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Dijital televizyona hoflgeldiniz
Yerel dijital televizyon ve radyo kanallar›na ulaflman›z› sa¤layacak olan DTR 320 yerel dijital
al›c›s›n› seçti¤iniz için teflekkürler. 

Bu ürün, geliflmifl fonksiyonlar› ve afla¤›daki özellikleri ile sizi e¤lendirecektir:
- Ödül kazanm›fl gürültüsüz al›c› 
- Otomatik program yüklemesi
- Genifl ekran format›
- TV SKART ve VCR/DVD SKART ba¤lant›lar›
- Kiflisel kanal listesi ve favori listeler 
- Elektronik Programlama Rehberi 

PHILIPS, bu ürünün, flimdiye kadarki günlük ihtiyaçlar›n›z› karfl›lad›¤›ndan emin olmak için her
türlü çabay› sarf etmifltir.
Bu Kulan›m K›lavuzu, al›c›n›z›n kurulumunu, ürünün standart ve tek özelliklerini, aç›klamalar› ile
anlatmaktad›r.

Lucas Covers
Paris, Mart 2005

Sembollerin anlamlar›

2 DIJITAL TELEVIZYONA HOflGELDINIZ

Önemli bilgi:
Anlayarak okunmal›d›r.

“Pil iflaretleme sembolü” kullan›lan pillerin ev çöpleri ile at›lmamas›
gerekti¤i anlam›na gelmektedir.

Kullan›lm›fl bataryalar›n at›lmas›na iliflkin yerel düzenlemeleri araflt›r›n.

Bilgi için: Al›c›n›zla birlikte verilen PHILIPS pillerde C›va, Kadmiyum
veya Kurflun gibi zararl› maddeler bulunmamaktad›r.

“Malzeme geri dönüfltürülebilirlik sembolü” paket kartonu veya kullan›c›
el kitab› ka¤›d›n›n geri dönüfltürülebilir oldu¤u anlam›na gelmektedir.

Plastik parçalar›n üzerinde bulunan “Malzeme geri dönüfltürülebilirlik
sembolü” bu parçalar›n geri dönüfltürülebilir oldu¤u anlam›na
gelmektedir.

Karton üzerine yap›flt›r›lm›fl olan “Yeflil Nokta” PHILIPS’in “Paketleme
At›¤›n›n Önlenmesi ve Geri Dönüflümü” kurumuna mali bir ödeme
yapt›¤› anlam›na gelmektedir.

02
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Paketin Aç›lmas› 
Al›c›n›z› aç›n›z, afla¤›daki kablolar›n ve aksesuarlar›n pakette oldu¤undan emin olunuz:
- 1 uzaktan kumanda
- 2 pil (2 x LR6 AA 1,5 V)
- 1 SCART kablosu
- 1 RF koaksiyal kablo
- 1 ana kablo
- 1 kullan›m k›lavuzu
- 1 Dünya çap›nda Garanti kitapç›¤›

Plastik çantalar tehlikeli olabilir. Bo¤ulma riskinden dolay› çantalar› bebeklerden ve
çocuklardan uzak tutunuz.

H›zl› Kurulum
Lütfen al›c›n›z› ba¤lamadan önce bölümleri iyice okuyunuz.

H›zl› ve baflar›l› ilk kurulum için gerekenler flunlard›r:
• Bir anteniniz olmal›d›r.
• Anteniniz alan›n›zla ilgili olarak yerel vericiye uygun yerlefltirilmelidir. 
• TV’nizi aç›n›z.
• Al›c›n›z›n ba¤lant› flekli afla¤›daki gibi olmal›d›r: 

H›ZL› KURULUM 3

TV seti

VCR/DVD

EXT 1

EXT 2
EXT 1EXT 2

En iyi konfigürasyon için

RF Kablosu

Karasal Alıcı

Piller, bilinen ev araçlar›
ile (tornavida vs.) 

kolayca ç›kart›labilir

T
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Önemli güvenlik bilgileri
Güvenli iflletim ve uzun süreli kullan›m için 

Al›c›n›z uygun güvenlik standartlar›n› karfl›layacak flekilde imal edilmifltir, ancak afla¤›daki
talimatlar› uyulmas› güvenli çal›flt›r›lmas›n› teminat alt›na alacakt›r. Bu talimatlar ilerde
baflvurulmak üzere saklanmal›d›r.

- Al›c›y› ana elektrik flebekesine ba¤lamadan önce, ana elektrik flebeke geriliminin al›c›n›n
arkas›nda yaz›l› bulunan gerilimle ayn› oldu¤undan emin olun. E¤er ana elektrik hatt›n›n gerilimi
farkl› ise sat›c›n›za baflvurun.

- Al›c›da kullan›c›n›n bak›m ve onar›m›n› gerçeklefltirebilece¤i herhangi bir parça
bulunmamaktad›r. Tüm bak›m iflleri nitelikli personel taraf›ndan gerçeklefltirilmelidir. 

- E¤er al›c›n›z›n ana elektrik kablosu ba¤lant›s›n› keserseniz, duvar prizinden söktü¤ünüzden ve
cihaz›n arkas›ndaki AC yuvas›ndan sökmedi¤inizden emin olun. Çocuklar kendilerini ciddi bir
flekilde yaralayabilirler, zira kablonun bofl olan ucunda halen elektrik vard›r. 

- F›rt›na s›ras›nda al›c›n›n elektrik ba¤lant›s›n› kesin. 

- Yang›n veya çarp›lma tehlikesini önlemek için, bu cihaz› ya¤mur veya neme maruz b›rakmay›n. 

- Al›c› sa¤lam bir yüzeye yerlefltirilmeli ve havaland›rma aç›kl›klar› gazete, perde, masa örtüleri
vs.ile kapanmamal›d›r. 

- Makineyi radyatörler, f›r›nla ve ›s› üreten di¤er aparatlar gibi herhangi bir ›s› kayna¤›n›n yak›n›na
monte etmeyin. Do¤rudan günefl ›fl›¤›na maruz b›rakmay›n. 

- Al›c›n›n montaj›n› gerçeklefltirirken, al›c›n›n etraf›nda yaklafl›k 2,5 cm.lik bir boflluk
b›rakt›¤›n›zdan emin olun, böylelikle hava serbest bir flekilde devri daim gerçeklefltirebilecek ve
afl›r› ›s›nma önlenecektir. 

- Acil durumlarla aniden kapatma gerekti¤i durumlarda müdahale edebilmek için cihaz›n arka
taraf›ndaki ana ba¤lant›lar›n eriflilebilir durumda olmas›n› temin edin. 

- Al›c›n›n üzerine herhangi bir yan›c› nesne koymay›n (mum vs.) 

- Vazo gibi s›v› ile doldurulmufl olan hiçbir nesne cihaz üzerine koyulmamal›d›r. Al›c› su
damlamas› ve püskürmesine maruz b›rak›lmamal›d›r. Böyle bir durumun meydana gelmesi
durumunda, al›c›n›z›n ana elektrik ba¤lant›s›n› kesin ve sat›c›n›zla temasa geçin. 

- Çocuklar›n hava menfezlerine herhangi bir yabanc› nesne koymad›¤›ndan emin olun. 

- Temizleme ifllemi için yumuflak ve nemli (›slak olmayan) bir kumafl parças› kullan›n. Abrasif
kumafl veya aerosol temizleyiciler kullanmay›n.

T
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6 ÜRÜN TAN›T›M›
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1 Ürün tanıtımı

1.1 Ön görünüm

1 BEKLEME butonu: . . . . . . . . . . . . . . Al›c›y› ON konumuna veya bekleme konumuna çevirir.

2 LED1 (K›rm›z›): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Al›c› durum ekran› (Gösterge tablosundan durumu izleyiniz).

3 LED2 (K›rm›z›/Yeflil/Turuncu): . . . Al›c› durum ekran› (Gösterge tablosundan durumu izleyiniz).

4 Uzaktan kumanda al›c› ekran›.

Durum gösterge tablosu

Not: Al›c›n›z “Bekleme” konumundayken k›rm›z› LED yan›p sönüyorsa bu yaz›l›m güncellemesinin
yap›ld›¤› anlam›na gelir. Bu ifllemi yar›da kesmeyiniz.

