ses kontrolünün

gerçeklefltirilece

¤i cihaz

Televizyon Philips 0556 TV

Video
kaydedici Philips 0081 TV

DVD Philips 0539 TV

Amfi Philips 1715 AMP

DVR DVR 1 TV DVR (1 veya 2)

M

O

D

Tablo 1

Uzaktan kumanda ayarlar›
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12.3 Uzaktan kumanda (TV modu)

KIRMIZI, YEfi‹L, SARI, MAV‹
‹çerik tufllar›

TV/AV, AV, Ext1, Girifl

REC
An›nda kay›t

YÖN tufllar› 

t/y
Menüler ve listelerde seçimi

yukar›/afla¤› tafl›y›n

u/ i
Menüler ve listelerde seçimi

sola/sa¤a tafl›y›n

OK (TAMAM)
TAMAM/Select (seç), menüyü

onaylay›n

0-9
Dijital TV modunda kanal seçin

MENU
Menü Açma/Kapatma

EXIT (ÇIKIfi)
Ç›k›fl/Menü kapal›

Standby (bekleme) 
Bekleme/Uyan modu aras›nda

geçin

SELECT (SEÇ)
Uzaktan kumanda modunu

seçin: DVR, TV, VCR, DVD veya

AMP (daha fazla ayr›nt› için bkz:

Uzaktan Kumanda Ayr›nt›lar›)

HDD
Ses seçenekleri

FAV
Film geniflletme/TV biçimi

Text 

Teleteksti aç›n/kapat›n

SEÇENEK MENÜSÜ 
Ses parças› seçme

Sessiz
Ses k›sma

SES +/-
Sesi aç›n/k›s›n

P+ / P-
Önceki/sonraki kanal› seçin
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12.4 Uzaktan kumanda (DVD)

SES +/-
Philips TV setinizin sesini

aç›n/k›s›n 

Canl› TV’yi Duraklat›n/Yürütün

P+
‹leri atlama, sonraki parça

P-
Geri gitme, önceki parça

KIRMIZI
H›zl› Geri

YEfi‹L
Duraklat

SARI
Oynat

MAV‹
H›zl› ‹leri

Girifl seçimi (TV/DVD)

REC
An›nda kay›t

YÖN tufllar› 

t/y
Menüler ve listelerde seçimi

yukar›/afla¤› tafl›y›n

u/ i
Menüler ve listelerde seçimi

sola/sa¤a tafl›y›n

OK (TAMAM)
TAMAM/Select (seç), menüyü

onaylay›n

0-9
1 - 9 ve 0 rakamlar›

MENU
Sistem menüsünü Açma/Kapatma

OSD Ekran

SELECT (SEÇ)
Uzaktan kumanda modunu

seçin: DVR, TV, VCR, DVD veya

AMP (daha fazla ayr›nt› için bkz:

Uzaktan Kumanda Ayr›nt›lar›)

Kitapl›k/HDD
Disk Menüsü

FAV
Basarak TV’ye geçin: Film

geniflletme/TV biçimi

Text 

Çal›flan modda: teleteksti

aç›n/kapat›n

Sessiz
Philips TV setinizde sesi k›sma

Kayd› durdurun

Oynatmay› durdurun

Standby (bekleme) 
Bekleme/Uyan modu aras›nda

geçin

Uzaktan kumanda ayarlar›
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12.5 Uzaktan kumanda (VCR)

Standby (bekleme) 
Bekleme/Uyan modu aras›nda

geçin

SES +/-
Philips TV setinizin sesini

aç›n/k›s›n 

Duraklat/Yürüt

P+ / P-
Önceki/sonraki kanal› seçin

KIRMIZI
H›zl› Geri

YEfi‹L
Duraklat

SARI
Oynat

MAV‹
H›zl› ‹leri

Girifl seçimi (TV/VCR)

REC
An›nda kay›t

YÖN tufllar›

/
H›zl› Geri/H›zl› ‹leri

0-9
1 - 9 ve 0 rakamlar›

SELECT (SEÇ)
Uzaktan kumanda modunu

seçin: DVR, TV, VCR, DVD veya

AMP (daha fazla ayr›nt› için bkz:

Uzaktan Kumanda Ayr›nt›lar›)

FAV
Basarak TV’ye geçin: Film

geniflletme/TV biçimi

/
Altyaz›/Ses seçimi

Ses parças› seçme

Sessiz
Philips TV setinizde sesi k›sma

Kayd› durdurun

Oynatmay› durdurun
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12.6 Uzaktan kumanda (AMP) (AMP, Ses al›c›s›n›n›n k›saltmas›d›r)

