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Girifl

Philips DVD Video Girifl
Sahip oldu¤unuz Philips DVD-Video oynatıcı evrensel
DVD standartlarına uyan dijital video diskleri
oynatabilmeniz için gelifltirilmifltir.
DVD Video’nun benzersiz özellikleri olan dublaj dili,
altyazı dilleri seçenekleri ile de¤iflik kamera açıları (diske
ba¤lı olarak) gibi eflsiz özellikler de ürünümüzde
mevcuttur.
DVD-Video disklerine ek olarak tüm video CD,
SVCD’lerini oynatabilecek tüm müzik CD’lerini
dinleyebileceksiniz.

DVD-Video
DVD-Video CD’lerini görünen logoları ile tanıyacaksınız.
CD’nizin muhteviyatına göre (film,video klipler, drama
dizileri,vs..) bu disklerin bir ya da birden çok Bafllı¤ı
(Title) olabilir.

     

TITLE 1 TITLE 2

CHAPTER 1 CHAPTER 2 CHAPTER 1 CHAPTER 2 CHAPTER 3

DVD-VIDEO DISC

Video CD
Video CD’lerini logoları ile tanıyacaksınız.

Super VCD (SVCD)
SVCD, Çin Hükümeti Elektronik Endüstri standartına
uygun olarak Süper VCD IO Standartına sahiptir.

Müzik CD’si
Müzik CD’lerinde sadece müzik parçaları
bulunur.
Müzik CD’lerini logoları ile tanıyacaksınız.

MP3 (MPEG Audio Layer-3) (Sadece DVD622)

Bu oynatıcı, sıkıfltırılmıfl müzik parçalarını içeren MP3
fonksiyonunu destekler.

Not:
– Sadece çok bölümlü CD’lerin ilk bölümü desteklenir.

Ambalajın açılması
‹lk önce DVD-Video oynatıcınızın ambalajının içeri¤ini
kontrol ve tespit edin.
Afla¤ıdaki maddeler bulunmalıdır.

– DVD Video oynatıcı
– Pilleri ile birlikte uzaktan kumanda aleti
– Audio (ses) kablosu
– SCART kablosu
– Kullanma kılavuzu
E¤er herhangi bir parça hasar görmüfl ya da eksikse
lütfen gecikmeden cihazı satın aldı¤ınız bayiye veya
Philips’e haber veriniz.
Ambalajlama materyallerini, ileride olabilecek nakliyat
için saklayın.

Uzaktan kumandaya pillerin
yerlefltirilmesi

¶ Pilleri gösterildi¤i flekilde iki pil bölmesinin içine
yerlefltirin.

Dikkat: Eski ve yeni pilleri karıfltırmayınız. Ayrıca
kesinlikle de¤iflik tipteki pilleri de birlikte
kullanmayınız. (standart, alkalin, vb.)

+

-

+

-

Çevre Bilgisi
¶ Sisteminiz uzman bir ¤irket tarafından deflerlendirilirse

yeniden dönü¤türülebilir ve kullanılabilir malzemelerden
olu¤mu¤tur. Ambalaj malzemelerinin, bitmifl pil ve
eskimifl parçaların elden çıkartılması ile ilgili yerel
mevzuatlara uyunuz.

Güvenlik Önlemleri
¶ Cihazı aflırı neme, ya¤mura, kuma veya ısı kaynaklarına

maruz bırakmayın.
¶ Cihazı sert ve düz bir zemine yerlefltirin.
¶ Cihazınızı ev ısıtma donanımından ve direkt günefl

ıflı¤ından uzak tutun.
¶ Yeterli havalandırma için kabinin içerisinde cihazın tüm

çevresinde olacak flekilde 2,5 cm ilk bofl alan bırakın.
¶ E¤er DVD oynatıcınız CD/ DVD’leri do¤ru okuyamazsa,

DVD oynatıcınızı tamire götürmeden önce lensin
temizlenmesi amacıyla her yerde bulunabilen bir
temizleme CD/DVD’si kullanın.
Di¤er temizlik biçimleri lense zarar verebilir. Lensin
tozlanmasını önlemek amacıyla disk yükleme tablasını
herzaman kapalı tutun.

¶ DVD oynatıcınızı aniden so¤uk bir ortamdan sıcak bir
ortama taflıdı¤ınızda lenste buharlaflma olabilir. Böyle bir
durumda CD/DVD’yi kullanmak mümkün de¤ildir.
Görüntü normal oynatılıncaya kadar, cihazı içinde CD
yokken yaklaflık bir saat kadar açık bırakın.

Disklerin temizlenmesi
¶ Disk kirlendi¤inde bir temizlik bezi ile temizleyin.

CD’yi içten dıfla do¤ru temizleyin.
¶ Benzin, tiner, piyasada mevcut temizlik maddeleri gibi

çözücüleri veya analog diskler için kullanılan anti-statik
spreyleri kullanmayın.

G‹R‹fi



153

Tu
rk

is
h

Genel Görünüfl

GENEL GÖRÜNÜfi

Ön ve Arka panel

DVD622

STANDBY-ON
– Cihazı açar veya bekleme moduna alır.

DISPLAY
– Oynatıcının o anki durumunu gösterir

;  ;  ;  ;  ;  PAUSE
– Oynatma ifllemine ara vermek için

B B B B B PLAY
– Oynatma ifllemini bafllatmak için

9 9 9 9 9 STOP
– Oynatma ifllemini durdurmak için

/////  OPEN/CLOSE
– Disk tablasını açar/kapatır

Disc Tray (Disk tablası)

S S S S S PREV
– Önceki bölüm veya parçaya gitme

SOUND
– 3D(Trusurround), Dolby Surround, Stereo

sesin  seçilmesini sa¤lar

T T T T T NEXT
– Sonraki bölüm veya parçaya gitme

COAXIAL

DIGITAL AUDIO OUT
PCM-MPEG2-Dolby Digital-DTS

TV OUT

LR (CVBS)

VIDEO OUTAUDIO OUT

MAINS (AC Power)
– Elektrik prizine ba¤layın

COAXIAL (Digital audio (ses) çıkıflı)
– Dijital (koaksiyel) cihaza ba¤layın

TV OUT (TV)
– SCART giriflli bir televizyona ba¤layın.