LED LED1 LED2
Mod (Kırmızı) (k›rm›z›/yeflil/turuncu)

Al›c› Bekleme durumunda kapal› K›rm›z›

TV izleme kapal› Yeflil

Radyo dinleme kapal› Yeflil, her 20 s
yan›p söner

Bir uzaktan kumanda butonuna basma kapal› Yan›p sönen,renk önceki 
moda ba¤l›

Zamanlay›c› aktif Aç›k Yeflil

Zamanlay›c› Beklemede aktif Aç›k K›rm›z›

Yaz›l›m güncelleme Yan›p sönen Önceki moda ba¤l›

Q W E R
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ÜRÜN TAN›T›M› 7

1.2 Arka görünüm

1 ANTEN G‹R‹fi‹ (*): . . . . . . . . . . . . . UHF/VHF anteninizi tak›n›z.

2 RF ÇIKIfiI (*): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RF ç›k›fl› TV’nizin veya video kaydedicinizin antenine
ba¤lanmal›, Önerilen ba¤lant› diyagramlar› için 2. bölüme
bak›n›z.

3 TV (*): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SCART (1) soket: TV veya bir video projektörüne ba¤lamak için.

4 SER‹ (*): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RS232 servis s›ras›nda seri data transferi.

5 VCR (*): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SCART (1) soket: video kaydedicinizi ba¤lamak için.

6 LAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fiu anda bofl. ‹lerde kullanmak için 

7 L/R SES ÇIKIfiI (*): . . . . . . . . . . . . Sol/Sa¤ analog ses-kolon: HiFi/ses sistemini al›c›ya ba¤lamak
için.

8 D‹J‹TAL (*): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dijital ses- kolon ç›k›fl›: HiFi/ses al›c› sistemini ba¤lamak için.

9 230 V ~ 50 Hz 6W maks (**): . Soket: Ana kabloyu ba¤lamak için.

Tip ve seri numaras› etiketi al›c›n›n alt›ndad›r.

(1) SKART Euroconnector veya Peritel diye de adland›r›l›r

* Güvenli ekstra düflük voltaj
** Tehlikeli Voltaj

W OTQ E R U IY
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1.3 Uzaktan kumandan›n kullan›m›

Bekleme 
Al›c›n›z› bekleme moduna
çeviriniz.

SES +/-
Ses seviyesi Artt›rma/azaltma 

KIRMIZI, YEfi‹L, 
SARI, MAV‹, TEXT
‹çeriklere ba¤l›d›r
Mavi tufl genelde alt-mönüden
ç›kmak içindir

TV/STB
Dijital TV,analog TV de¤ifltirme
1-11
Ses dilini seçme

ALTYAZI
Mümkün altyaz› dillerini
gösterir

FAV
Mümkün favori listesini gösterir
RADYO
TV ve Radyo modunu
de¤ifltirir.

0-9 numara tufllar›
- Görüntü modunda: kanal

seçiniz
- mönüde: mönü kısmını

seçme ve ayarlama
- Beklemede: Alıcıyı açar

receiver

B‹LG‹
- Bilgi bafll›¤› aç›l›r.
- Uzat›lm›fl program bilgisi

verilir.
- Sonra bafll›k kapan›r
ÇIKIfi
Aktif de¤ildir,sonar kullan›l›r.

SESS‹Z 
Ses kesme

EPG
Elektronik Program Rehberi
Açma/Kapama
GER‹
- Görüntü modunda: önceki

kanala gider
- Mönü modunda: önceki

ekrana döner.
‹MLEÇ t/y
- Önceki/Sonraki kanal
- Mönü listesini yukar› afla¤›

hareket ettirme
‹MLEÇ i
- Sa¤ iflaret
- Mönü modunda bir afla¤›daki

mönüyü açar
‹MLEÇ u
- Sa¤ iflaret
- Önceki menü seviyesini açar,

veya de¤erleri saklar
OK
- Kanal listesini görüntüleme
- Kanal listesinden veya

EPG’den kanal seçme
- Bir mönü seçene¤ini

do¤rulama ve aktiflefltirme

MÖNÜ
Mönüyü Açma/Kapama 

REC
Zamanlay›c› listesini
Açma/Yaratma 
Not: seri zamanlay›c›lar mevcut
zamanlay›c›lar› siler “TIMER, 0”

8 ÜRÜN TAN›T›M›

P+ / P-
- Dijital TV/Radyo modunda

‹leriki /gerideki kanallar 
- Kanal listesini yukar›/Afla¤›

oynatma
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DIJITAL ALICINIZIN BA¤LANMASI 9

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

Uyar›!

Bafllatmadan önce:
- Tüm ekipman›n ana flebeke ba¤lant›s›n› kesin (televizyon ve gerekiyorsa VCR ve / veya DVD)
- Dijital al›c›n›z› ana elektrik tedarikine ba¤lamay›n.
- Mevcut kablolar›n›z› kontrol edin, çünkü mevcut Ses / Görünüm ayar›n›z›n ba¤lant›lar›n›

koruman›z gerekebilir.
- Dijital al›c›n›z› mevcut Ses / Görünüm ayar›n›za ba¤laman›z için uygun ba¤lant› yöntemini seçin.

Bak›n›z 2.1 ve 2.2 bölümle.

Not: Yeni ekipman takarken, ilgili kullan›m k›lavuzun ilgili kurulum bilgisine bakt›¤›n›zdan emin olunuz.

2.1 SCART soketleri olan bir TV ve VCR ‘ye ba¤lant›

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

TV seti

VCR/DVD

EXT 1

EXT 2
EXT 1EXT 2

RF Kablosu

Karasal Alıcı
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10 DIJITAL ALICINIZIN BA¤LANMASI
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- Anteninizi dijital al›c›n›z›n “ANT IN”girifline sokunuz.
- Dijital al›c›n›z›n “RF OUT” soketini ilerde kullanmak üzere RF koaksiyel kablo ile VCR’nizin“ANT

IN” soketine ba¤lay›n›z.
- VCR’nizin “ANT OUT” soketini RF koaksiyel kablo ile TV’nizin anten ç›k›fl›na ba¤lay›n›z.
- Dijital al›c›n›z›n“TV” SCART soketini TV ‘nizin “EXT1” SCART soketi k›sm›na SCART kablosu ile

ba¤lay›n›z.by.
- Dijital al›c›n›z›n “VCR” SCART soketine SCART kablosu ile VCR’nizin “EXT1” SCART soketini

ba¤lay›n›z. Alternatif olarak, VCR’niz Kolay Kay›t özelli¤ini destekliyorsa,al›c›n›z›n “VCR” SCART
soketine ikinci diyagramda gösterildi¤i gibi VCR ‘nizin “EXT2” SCART soketini ba¤lay›n›z.

- Tüm ekipmanlar›n›z› belirtildi¤i gibi tak›n›z (dijital al›c›n›z hariç).
- TV’nizi aç›n›z ve bir kanal seçiniz.
- Dijital al›c›n›z› belirtildi¤i gibi tak›n›z.Dijital al›c›n›z SETUP ekran›n› gösterecektir.

(Yeflil LED yanacakt›r).
- Dijital al›c›n›z›n kanal taramas› için 3.Bölüme bak›n›z.

Not:
1.  Ba¤lant› kurulumu s›ras›nda yapabilecekleriniz:

- Dijital TV izlenirken analog TV kayd› yapabilirsiniz.
- Dijital TV kayd› yaparken analog TV izleyebilirsiniz.
- ‹zledi¤iniz Dijital TV kanal›n› kay›t edebilirsiniz.
- VCR’nizden kay›tlar izleyebilirsiniz.

2.  Ba¤lant› kurulumu s›ras›nda VCR deste¤ini sa¤lamak için, Record Link özelli¤ini kullanabilirsiniz.

TV seti

VCR/DVD

EXT 1

EXT 2
EXT 1EXT 2

En iyi konfigürasyon için

RF Kablosu

Karasal Alıcı
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DIJITAL ALICINIZIN BA¤LANMASI 11

2.2 HiFi/Ses al›c› ekipmanlar›n›n ba¤lanmas› (Analog / Dijital)

HiFi / Ses al›c› ekipmanlar›n›z› dijital al›c›n›za ba¤laman›n birçok seçene¤i vard›r.

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

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

Dijital ba¤lant› (B)
Bir tekli CINCH kablosu kullanarak (cihazla birlikte veri
lmemifltir) “D‹J‹TAL” ç›k›fl soketini ses ekipman›n›z›n ilgili dijital girifl soketine ba¤lay›n. Uygun
dijital ses girifllerini bulmak için ses ekipman›n›z›n kullan›c› el kitab›na baflvurun. 