SES +/-
Sesi açma/k›sma

P+ / P-
Kanal yukar›/afla¤›

Önayarl› yukar›/afla¤›

KIRMIZI
H›zl› Geri

YEfi‹L
Duraklat

SARI
Oynat

MAV‹
H›zl› ‹leri

AMP kaynak seçimi

YÖN tufllar› 

t/y
Önayarl› yukar›/afla¤›

u/ i
Ayar yukar›/afla¤›

0-9
1 - 9 ve 0 rakamlar›

SELECT (SEÇ)
Uzaktan kumanda modunu

seçin: DVR, TV, VCR, DVD veya

AMP (daha fazla ayr›nt› için bkz:

Uzaktan Kumanda Ayr›nt›lar›)

SEÇENEK MENÜSÜ 
Altyaz›/Ses seçimi

Sessiz
Sessiz AMP

FAV
Basarak TV’ye geçin: Film

geniflletme/TV biçimi

Standby (bekleme) 
Bekleme/Uyan modu aras›nda

geçin

Uzaktan kumanda ayarlar›
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126 Sorun Giderme

13 Sorun Giderme

Yeni yaz›l›m›n al›c›n›z›n çal›flma fleklini de¤ifltirebilece¤ini unutmay›n.

Al›c›n›z› kullanmayla ilgili sorunlarla karfl›laflman›z durumunda, lütfen bu Sorun Giderme bölümü de

dahil olmak üzere, bu k›lavuzdaki ilgili bölümlere göz at›n. Sorun giderilemezse, müflteri hizmetleri

temsilcisini aray›n.

Kurulum s›ras›nda eksik kanallar DECT telefondan kaynaklanan

bozulma

Cihaz ile telefonun aras›ndaki uzakl›¤›

art›r›n

Uydu anteni kötü ayarlanm›fl Uydu antenini yeniden ayarlay›n

Sorun Sebep Çözüm

Cihaz bafllam›yor Anten kablosunda k›sa devre Anten kablosunu kontrol edin

Voltaj yok Konektör kablosunu ve tak›labilir güç

kayna¤›n› kontrol edin

Al›c›n›z›n arkas›ndaki dü¤menin “1”

konumuna getirildi¤inden emin olun

Ses ve resim yok Voltaj yok Konektör kablosunu ve tak›labilir güç

kayna¤›n› kontrol edin

Kanal listesi yok veya yanl›fl kanal

listesi

Otomatik kanal aramas› gerçeklefltirin

Anten kablosunda k›sa devre Cihaz› kapat›n, k›sa devreyi giderin

ve cihaz› aç›n

Hatal› veya eksik kablo ba¤lant›s› Tüm kablo ba¤lant›lar›n› kontrol edin

Uydu anteni kötü ayarlanm›fl Uydu antenini yeniden ayarlay›n

Ba¤lant› yok veya kablo çok uzun Ba¤lant›y› kontrol edin ve kabloyu

k›salt›n

Resim yok veya resim kötü Çanak anten çok küçük Daha büyük uydu çana¤› kullan›n

SCART fifli tam olarak ba¤lanmam›fl SCART ba¤lant›s›n› kontrol edin

Uydu anteni kötü ayarlanm›fl Uydu antenini yeniden ayarlay›n

Kanal, farkl› parametrelerle yay›n

yap›yor

Otomatik arama modunu

gerçeklefltirin

Ses var, resim yok. Uydu anteni kötü ayarlanm›fl Uydu antenini yeniden ayarlay›n

Kanal, farkl› parametrelerle yay›n

yap›yor

Otomatik arama modunu

gerçeklefltirin

SCART fifli tam olarak ba¤lanmam›fl SCART ba¤lant›s›n› kontrol edin

Resim var, ses yok Ses üretimi için Dolby Digital seçtiniz,

ancak ilgili cihaz› ba¤lamad›n›z

Ayarlar menüsüyle farkl› ses ç›k›fl›

seçin

Daha önce

Al›nabilen kanallar al›nam›yor

Kanal art›k yay›nlanm›yordur Kanal parametrelerini güncellemek

üzere taramayla ilgili olarak kanal

aramas› bölümüne bak›n. 
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Sorun Giderme

Yukar›da önerilenlerin tamam›n› denemenize karfl›n sorunu gideremediyseniz, müflteri hizmetleri yetkilinize baflvurun.