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

Karasal Alıcı

SES

Sol Sag
Dijital

Ses ekipmanı

A B

Analog
girisi
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12 ILK KURULUM
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H›zl› ve baflar›l› bir kurulum için afla¤›dakileri
okuyunuz:

• Bir anten edininiz.
• Anteniniz alan›n›za uygun, bir yerel

vericiyi çeken konumda tutunuz.
• Dijital al›c›n›z Bölüm 2.1 veya 2.2’deki

flekle uyumlu olarak monte edilmelidir.
• TV’nizi aç›n›z.

3.1 Kanal arama

- Kanal aramas› s›ras›nda Set Up (Ayalar)
karfl›n›za ç›kar. 

- Dilinizi ve ülkenizi seçiniz.
- Service aramas›n› seçiniz, ve sonra kanal

aramas› için<OK> tufluna bas›n›z. 
Afla¤›daki bilgiler ekranda belirir:

• Arama ilerleyifli,
• Bulunan kanallar›n say›s›.

Baflar›l› bir arama s›ras›nda, bir tamamlama
mesaj› belirir.
- <OK>’a bas›n.Bir uyar› mesaj› belirir.
- TV izlemeyi bafllatmak için <OK>a bir daha

bas›n›z.
Dijital al›c›n›z hakk›nda daha fazla bilgi için 4.
Bölüme bak›n›z.

E¤er arama baflar›s›zsa, bölüm 3.2’yi izleyiniz.

3.2 Araman›n baflar›s›z olmas›
Kanal araman›n baflar›s›z oldu¤u durumlarda
bir mesaj belirir.

Yeni arama bafllatmadan önce
Afla¤›daki kontrollerin yap›lmas› önerilir:
- Al›c›n›z› ba¤lay›n›z (2.bölüm ),
- Sinyal kalitesi (paragraf 5.3.3),
- Anten montaj›,
- kanal(lar) aln›n›za göre de¤iflir.
Arama baflar›s›zl›¤› mesaj› belirir.
- Ana mönüye ulaflmak ve ekrandan ç›kmak

için <OK> tufluna bas›n›z.
- Paragraf 5.3.2’ye bak›n›z.

Not: e¤er bir sure sonar ayn› baflar›s›zl›k mesaj›
belirirse 8. bölüme bak›n›z.

3.3 Arama hatas› tekrar›

Anteninize gelen sinyal kalitesi kontrol
edildikten sonra bile hiçbir kanal bulunmam›fl
olabilir. 
Ya anteniniz uygun flekilde dijital TV vericisine
yönelmemifltir, veya anten kurulumunuzun
güncellenmesi gerekir, veya dijital
televizyonun kapsama alan› içinde
de¤ilsinizdir. Lütfen bu kullan›c› el kitab›n›n
sonundaki Sorun Giderme k›lavuzuna bak›n›z.
Uygun bir tan› için elektrik sat›c›n›z› aray›n›z.

3 ‹lk kurulum
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4.1 Al›c›n›z› AÇMA/KAPATMA
(bekleme)

Al›c›n›z› bekleme konumundan ç›karmak için,
<P+>, <P->, <BACK>, veya uzaktan
kumandan›n herhangi bir numaras›na
bak›n›z.Alternatif olarak, al›c›n›z›n ön
panelindeki <Bekleme> butonuna bas›n›z.
Al›c›n›z› bekleme moduna getirmek için,
uzaktan kumandan›n bekleme tufluna bas›n.
Alternatif olarak al›c›n›n ön panelindeki
(Bekleme) tufluna bas›n›z. 

Not: 4 saniyeden fazla al›c›n›z›n ön panelinde
bulunan <Standby> dü¤mesine bas›l›
turarak al›c›n›z› s›f›rlayabilirsiniz. 

Al›c›n›z, herhangi bir elektrik ekipman›
gibi, güç tüketir. Düflük güç tüketimi
için, lütfen al›c›n›z› kullanm›yorken
bekleme konumunda tutunuz. E¤er
al›c›n›z› önerdi¤imiz uzun bir sure
boyunca kullanmayacaksan›z lütfen
onu fiflten çekerek kapal› konumda
tutunuz.
Bu aleti koruman›za yard›m edecek
ve de enerjiden de tasarruf
sa¤layacakt›r. 

4.2 TV/Radyo modunu seçme

Al›c›n›z› TV ‘den RADYO’ya çevirmek için
veya tersini yapmak için <RADYO> butonuna
bas›n›z.

4.3 Dijital TV izlerken veya
dijital radyo dinlerken
kanal de¤ifltirme

4.3.1 Say›sal tufllar› kullanma

- Say›sal tufl(lar)a basarak arzu eti¤iniz kanal›
seçiniz.

4.3.2 <P+>/<P->Kullan›m›

- Listedeki kanallar› <P+>/<P-> tufllar›n›
kullanarak ileri/geri al›n›z.

4.3.3 <BACK > tuflunu kullanma
(son kanal›n geri ça¤›r›lmas›) 

- Önceki seçilmifl kanala dönmek <BACK>
tufluna bas›n›z.

4.3.4 Kanal listesini kullanma

- Kanal listesini açmak
için <OK> tufluna
bas›n›z.

- ‹stedi¤iniz kanala
geçmek için tveya y
tufllara bas›n›z.

- Listeden ç›kmak ve
seçili kanallar› görmek
için <OK>tufluna
bas›n›z.

4.3.5 Favori listenizi kullanma

- <FAV> tufluna basarak
seçilebilen tüm kanal
listesinden istedi¤inizi
seçiniz.

- ‹stenilen listeye gitmek
için t veya y
tufllar›na bas›n›z.

- Listeyi aktif hale
getirmek ve al›c›n›z›,
listenin son aktif edilen
kanala çevirmek için
<OK> tufluna bas›n›z.

Not: Görünmeyen favori listesini boflalt›n›z.

4 Günlük iflletim

GÜNLÜK IflLETIM 13
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4.4 Kanal bafll›¤›

Kanal› her seçti¤inizde ekran›n üstünde kanal
bafll›¤› belirir.
Bu bafll›k gösterir ki:

• mevcut kanal›n numaras› ve ismi,
• mevcut program›n bafllama ve bitme

zaman›,
• mevcut program›n ismi,
• mevcut program özelli¤inin ikonu,
• mevcut zaman,
• di¤er programa kalan zaman.

- “NOW” program›n› “NEXT” program
ekran›na de¤ifltirmek için uveya i
tufllar›na bas›n›z.

- ‹lerdeki veya gerideki kanal›n mevcut
program bilgisini görüntülemek için 
y veya t tufllar›na bas›n›z.

- Mevcut seçimdeki uzun bilgiyi görmek için
<INFO> tufluna bas›n›z.

Alternatif olarak:
Kanal bafll›¤›n› görüntülemek için <INFO>
tufluna bir kere bas›n›z.

Sonra <INFO> tufluna bir daha basarak uzun
bilgiyi görüntüleyiniz.
Sonra Kanal bafll›¤›n› kapatmak için <INFO>
tufluna tekrar bas›n›z.

4.5 Ses Kontrolü
- / + /

Dijital TV izlerken veya dijital radyo program›
dinlerken:

- Sesi k›smak için < -> tufluna bas›n›z.

- Sesi açmak için < +> tufluna bas›n›z.
- Sesi tamamen kapatmak için < > tufluna

bas›n›z, ve < > tufluna bir daha basarak
sesi aç›n›z.

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

4.6 Altyaz› seçene¤ini
de¤ifltirme

- < > tufluna bas›n›z.
- ‹stenilen altyaz› diline

geçmek için y veya t
tufluna bas›n›z

- Seçimlerinizi do¤rulamak
için <OK> tufluna
bas›n›z. Alternatif olarak,
None tufluna basarak
altyaz›y› kapatabilirsiniz.

4.7 Ses dili seçene¤ini
de¤ifltirme

- <I/II> tufluna bas›n›z.
- ‹stenilen ses diline

geçmek için y veya t
tufluna bas›n›z.

- Seçimlerinizi do¤rulamak
için <OK> tufluna
bas›n›z.

ikon Tan›m

Teletext mevcuttur

Bilgi imkan›

Altyaz› imkan›

Alternatif ses dili imkan›

Düflük güç

Favori liste

AC3 ses imkan›

Olgunluk oran›
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4.8 Elektronik Program
Rehberi 

Dijital TV izlerken veya dijital radyo dinlerken:
- Program rehberini açmak için

<GUIDE>tufluna bas›n›z. Mevcut program
listesi (“Now / Next”) görünür.

- Mevcut gün program listesine ulaflmak 
için i tufluna bas›n›z.

- ‹stenilen kanal gitmek için y veya t
tufllara bas›n›z.

- Kanal› seçmek için <OK> tufluna bas›n›z.

4.9 Zamanlay›c›lar

4.9.1 Dijital TV izlerken bir
zamanlay›c› ayarlama

- Zamanlay›c› listesine ulaflmak için
<TIMER> tufluna bas›n›z.

- Daha sonar paragraf 5.5.1’de belirtildi¤i
gibi ilerleyiniz.

4.9.2 Rehberden bir zamanlay›c›
ayarlama

- Hangi zamanlay›c›y› seçmek istiyorsan›z
programda onu iflaretleyiniz.Zamanlay›c›
ekran› ç›kacakt›r.

- Uygun zamanlay›c›y› ayarlay›n›z.Örne¤in,
bir hat›rlat›c› ayarlamak için, Zamanlay›c›
tipini Hat›rlat›c› seçiniz. (varsay›lan Kay›t).

- K›rm›z› renkli tufla bir daha basarak
zamanlay›c›y› kaydedin ve rehbere geri
dönünüz.

4.9.3 Bir aktif zamanlay›c›n›n
silinmesi

Bir zamanlay›c› aktif ve kaydetmekte
oldu¤unuz bir fleyi izliyorsunuz. Kay›t
s›ras›nda, LED1 k›rm›z›, LED2 yeflil.sinyal
verir. 
- Aktif zamanlay›c›y› silmek için ard›fl›k

tufllara bas›n›z “TIMER, 0”.
Bir zamanlay›c› aktif ve al›c›n›z bekleme
konumunda.Kay›t s›ras›nda LED1 k›rm›z›
sinyal verirken LED2 turuncu sinyal verir.
- Aktif zamanlay›c›y› silmek için ard›fl›k

tufllara bas›n›z “TIMER, 0”.

4.10 TV / STB tuflunun kullan›m›

Al›c›n›z› dijital TV’den veya RADYO’dan
TV’nizde standart analog kanallara çevirmek
için veya tersi durumunda <TV/STB> tufluna
bas›n›z.

4.11 Kilitli kanallar› izleme

E¤er herhangi bir kilitli kanal seçerseniz,kanal›
izlemek için kilidi çözmelisiniz.
Soruldu¤unda PIN kodunuzu giriniz:
- 4-haneli PIN kodunuzu giriniz.  (varsay›lan

1234).
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Al›c›n›z› anten durumuna göre adapte etmek
için al›c› ayarlar›n›z› de¤ifltirebilirsiniz,
Ses/Video ayar› veya di¤er tercihler.

5.1 Genel bilgi

5.1.1 Temel mönü turu

- Dijital TV’nizi izlerken veya dijital radyonuzu
dinlerken, Ana Menü için<MENU> tufluna
bas›n›z. Puck da buna dahildir.

Puck, mönü gözüktü¤ünde kendini sunar.
Puck 5 element içerir:

• Sar› top mevcut durumu belirtir;
• t, y, u ve iyeflil imleçler,mümkün

gezgin direktörünü belirtir. 

Not: PUCK imleçleri ayarlar› ayarlamak için
mönünün sa¤ k›sm›na gitmifltir.Yukar›,
afla¤›, sa¤ ve sol imleçler sadece mümkün
oldu¤u durumlarda gözükürler.

- Herhangi bir mönü ekran›na gitmek için
<MENU>ye bas›n›z.

5.1.2 Ayarlar› de¤ifltirme

Seçenek, mönünün ilk k›sm›d›r.
- ‹stedi¤iniz mönü k›sm›n› t veya y tufllar›n

basarak yukar› veya afla¤› çekerek
kullanabilirsiniz.

- Alt-k›s›mlar› görmek için alt› çizili k›s›mlara
ba¤l› olarak itufluna bas›n›z. Bu ad›m›
istedi¤iniz seçene¤e ulaflana kadar tekrar
ediniz.

Not: Mönüde bir seviye gitmek için <GER‹>e
bas›n›z.

- Sonra istedi¤iniz ayar için t veya y
tufluna bas›n›z, veya numeric (say›sal)
tufllar› kullanarak bir de¤er giriniz.

- Gerekliyse do¤rulamak için <Tamam>a
bas›n›z. Seçim mönüde bir seviye geri gelir.

Notlar:
1.  Kilitli sinyali veren bir mönü k›sm›n› açmak

için, PIN kodunuzu girmelisiniz.
2.  TV ekran›n›z› mesaj ve mönülerle

doldurmamak için 20 dakika içerisinde
mönünüz kapanacakt›r.

5.2 Tercihler

- Ana menüyü açmak için <MENU> tufluna
bas›n›z.

- Tercihleri seçmek için y tufluna bas›n›z.
- Tercihler alt-menüsüne ulaflmak için i

tufluna bas›n›z.

5.2.1 Dil

Dil,tercihler alt-menüsünden seçilir. Bu k›s›m,
al›c› dilini seçmek içindir, menu ve ses dillerini
de içerir.
- Dil ayarlar›na eriflmek için i tufluna

bas›n›z.
- De¤ifltirmek istedi¤iniz ayar› seçiniz. Uygun

de¤erler ekran›n sa¤ k›sm›nda gözükür.

5 Al›c›n›z›n ayarlar›n›n de¤ifltirilmesi
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- Ayarlar› çözmek için i tufluna bas›n›z.

5.2.2 Konum

Konum tercihler alt-menüsünden seçilir. 
Bu k›s›m al›c›n›z› çal›flt›rd›¤›n›z ülke ve saat
dilimi için kullan›l›r.
- Konum ayarlar›na ulaflmak için i tufluna

bas›n›z.
- De¤ifltirmek istedi¤iniz ayar› iflaretleyiniz.

Uygun de¤erler ekran›n sa¤ k›sm›nda
gözükür.

- Ayarlara ulaflmak için i tufluna bas›n›z.

5.2.3 Sistem ayarlar›

Sistem ayarlar› terciler alt-mönüsünden
seçilir.
- Sistem ayarlar›na ulaflmak için i tufluna

bas›n›z.

Not: E¤er ana kontrol aktif ise, bu bölümün ilgili
alt k›sm›na ulaflmak için PIN kodunuzu
girmelisiniz.

5.2.3.1 TV
Bu k›s›m TV’nizin soketinizin ç›k›fl sinyali
format›n› seçmek için kullan›l›r.
- De¤ifltirmek istedi¤iniz ayar› iflaretleyiniz.

Uygun de¤erler ekran›n sa¤ k›sm›nda
gözükür.

- Mümkün de¤erlere ulaflmak için i tufluna
bas›n›z:

• Video Ç›k›fl›: RGB, CVBS-PAL, CVBS-
SECAM, veya Y/C. RGB ayarlar›
varsay›lan ve önerilen ayarlard›r.

• Ses Ç›k›fl›: Stereo veya Mono
• Ekran format›: TV’nize en uygun video

ç›k›fl› yön oran›n› seçiniz.

Not: TV ekran›ndan en iyi video kalitesini almak
için RGB ayarlar›n› kullanman›z önerilir.
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5.2.3.2 VCR
Bu k›s›m VCR SCART soketinizin ç›k›fl sinyali
format›n› seçmek için kullan›l›r.
- De¤ifltirmek istedi¤iniz ayar› iflaretleyiniz.

Uygun de¤erler ekran›n sa¤ k›sm›nda
gözükür.

- Mümkün de¤erlere ulaflmak için itufluna
bas›n›z:

• Video Ç›k›fl›: CVBS-PAL, CVBS-SECAM,
veya Y/C. CVBS-PAL ayarlar› varsay›lan
ve de önerilen ayarlard›r.

• Kolay Kay›t: VCR’nize uygun kontrol
metodunu seçiniz.VCR’nizin kullan›m
k›lavuzuna bak›n›z.

5.2.3.3 Dijital ses ç›k›fl›
AC3 (dijital ses 5.1) modunu sadece al›c›n›z
Dolby Dijital ev e¤lence sistemine ba¤l› iken
kullan›n›z.
Kay›tlar için, AC3 kendili¤inden kapanacakt›r.

5.2.3.4 Kanal Bafll›¤›
Bu k›s›m kanal bafll›¤› süresini ve fleffafl›¤›n›
seçmek için kullan›l›r.
- De¤ifltirmek istedi¤iniz ayar› iflaretleyiniz.

Uygun de¤erler ekran›n sa¤ k›sm›nda
gözükür.