Sorun Sebep Çözüm

Uzaktan kumanda ünitesi çal›flm›yor Uzaktan kumanda ünitesi ile al›c›

aras›nda engel

Engeli kald›r›n

Cihaz aç›lmam›flt›r Cihaz› aç›n

Piller bofltur Uzaktan kumanda ünitesine yeni pil

tak›n

Kimi zaman çeflitli kanallar al›nm›yor

Kötü resim kalitesi Yanl›fl TV SCART ç›k›fl› sinyali Di¤er TV ç›k›fl› sinyalini ayarlay›n,

bkz: Paragraf Ses/Video Ayarlar›

Unutulan PIN kodu Bu s›rayla bas›n: Ebeveyn Kilidi

menüsünde K›rm›z›, Yeflil, Mavi, Sar›

tufllar›. PIN kodu de¤eri 1111 olarak

s›f›rlan›r.

Görüntülenen saat geçerli

program›nkinden farkl›

Yanl›fl saat ayarlar› Özellikle k›fl veya yaz saati

uygulamas›na geçtikten sonra

Saat/Tarih Kurulumu’ndaki ayarlar›

kontrol edin

fiifreli programlar al›nm›yor CI-CA modülü düzgün tak›lmam›fl CI-CA modülünü kontrol edin

Ak›ll› kart, CI-CA modülüne

tak›lmam›fl veya yanl›fl tak›lm›fl

Ak›ll› kart› kontrol edin

Ak›ll› kart ve CI-CA modülü farkl›

flifreleme sistemlerine ait

‹lgili gereken flifreleme türüne geçin

Kullan›c› tercihleri menüsünden

görüntülenen CAM mesaj›n›n

etkinlefltirildi¤ini do¤rulay›n

Kay›t ayarlanam›yor Çok fazla kay›t programlanm›fl

Kay›t Çak›flmas›

Çak›flan kay›t zamanlar› için Kiflisel

Planlay›c›'y› kontrol edin

Unicable LNB alg›lanmad› Kablolar do¤ru ba¤lanmam›fl

Unicable kanallar› kimlikleri aras›nda

çak›flma

Amfi, geçifl, DiSEqC gibi cihazlar

parazite neden oluyor

Unicable LNB dahil ba¤lant›lar›

kontrol edin

Her Ayarlay›c› IF'si için frekans

de¤erini de¤ifltirerek benzersiz kanal

kimli¤i de¤eri seçin

Bu cihazlar›n Unicable uyumlu

oldu¤unu denetleyin

Farkl› bir kanal› kaydederken di¤er

kanal izlenemiyor veya eriflilemiyor

Çift LNB veya Unicable LNB

yap›land›rmas› kullan›lmam›fl

Unicable veya Çift LNB tak›n. Daha

fazla ayr›nt› için bkz: Ayarlay›c›lar› ve

Sabit diski kullanma

Bu kanallar günde 24 saat yay›n yapm›yordur ve bazen izlenemezler. Bu hata

de¤ildir.

S›cakl›k uyar›s› görüntülenir Havaland›rma iste¤e ba¤l› de¤ildir Do¤ru davran›fl için al›c›y› bekleme

moduna getirin. Havaland›rma

engellenmemelidir.

Kar›flm›fl kanaldan kaydedilen

program izlenemiyor

CA abonelik hakk›n›n süresi geçmifl

olabilir.

CI-CA modülü tak›l›yken kutunun

düzenli olarak bekleme modunda

olmas›n› sa¤lay›n

Al›c›da alfanümerik ekranda flu mesaj

gözüküyor: “CRC error” 

DTR7005’iniz bloke edilmifl ve

güncellenmesi gerekir. 

Güç ba¤lant›s›n› ç›kartarak al›c›y›
yeniden bafllat›n. Daha sonra, al›c›
üzerindeki “Standby” tufluna
basarken, ayn› zamanda güç
kablosunu tak›n›z. TV ekran›nda “OTA
x%” görüntülendi¤inde, “Bekleme”
tufluna basmay› b›rak›n. E¤er varsa
al›c› yeni yaz›l›m› 10 dakika içinde
indirecektir. ‹ndirdikten sonra yeniden
bafllayacak ve bafllang›ç modunda
yeniden bafllayacakt›r.
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14 Teknik özellikler

Bu ürün 95/47/EC ve 2002/21/EC say›l› Avrupa Yönergelerine uygundur.