- Mümkün de¤erlere ulaflmak için itufluna
bas›n›z.

5.2.3.5 Ses
Bu k›s›m bafllang›çtaki ses düzeyini
belirlemek için kullan›l›r.
- Düzey ayar›n› de¤ifltirmek için itufluna

bas›n›z.
- Ses düzeyini ayarlamak için t veya y

tufluna bas›n›z.
- Do¤rulamak için <OK> tufluna bas›n›z.

5.2.3.6 Uzaktan kumanda
Bu k›s›m uzaktan kumanda adres ayar› için
kullan›l›r.
- Mümkün de¤erlere ulaflmak için itufluna

bas›n›z.
- Seçmek istedi¤iniz adresi hareket ettiriniz.

Varsay›lan adres 039.
- Seçiminizi do¤rulamak için <OK> tufluna

bas›n›z.
- Devam› paragraf 7.1 de belirtilir.

E¤er paragraf 7.1 de tan›mlanan
prosedürü tamamlamazsan›z,al›c›n›z›
uzaktan kumanda ile kontrol
edemezsiniz.
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5.3 Kurulum

- Ana mönü için <MENU> tufluna bas›n›z.
- Kurulumu seçmek için y tufluna bas›n›z.
- Kurulum alt-mönüsüne ulaflmak için i

tufluna bas›n›z.

5.3.1 Kanal listeleri

Bu k›s›m kanal listelerinizin yönetimi için
kullan›l›r.
- Kanal listesi özelli¤ine ulaflmak için i

tufluna bas›n›z.

5.3.1.1 Kanallar› yeniden düzenleme
Bu özellik kanallar› yükleme/kald›rma ve
kanallar listesindeki kanallar›n yerini
de¤ifltirmek için kullan›l›r.
- ‹stedi¤iniz kanal› ilk iflaretleme

kald›rma/kurma/yer de¤ifltirme’dir.
- Kanal› seçmek için <OK> ye bas›n›z.Kanal

ismi Seçili kanal k›sm›nda belirir.

Kurulu kanallar listesinden seçti¤iniz bir
kanal› kald›rma:
- K›rm›z› renkli tufla bas›n›z.Kanal kurulu

kanal listesinden kald›r›l›r ve kald›r›lm›fl
kanallar listesinde belirir.

Kald›r›lm›fl kanallar listesinden seçti¤iniz
bir kanal› kald›rma:
- Kanal› nereye kurmak istiyorsan›z oray›

iflaretleyiniz.
- Yeflil renkli tufla bas›n›z. Kanal kald›r›lm›fl

kanallar listesinden kald›r›l›r ve kurulu
kanallar listesinde gözükür.

Listeden seçti¤iniz bir kanal› kald›rma:
- Kanal› nereye kurmak istiyorsan›z oray›

iflaretleyiniz.
- Do¤rulamak için <OK>ye bas›n›z.

5.3.1.2 Yeni TV kanallar›n›n görünümü
- Bu özellik al›c›n›z bekleme konumundayken

bulunan yeni kanallar› görüntülemek için
kullan›l›r.

- Ekran›n sa¤›nda bulunan yeni kanal listesini
görüntülemek için ia bas›n›z.

- Görmek istedi¤iniz kanal› iflaretleyiniz.Seçili
kanallar mevcut program› gözükür.

Not: Seçili kanal› kald›rmak için <OK>ye
bas›n›z.Kald›rmay› iptal etmek için <OK>ye
bir daha bas›n›z.
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- Ekrandan ç›kmak ve kanal listesi alt-
mönüsüne dönmek için u e bas›n›z, veya
mönüden ç›kmak için mavi renkli tufla
bas›n›z.

5.3.1.3 Yeni Radyo istasyonlar›n›
dinleme

- Bu özellik al›c›n›z bekleme konumundayken
bulunan yeni radyo istasyonlar›n›
görüntülemek için kullan›l›r.

- Bulunana yeni kanallar› dinlemek için ie
bas›n›z.

- Dinlemek istedi¤iniz istasyonu iflaretleyiniz.

Not: Seçili istasyonu kald›rmak için <OK> e
bas›n›z. Kald›rmay› iptal etmek için <OK>e
bir daha bas›n›z.

- Ekrandan ç›kmak ve kanal listesi alt-
mönüsüne dönmek için ue bas›n›z, veya
mönüden ç›kmak için mavi renkli tufla
bas›n›z.

5.3.2 Kanal Ayarlar›

Bu k›s›m, kanallar› yüklemek için kullan›l›r.

5.3.2.1 Yeni kanallar ekleme
Bu özellik yeni eriflilebilir kanallar› yüklemek
için kullan›l›r.
- Kurulum özelli¤ini etkinlefltirmek için i

e bas›n›z.
- Yeni kanal aramas›n› bafllatmak için <OK>

e bas›n›z.

Not: Aramay› kesmek için <OK>e bas›n›z.
Hiçbir kanal yüklenmez.

Arama tamamland›¤›nda, bulunan toplam
kanal say›s› ekran›n sa¤›nda belirir. Puck tuflu
Store tufluna hareket eder.
- Yeni kanal› yüklemek için <OK>e bas›n›z.
- Alternatif olarak, Discard tuflunu

iflaretleyiniz ve yeni kanal› atmak için <OK>
ye bas›n›z.

Not: Yüklemede / Atmadan önce kanal
bulunur, TV/Radyo kanallar› ve di¤er
kanal sonuçlar›n› kendi k›s›mlar›n›
iflaretleyerek görebilirsiniz. 

- Ekrandan ç›kmak ve Kanal kurulum alt-
mönüsüne geri dönmek u e, veya mönüden
ç›kmak için mavi renkli tufla bas›n›z.

5.3.2.2 Tüm kanallar›n yeniden
yüklenmesi

Bu özellik,önceki kanal ayarlar›nda yaz›ld›¤›
gibi tüm kanallar› yeniden yüklemek için
kullan›l›r.,
- Yeniden yükleme özelli¤ini etkinlefltirmek

için ie bas›n›z.Sonra yeniden yüklemek
istedi¤iniz kanallar› kontrol ediniz. 

- <OK>e bas›n›z, ve sonra yukar›daki gibi
devam ediniz.
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5.3.3 Al›m› test etme

Bu özellik,anteninizin pozisyonunun yard›m›
ve belirli RF kanal› üzerinden gelen sinyallerin
kontrolü için kullan›l›r.
RF kanallar› üzerindeki seçenekler.
- RF kanallar› listesine ulaflmak için iye

bas›n›z. Varsay›lan seçenekler,var olan
kanallarla ilgilidir.

- Seçmek istedi¤iniz RF kanal›n› listeyi afla¤›
veya yukar› hareket ettirerek
bulabilirsiniz.Seçili kanal için sinyal
kalitesini ve gücünü göstermek için <OK>e
bas›n›z.

- Olmas› gerekiyorsa,düzenli sinyal almak
için anteninizi hareket ettiriniz.

- Sinyal yeterince iyi oldu¤unda, ilgili a¤ ismi
ekranda belirir.

- Mümkün RF kanallar› listesine geri dönmek
için ia bas›n›z ve yukar›da da belirtildi¤i
gibi di¤er RF kanallar›n›n RF kanallar›
kalitesini ve gücünü kontrol ediniz.

Not: E¤er düzgün sinyal alam›yorsan›z,sorun
giderme rehberine bak›n›z.

Belirli kanallar ekleme:
- Yukar›da belirtildi¤i gibi belirli bir RF kanal›

seçiniz.
- RF kanal›ndan yeni kanal eklemek için

afla¤›ya ininiz.
- ie bas›n›z, ve sonra seçti¤iniz RF kanal›n

için bir arama bafllatmak için <OK>e
bas›n›z.

- Bulunan kanallar› yüklemek için<OK>e
bas›n›z.

- Ekrandan ç›kmak ve Kanal listesi alt-
mönüsüne girmek için u tufluna bas›n›z,
veya mavi renkli tufla basarak menüden
ç›k›n›z.

5.3.4 Fabrika ayarlar›n› yeniden
yükleme

Al›c›n›n fabrika ayarlar›n› yeniden yüklemek
için:
- <OK>ye bas›n›z ve ana PIN kodunuzu

giriniz.
- Ana PIN kodunuzu giriniz. Ana PIN kodu

hakk›nda daha fazla bilgi için sorun
giderme k›sm›na bak›n›z.

Not: Fabrika ayarlar›na dönerken kiflisel tüm
ayarlar›n›z› kaybedeceksiniz.

5.4 Bilgi

- Sistem yaz›l›m alt-mönüsüne ulaflmak için
i tufluna bas›n›z.

Sistem yaz›l›m›
Bu k›s›m, dijital televizyonunuzdaki geliflmeler
ve yeni özellikler ile güncel tutulmas› gerekli
olan al›c›n›z›n yaz›l›m güncellemesini
yönetmek için kullan›l›r.Güncellemeler normal
yay›l›m›n parças›d›r.Al›c›n›z orijinal
olarak,otomatikman yaz›l›m güncellemelerini
kabul eder(önerilen). E¤er yeni yaz›l›m bulmak
isterseniz,afla¤›daki bildirimleri okuyunuz:
- Sistem yaz›l›m seçeneklerine ulaflmak

için i tufluna bas›n›z.
Mevcut donan›m/yaz›l›m versiyonlar›
gözükür,ve seçenekler her zaman yeni
yaz›l›m› kabul eder.
- Yeni yaz›l›m bulundu¤unda Puck’u No ‘ya

hareket ettiriniz. T
ür
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e
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- Do¤rulamak için <OK>ye bas›n›z.
- Ekrandan ç›kmak ve yaz›l›m güncelleme

alt-mönüsüne girmek için u tufluna
bas›n›z,veya mavi renkli tufla basarak
menüden ç›k›n›z.

Not: Yeni yaz›l›m bulundu¤unda
güncellefltirmek için ekrandaki bildirimleri
aç›kça takip ediniz:

5.5 Zamanlay›c›lar

- Zamanlay›c›lar alt-mönüsüne ulaflmak 
için itufluna bas›n›z.

5.5.1 Kay›t/ Hat›rlatma

Bu k›s›m kay›t ve hat›rlatma zamanlay›c›lar›n›n
ayar› içindir.
- Zamanlay›c› listesine ulaflmak için<OK>ye

bas›n›z.

Yeni zamanlay›c›y› ayarlama:
Zamanlay›c› seçeneklerine ulaflmak için yeflil
renkli tufla bas›n›z.
- De¤ifltirmek istedi¤iniz ayar› iflaretleyiniz.

- Ayar de¤erlerine ulaflmak için itufluna
bas›n›z:

• Zamanlay›c› tipi
• Kanal
• Kilitlendi¤inde pin kodunuzu giriniz:

Kanal kaydedilirken ve kilitlenirken bir
pin kodu gerekir. (Seçilmifl kanallar›
kaydetme imkan› için Ebeveyn
Kontrolünü Aç›k ‘tan Kapal› konumuna
getiriniz).

• Gün & Ay, Bafllama zaman›, bitifl zaman›
• Ses dili, altyaz› dili,k›s›k sesten dolay› alt yaz›
• Olufl: Bir kere, Günlük, Haftal›k

- Zamanlay›c›y› yüklemek için k›rm›z› renkli
tufla bas›n›z. Yeni zamanlay›c›y› içeren
zamanlay›c› listesi gözükür.

- Ekrandan ç›kmak ve Zamanlay›c› alt-
mönüsüne girmek için sar› renkli tufla
bas›n›z, veya mavi tufla basarak menüden
ç›k›n›z.

Var olan zamanlay›c›y› ayarlama:
- De¤ifltirmek istedi¤iniz zamanlat›c› türünü

zamanlay›c› listesinden iflaretleyiniz.
- Ayar de¤erlerine ulaflmak için itufluna

bas›n›z.
- Uygun ayar de¤erlerini

de¤ifltirmek.(detaylar için yukar› bak›n›z.).
- Zamanlay›c›y› kaydetmek için k›rm›z› tufla

bas›n›z.
Bir mesaj gözükür, VCR’nizi programlama
aç›l›r.
- <OK>ye basarak ilerleyiniz. Ayar

zamanlay›c›s›n› içeren zamanlay›c› listesi
gözükür.

- Ekrandan ç›kmak ve Zamanlay›c› alt-
mönüsüne girmek için sar› renkli tufla bas›n›z,
veya mavi tufla basarak menüden ç›k›n›z.

Var olan bir zamanlay›c›y› silme:
- Silmek istedi¤iniz zamanlay›c›y› seçiniz.
- Zamanlay›c›y› silmek için k›rm›z› tufla

bas›n›z. Zamanlay›c› listesini kald›r›l›r.

Not: Silme, an›nda olur !

- Ekrandan ç›kmak ve Zamanlay›c› alt-
mönüsüne girmek için sar› renkli tufla
bas›n›z,veya mavi tufla basarak menüden
ç›k›n›z.
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Not: Kay›t zamanlay›c›s› aktifken,Dijital kanal›
de¤ifltiremezsiniz, ama analog TV’de
kumandan›n <TV/STB> tuflunu kullanarak
analog kanallar› de¤ifltirebilirsiniz.

Aktif zamanlay›c›y› iptal etme:
Paragraf 4.9.3 e gidiniz.

5.5.2 Uyku

Bu k›s›m uyku zamanlay›c›s›n› ayarlamak
içindir.
- Uyku zamanlay›c›s› de¤erlerine ulaflmak

için ituflunu kullan›n›z.
- Seçmek istedi¤iniz de¤eri iflaretleyiniz:0

‘dan 4 saate kadar 30 dakika aral›klarla.
- Uyku zamanlay›c›s› de¤erini do¤rulamak

için<OK>e bas›n›z.
- Ekrandan ç›kmak ve ana-mönüye gitmek

için u tufluna bas›n›z, veya mavi tufla
basarak menüden ç›k›n›z.

5.6 Favoriler

- Favori alt-mönüsüne ulaflmak için itufluna
bas›n›z.

5.6.1 TV Kanallar›

Bu k›s›m favori TV listesi yaratmak ve listeyi
de¤ifltirmek içindir.
- Favori listesi seçeneklerine ulaflmak için i

tufluna bas›n›z.
- Yaratmak veya de¤ifltirmek istedi¤iniz
listeyi iflaretleyiniz.
- Ayarlara ulaflmak için i tufluna bas›n›z:

• Ad: Liste isminin karakterlerini 
u veya itufllar›yla kullanarak
de¤ifltirebilir,ve mümkün karakterleri 
t veya y ile seçebilirsiniz

• Aktif:Seçilmifl favori listesini devreye
sokmak için Evet’e bas›n›z. 

• TV kanallar›n› seçmek:Kanallar›
seçiniz,ve seçilmifl listesine eklemek için
<OK>e bas›n›z.

• Tüm kanallar› ekleme:Tüm kanallar›
eklemek için <OK>ye bas›n›z. 

• Tüm kanallar› kald›rma: Tüm kanallar›
kald›rmak için<OK>ye bas›n›z.

- Ekrandan ç›kmak ve ana-mönüye gitmek
için u tufluna bas›n›z, veya mavi tufla
basarak menüden ç›k›n›z.
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5.6.2 Radyo ‹stasyonlar›

Bu k›s›m favori radyo listesini yaratmak ve
de¤ifltirmek için kullan›l›r.
- Gerekliyse, radyo moduna geçmek

için<RADYO> tufluna bas›n›z.
- Yukar›da belirtildi¤i gibi ilerleyiniz.

5.7 Eriflim s›n›rlamalar›

Bu k›s›m eriflim s›n›rlamalar›n› devreye
sokmak ve de¤ifltirmek için kullan›l›r.
- Eriflim s›n›rlamalar› ayarlar› mönüsüne

ulaflmak için i tufluna bas›n›z:
• Pin kodu korumas›n› ayarlay›n›z Eriflim

s›n›rlar›na ulaflmak için On’u seçiniz.

Not: E¤er Pin kodu korumas› No ‘da
ise,di¤er eriflim s›n›rlar› ayarlar›n›
de¤ifltiremezsiniz.

• Yetiflkinlik seviyesi: Programlar için Pin
kodu korumas›n› devreye sokmak için
seçeneklerden daha yüksek bir olgunluk
seviyesi seçiniz. Alternatif olarak,bu
seçene¤i devreden ç›karmak için
None’a bas›n›z.

• TV kanallar›:Bir TV kanal›n› kilitlemek
için listeden kanal› seçiniz ve <OK>a
bas›n›z.

• Radyo istasyonlar›: Bir radyo
istasyonunu kilitlemek için listeden
istasyonu seçiniz ve <OK>e bas›n›z.