Uydu Ön Uçlar

• Miktar: 2

• LNB IF girifli Konektörü: 2 X F-Tip, Difli

• Loop Through Ç›k›fl Konektörü: 2 X F-Tip, Difli

• Girifl Frekans erimi: 950-2150 MHz

• Girifl Empedans›: 75 ø 

• Girifl sinyal düzeyi: -65 dBm ~ -25 dBm

• Demodülasyon türü: QPSK

• Sembol Oran›: 2 ~ 45 Mbaud

• Desteklenen FEC: ‹ç kod oran› 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

D›fl kod RS (204)

• LNB Gücü (X2): Dikey: 12.5~14.5V (için 14V),

16.4~18.6V (için 18V)

• Geçerli: 400mA max., Afl›r› yükleme korumas›

• LNB Kontrolü (X2): Frekans: 22 +/-4 KHz, Genlik 

0.9 +/-0.1 V 

• DiSEqCTM Kontrolü: DiSEqCTM 1.0, 1.1, 2.0, Tek kablo

Sistem 

• CPU + MPEG2 flifre çözücü / Saat: STi5514/ 166Mhz

32-bit RISC

• Tafl›ma: 2 X DVB De-multiplexer

• Flash bellek: 4 MB

• Sistem belle¤i: 16 MB

• EEPROM: 8 K

Cl Yuvalar› (Ortak Arayüz)

• Ortak Arayüz türü: ‹kili, PCMCIA, 5V, 16-bit

• Ortak Arayüz Çipi: ALTERA ACEX1K10

• Ortak Arayüz deste¤i: DVB-CI standart (EN-50221)

AV fiifre çözücü

• Video flifre çözme kapasitesi: MPEG-1 ISO/IEC 11172-2

ve MPEG-2 MP@ML 

• Video çözünürlü¤ü: 720 x 576 (Pal)

• En-boy oran›: 4:3 ve 16:9, 16:9 televizyonlar için

otomatik ayar, Letter Box desteklenir

• Ses flifre çözme kapasitesi: MPEG-1, MPEG-2, ses

katmanlar› 1 & 2

• Ses örnekleme frekans›: 16 kHz, 22.0516 kHz, 24 kHz,

32 kHz, 44.1 kHz, 44 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96kHz

• Dijital Ses: Dolby Digital 5.1

• Dijital Ses SPDIF Ç›k›fl biçimi: PCM veri için IEC-60958

• AV Bellek SDRAM: 8 MB

Seri Ba¤lant› noktas›

• RS232C: Aktar›m h›z› 115,200 bps

Sabit Disk Sürücüsü

• Kapasite: 80 / 160 GB

• Arayüz: Ultra ATA / 100MHz

• H›z: 5400 rpm

Yaz›l›m Güncelleme

• RS-232 ba¤lant› noktas›ndan indirme

• OTA ‹ndirme: 

Arka panel arayüzü

• Ön Uç: LNB IF girifli konektörü: 2 X F-Tip, Difli

• Ön Uç: Loop through Ç›k›fl konektörü: 2 X F-Tip, Difli

• TV SCART konektörü: CVBS(ç›k›fl), RGB (ç›k›fl), L&R

Audio (ç›k›fl), SVHS (ç›k›fl)

• VCR SCART konektörü: CVBS (girifl ve ç›k›fl), RGB

(girifl), L&R Audio (girifl ve ç›k›fl), SVHS (ç›k›fl)

• Dijital Ses SPDIF: 1 X Kovaksiyel, 1 X Optik

• CINCH (RCA): Ses – Sol ve Sa¤

• Seri ba¤lant› noktas›: RS-232C (Difli, DB-9)

Ön Panel

• 3 Tufl tak›m›

• Ekran: 10 haneli VFD

• 1 LED gösterge

• 1 IR Sensör

• 2 CI yuva

Güç gereksinimleri

• Girifl voltaj›: 90-260 VAC~

• Voltaj frekans›: 50-60 Hz

• Güç tüketimi: Normal çal›flma: 22W

• Bekleme modu: 16W

• Maks.: 60W

Fiziksel özellikler

• Boyut (G X D X Y), mm: 380 X 250 X 60

• Çal›flma s›cakl›¤›: (+5) ~ (+40) oC

• Saklama s›cakl›¤›: (-20) ~ (+60) oC

Aksesuarlar

• Uzaktan Kumanda Ünitesi: 5’i bir arada Evrensel

Uzaktan Kumanda

• Pil x 2

• Kullan›c› k›lavuzu: ‹ngilizce, Almanca, Tükkçe,

Felemenkçe

• A/V Kablo: 1 SCART kablo

Bu ürün afla¤›daki Avrupa

Yönergeleri’ne uygundur:

- 73/23/EEC

- 93/68/EEC

- 89/336/EEC

Dolby Laboratories’in lisans› ile üretilmifltir. “Dolby”, “Pro Logic” ve çift D sembolü, Dolby Laboratories’in ticari

markalar ›d›r.
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