• Ebeveyn Zamanlay›c›lar›:Var olan
zamanlay›c›y› görüntülemek için<OK>ye
bas›n›z.Sonra ebeveyn zamanlay›c›s›n›
kurmak ve ayarlamak için di¤er
zamanlay›c› tiplerinde belirtildi¤i gibi
ilerleyiniz. (paragraf 5.5.1’e bak›n›z).

• Pin kodunu de¤ifltirme: Pin kodu
de¤ifltirme özelli¤ini etkinlefltirmek 
için i tufluna bas›n›z,sonra mevcut Pin
kodunuzu ve yeni Pin kodunuzu haz›r
oldu¤unda giriniz, ve sonra do¤rulamak
için <OK> e bas›n›z.

- Ç›kmak için mavi tufla bas›n›z.
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6 Mönü a¤ac› 
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7.1 Uzaktan kumanda
ayarlar›n›n de¤ifltirilmesi

E¤er evinizde ekipmanlar›n›z›n di¤er parçalar›
var ve PHILIPS al›c›n›z›n uzaktan kumandas›
bunlarla kar›fl›yorsa,uzaktan kumandan›z›n
ayarlar›n› de¤ifltirebilirsiniz.

Al›c›n›z›n ayarlar›n›n de¤ifltirilmesi:
Paragraf 5.2.3.6’ya bak›n›z.

Uzaktan kumandan›z›n ayarlar›n› de¤ifltirme:
- Say›sal tufllardan 1 ve 3’ e ayn› anda

bas›n›z ve en az 3 saniye bas›l› tutunuz.
- ‹ki tuflu da ayn› anda b›rak›n›z.
- Al›c›n›zla ilgili ayarlar› uzaktan

kumandan›z›n ayarlar›na 60 saniye
içerisinde giriniz:

• Alternatif ayarlar olarak 2 veya 3
(S›ras›yla 038 veya 040)

• Varsay›lan fabrika ayarlar› için1 (039)

Not: E¤er bir tufla bas›l› iken e¤er piller
kald›r›l›rsa, varsay›lan ayarlar (039) saklan›r.

7.2 Kay›t hakk›nda daha fazla
bilgi

7.2.1 Kay›t Haz›rla veya Record
Link’in ba¤lanmas›

Bu ba¤lant› VCR ‘nizin programlanmas›n›
gerektirmeden otomatik olarak kayda izin
verir. Bu ba¤lant› biçimini yapmadan önce: 
- VCR’nizin Kolay kay›t özelli¤ini

destekledi¤ini veya nas›l destekledi¤i
hakk›nda kullan›m k›lavuzuna
dan›fl›n›z.Ço¤u PHILIPS VCR ve DVD+RW
kaydedicileri iki Kolay kay›t seçene¤inden
birini desteklemektedir.

- TV’nizin ve VCR’nizin, her ikisinin de iki
SCART soketi oldu¤undan emin olunuz.

Al›c›n›z› mevcut kurulumunuza dahil ediniz:
- Anten kablosunu dijital al›c›n›z›n “ANTEN

IN” k›sm›na tak›n›z.

- Dijital al›c›n›z›n “RF OUT” ç›k›fl›n› VCR ‘nizin
“ANT IN” soketine dijital al›c›n›zla verilen
RF koaksiyal kablo ile ba¤lay›n›z.

- VCR’nizin “ANT OUT” soketini TV’nizin
anten girifline RF koaksiyal kablo ile
ba¤lay›n›z.

- Dijital al›c›n›z›n “TV” SCART soketini
TV’nizin “EXT1” SCART soket girifline dijital
al›c›n›zla verilen SCART kablosu ile
ba¤lay›n›z.

- Dijital al›c›n›z›n “VCR” SCART soketini
VCR’nizin”EXT2” SCART soket k›sm›na
SCART kablosu(“IN” de denilen) ile
ba¤lay›n›z.

- VCR’nizin “EXT1” SCART soketini TV’nizin
“EXT2 SCART soketi k›sm›na SCART
kablosu ile tak›n›z.(“OUT” da denilen)

- Al›c›n›z hariç tüm ekipmanlar›n›z› tak›n›z.
- TV’nizi aç›n›z ve bir kanal seçiniz.
- Dijital al›c›n›z› ana hattan ba¤lay›n›z. Dijital

al›c›n›z SETUP ekran›n› gösterecektir.
- Bölüm 3’le devam ederek kanal aray›n›z.

Not: 
Bu ba¤lant› kurulumu ile:
- Dijital TV izlerken analog TV kayd›

yapabilirsiniz.
- Dijital TV kaydederken analog TV

izleyebilirsiniz.
- VCR’nizi programlamadan izledi¤iniz dijital TV

kanal›n› kay›t edebilirsiniz.
- VCR’nizden kay›t izleyebilirsiniz.

7.2.2 Dijital al›c› ve VCR ayarlar›

Dijital al›c›n›z›n “Kolay Kay›t” özelli¤inin
yükleme flekli için paragraf 5.2.3.2’ye bak›n›z.
- VCR’nizin marka ve tipine ba¤l› olarak

“Kay›t Haz›rla” veya “Record Link”
seçenekleri için “VCR kontrolünü
ayarlamal›s›n›z.Bunun için VCR’nizin
kullan›m k›lavuzuna bak›n›z, alternatif
olarak da uygun olan› bulmak için her iki
seçene¤i de deneyiniz.

- Dijital al›c›n›zca izin verilen modu
VCR’nizden ayarlay›n›z

7 Geliflmifl ayarlar
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7.2.3 VCR kontrol özelli¤ini
kullanarak kay›t

- Dijital al›c›n›z,TV’niz ve VCR’niz 
7.2.1’e göre ayarl›d›r.

- Dijital al›c›n›z›n bir zamanlay›c›s›n›
programlad›n›z.

- Zamanlay›c› bafllad›¤›nda,VCR’niz kayda
bafllar ve zamanlay›c› bitti¤inde VCR’niz
dijital al›c›n›z›n kontrolü alt›nda kayd›
durdurur. VCR’nizi dijital TV kanallar›n› kay›t
etmek için ayarlaman›za gerek yoktur.

Not: Baz› VCR’lerin kayd›na bafllamak için
“bekleme” konumunda bulunmas› gerekir
Lütfen VCR’nizin kullan›m k›lavuzuna
bak›n›z.
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8 Sorun giderme rehberi
Dijital al›c›n›zda bir problem mi var ? ‹lk olarak afla¤›ya bak›n›z!

Görüntü, ses ve ön panel göstergesi
yok.

Görüntü ve ses yokken ön panelin
k›rm›z› LED’i aç›k.

Görüntü ve ses yokken ön panelin sa¤
LED’i yan›yor.

Görüntü ve ses yokken,al›c›n›n ön
panelindeki sol LED kapal› ve sa¤ LED
yeflil yan›yor 

Uzaktan kumanda çal›flm›yor.

Bulabilece¤inizi düflündü¤ünüz kanallar›
bulam›yorsunuz:. 

Bazen ekranda kare flablon
görüyorsunuz, resimleriniz “donuyor”
veya bir resim gürültülü bir flablonla bir
TV gösteriyor.

Al›c› ana hattan ba¤l› de¤il.

Al›c›n›z Bekleme modunda.

Bir kanal› sessiz olarak izliyorsunuz ve
video eriflilebilir.

Standart analog izliyorsunuz

TV SCART girifli hatal› veya ba¤l› de¤il.

TV’nizde do¤ru AV/EXT kanal›
seçilmemifl. 

Bir zamanlay›c› aktif, al›c› kilitli,ön
LED’ler yeflil / k›rm›z› veya turuncu /
k›rm›z› 

Uzaktan kumandan›n pilleri yanl›fl
tak›ld› veya bofl. 

Uzaktan kumandan›z al›c›y› görmüyor

Uzaktan kumandan›z›n ayarlar›
al›c›n›z›nkiyle uyuflmuyor.

Anteninize gelen sinyaller zay›f olabilir.

Anteninizin ayarlanmas› gerekiyor veya
bölgesel vericiniz çal›flm›yor.

Yay›n problemi olabilir. 

Anteniniz hareket etmifl olabilir, örne¤in
sert hava flartlar›.

Anten ba¤lant›n›zda sorun var veya
tak›l› de¤il.

Ana hatt› kontrol ediniz ve al›c›n›z›n
önünde bulunan Bekleme tufluna
bas›n›z.

<P+> veya <P-> tufllar›ndan birine veya
al›c›y› beklemeden ç›kartmak için
herhangi bir nümerik tufla bas›n›z. 

<P+> veya <P-> tufllar›ndan birine veya
kanal› de¤ifltirmek için herhangi bir
say›sal tufla bas›n›z.

Kumandan›zdan TV/STB tufluna
bas›n›z. 

TV SCART giriflini kontrol ediniz ve
kablolar›n iyice tak›ld›¤›ndan emin
olunuz. 

TV’nizde elle AV/EXT seçimini
deneyiniz.

Al›c› kilidini açmak ve ZAMANLAYICI ‘y›
iptal etmek için “TIMER”ve “0” tufllar›na
bas›n›z.

Pillerin durumunu kontrol ediniz ve e¤er
gerekli ise pilleri bu kitab›n
bafl›ndakilere göre de¤ifltiriniz. 

Kumandan›z› TV’ ye de¤il, al›c›ya do¤ru
tutunuz.

Uzaktan kumandan›z›n ayarlar› için
paragraf 7.1’e bak›n›z.

Paragraf 5.3.2 ‘yi takip ederken al›c›n›z›
yeniden çal›flt›rmay› deneyiniz. E¤er
hala kanallar kaç›yorsa, anteninizin
ayarlanmas› gerekebilir. 

Bölgesel sat›c›n›z› aray›n›z.

Bu normalde geçici bir durum olup
kendi halinde düzelebilir. 

Sinyal kalitesini kontrol ediniz ve
gerekliyse anteninizi düzeltiniz. 

Tüm anten ba¤lant›s›n› kontrol ediniz ve
tümünün s›k›ca soketlere oturdu¤undan
emin olunuz.

Problem Olas› Durum Eylem
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Problem Olas› Durum Eylem

Tüm kanallar› seçemediniz ve P+/- veya
yukar›/afla¤› oklar› her zaman çal›flmaz.

Numerik tufllar› kullanman›za ra¤men
bir kanala ulaflamad›n›z.

PIN kodunuzu unuttunuz.

Bir zamanlay›c› ayarlad›n›z ama
istedi¤iniz fleyi kaydetmiyor.

Bir zamanlay›c› ayarlad›n›z,fakat kay›t
baflar›s›z.

Kanallar›n yerleri de¤iflti. 

Ekran görüntüsü beklenildi¤i kadar net
de¤il. 

Baz› kanallardaki resimler gergin veya
bask›n.

Resimler(program veya mönü) donuyor
ve/veya al›c›n›z› çal›flt›ram›yorsunuz.

Baz› kanallar favori olarak seçilmifl ve
favori modu aç›k. 

Bu kanalda ebeveyn kilidi aktiftir ve PIN
kodunuzu girmeniz için bir OSD mesaj›
gözükür. 

Kaydedici do¤ru olarak ayarlanmam›fl.

Düflük girifl sinyali

Düflük güç

Kilitli kanal

Paragraf 5.3.1.1’de belirtildi¤i gibi
düzenlenir.

E¤er SCART ba¤lant›s›n› ba¤lam›flsan›z
ve RGB-yetene¤i olan TV’niz varsa,al›c›
seçeneklerinden biri hatal› olabilir.

Al›c› TV SCART’›n› RGB yetene¤i
olmayan TV’nizin SCART soketine
ba¤lamal›s›n›z. 

Muhtemelen yay›n bozuk ve al›c›
ayarlar› do¤ru de¤il

Di¤er Favori listesini seçmek için
<FAV> tuflunu kullan›n›z. Mümkün tüm
TV kanallar›n› görmek için Tüm TV
Kanallar› listesini kullan›n›z. 

Kanala ulaflmak için ebeveyn kodunuzu
giriniz veya kanal kilidini aç›n›z.
Ayr›nt›lar için paragraf 5.7 ‘ye bak›n›z.

PIN kodu soruldu¤unda, ana PIN
kodunu kullan›n›z.Bu, al›c›n›z›n
varsay›lan PIN koduna dönmesini
sa¤layacakt›r.(varsay›lan1234).
Ana PIN Kodu 0112.
Not:Bu kodu çocuklar›n kullanmas›na
engel olunuz.

Kaydedicinizi, dijital al›c›n›zla ayn› anda
ayarlay›n›z.

Alternatif olarak,al›c›n›z› otomatik olarak
kontrol etmek için “Kolay Kay›t”
seçeneklerinden birini
kullan›n›z.(paragraf 7.2’ye bak›n›z)

Al›c›n›z› istedi¤iniz kanala,çeviriniz, ve
sonar bu kanal için sinyal kalitesini ve
gücünü görüntülemek için kurulum/Test
al›m›na bak›n›z.

Güç ba¤lant›lar›n› kontrol ediniz.

Zamanlay›c›y› ayarlarken PIN kodunuzu
giriniz.

Yeniden de¤ifltirmek için 5.3.1.1’e
gidiniz.

Paragraf 5.2.3.1’e bak›n›z ve “Video
Output” ayarlar›n› RGB’ye ayarlay›n›z.

TV ‘nizin TV SCART soketinin RGB-
yetene¤i oldu¤una bak›n›z.E¤er TV’nizin
SCART ba¤lant›s›n› de¤ifltirmek için
TV’nizin kullan›m k›lavuzuna
bakmazsan›z.

Paragraf 5.2.3.1’yi izleyerek al›c› ekran
format› seçeneklerine bak›n›z. E¤er
genifl ekran TV’niz varsa, TV
seçeneklerini bile kontrol etmeniz
gerekebilir.

4 saniyeden fazla al›c›n›z›n ön
panelinde bulunan (Standby) tufluna
basarak al›c›n›z› s›f›rlay›n.
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9 Teknik özellikler
Bu ürün 95/47/EC ve 2002/21/EC direktiflerinin flartlar› ile uyumludur.

Devaml› ürün geliflimine ba¤l› olarak, bu el kitab›nda bulunan bilgilerini haber vermeden
de¤ifltirebiliriz.
AC3®, Dolby Digital® ve çift D sembolü ® Dolby Laboratories Licensing Corporation flirketinin
tescilli markalar›d›r.

Video çözücü

- Al›m- Demodülasyon
COFDM 2K/8K

QPSK
fiebeke: MFN/SFN

- Frekans Aral›¤› 
VHF III & UHF IV/V

Ses çözücü 

-S›k›flt›rma Format›
MPEG katman I/II

Kullan›m

- Kurulum kolayl›¤›
- Favori liste radyo programlar›
- Favori liste TV programlar›
Ebeveyn kontrolü
PIN kodu kilidi 
Çocuk zamanlay›c›s› 
Programlanabilir olaylar
- Kaydetme
Kay›t bafll›k mesaj›
- Kullan›c› ara yüzü 
Otomatik program listesi güncelleme 
Çoklu alt yaz› deste¤i 
7-günlük EPG
TV ekranda görünüm 
Yaz›l›m uzaktan güncelleme 
TV ve Radyo modlar›

Sistem Özellikleri

- CPU h›z› 166 MHz
- CPU/Video grafikleri

16 MB SDRAM
- Flash bellek boyutu 4 MB
- Video çözme

MPEG-2 DVB MP@ML’ye kadar
Video bit oran› 15 Mbit/s’e kadar
Video format› 4:3 ve 16:9
Çözünürlük 720x576 piksele kadar

Tuner / Al›m / ‹letim 

- Loop through frekans aral›¤› 
47-862MHz

Ba¤lanabilirlik

Ses Ç›k›fl› - Analog
2x Stereo (K›rm›z› / Beyaz cinch)

- Tak & Oynat evet
- TV skart ç›k›fl›

Kontrollü ses L/R, CVBS, RGB
- VCR skart girifli

Ses L/R, CVBS, RGB

Aksesuarlar 

Piller 
- Dahil aksesuarlar 
Yüksek kalite SKART kablosu
Ana elektrik kablosu 
H›zl› kurulum rehberi 
Uzaktan kumanda
Güvenlik / garanti kitapç›¤› 
Kullan›c› el kitab›

Boyutlar (mm)

- Karton boyultar› (ExDxB)
365x225x65

- Ürün derinli¤i 260
- Ürün boyu 45
- Ürün eni 165
- S›cakl›k (iflletim) 5 - 40º C aras›
- S›cakl›k (saklama) -10 - 70º C aras›
- A¤›rl›k (kg) 1,45
- A¤›rl›k Paket dahil (kg) 2,5
- Güç
- Ana elektrik 230V (+/-10%)

50Hz
- Güç tüketimi (W) 6
- Bekleme güç tüketimi (W) < 6

Bu ürün afla¤›daki konsey
Direktifleri ile uyumludur:

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