VIDEO OUT (CVBS)
– CVBS video giriflli olan TV’lere ba¤lantı için

AUDIO OUT (Sol/Sa¤)
– Amplifikatör,alıcı ya da stereo sistemine

ba¤layın.

Dikkat: Arka panel ba¤lantılarının iç uçlarına dokunmayınız. Elektrostatik boflalma üniteye kalıcı zarar verebilir
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GENEL GÖRÜNÜfi

RETURN / RESUME
– Önceki menüye gitmek/

DURMA modundan oynatma
ifllemine dönmek için

DISC MENU
– DVD disk menüsüne eriflim

için

1 2 3 41 2 3 41 2 3 41 2 3 41 2 3 4
– (sol/sa¤/yukarı/afla¤ı) imleç

hareketi

OK
– Menü seçimini onaylar

SSSSS
– Geri arama* / önceki bölüm ya

da parça

STOP ( 99999 )
– Oynatma ifllemini durdurmak

için

PLAY ( BBBBB )
– Oynatma ifllemini bafllatmak

için

PAUSE ( ;;;;; )
– Oynatma ifllemini geçici olarak

durdurur /kare kare oynatma

REPEAT
– Bölüm, parça, bafllık, disk

tekrarlama

REPEAT (A-B)
– Her iki yüzü tekrarlama

SHUFFLE
– Parçaları rastgele sıralamaya

göre çalma

SCAN
– Diskdeki her parçanın/

bölümün ilk 10 saniyesini
çalar

POWER BBBBB
– DVD’yi Standby (bekleme)

konumuna alır

0-9 numaralı tufl pedi
– Do¤rudan numara girifli

DISPLAY
– Oynatma sırasında bit oran

göstergesini görüntüler

SYSTEM MENU
– Oynatıcının sistem menüsünü

görüntüleme veya yok etme

T
– ‹leri arama* / sonraki bölüm

veya parça

SUBTITLE
– Altyazı dili seçicisi

ANGLE
– DVD kamera açısını seçme

ZOOM
– Video görüntüsünü büyütme

AUDIO
– Konuflma dili seçme

* Tufla 2 saniye kadar basın

Uzaktan Kumanda
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Hazırlık

Genel Bilgiler
¶ TV ve di¤er cihazlarınıza ba¤lı olarak, oynatıcınızı bir çok

de¤iflik flekilde ba¤layabilirsiniz.
¶ Lütfen ideal ba¤lantıları yapmak için TV, VCR, Müzik seti

ve di¤er sistemlerin gerekli kullanma kılavuzlarına
bakınız.

¶ Daha iyi ses için oynatıcınızın ses çıkıfllarını amplifikatör,
alıcı, stereo sistem veya A / V cihazınıza
ba¤layabilirsiniz. “Opsiyonel cihazların ba¤lanması”
bölümüne bakın.

Dikkat:
– DVD cihazının do¤rudan TV’ye ba¤landı¤ından
emin olunuz. TV’yi do¤ru video girifl kanalına
ayarlayınız.
– Oynatıcınızın audio(ses) çıkıflını, müzik
sisteminizin kulaklık girifli soketine ba¤lamayın.
– DVD oynatıcısını VCR aracılı¤ıyla ba¤lamayın.
DVD görüntüsü, kopyalama korunum sistemi
tarafından bozulabilir.

TV’ye Ba¤lanması
¶ Mevcut ekipmanınızın sundu¤u imkanlara ba¤lı olarak

afla¤ıdaki ba¤lantıları gerçeklefltiriniz.

1 Verilen SCART kablosunu kullanarak oynatıcıların
arkasında bulunan SCART (Euroconnector) çıkıflını
TV’deki uygun ba¤lantı yerine takın (Z).

E¤er Televizyonunuzda SCART soketi yoksa, afla¤ıdaki
alternatif ba¤lantıları seçebilirsiniz:

Video CVBS ba¤lantısı

1 Opsiyonel video kablosunu kullanarak (X) Videoda
bulunan video soketini (CVBS) TV’deki uygun sokete
ba¤layın.

2 DVD cihazının Sol ve Sa¤ audio çıkıfl jaklarını
televizyonun sol/sa¤ audio girifl jaklarına (A) ba¤layınız.

TV

ZXA

COAXIAL

DIGITAL AUDIO OUT
PCM-MPEG2-Dolby Digital-DTS

TV OUT

LR (CVBS)

VIDEO OUTAUDIO OUT

Di¤er cihazlara ba¤lanması

‹ki kanallı analog stereo veya Dolby
Surround özellikli bir amplifikatöre
ba¤lanması

1 Opsiyonel ses kablosunu kullanarak DVD oynatıcınızın
sol ve sa¤ ses çıkıfllarını ampilifikatörünüzün, alıcınızın
veya müzik sisteminizin sol ve sa¤ ses girifl soketlerine
ba¤layın (A).

‹ki kanallı dijital stereo (PCM) bir
amplifikatöre veya çok kanallı (Dolby
Digital, MPEG-2 ve DTS) A/V alıcısına
ba¤lanması

1 Oynatıcınızın dijital ses çıkıflını (koaksiyal F)
amplifikatördeki karflılı¤ı olan sokete ba¤layınız. Bunun
için opsiyonel dijital ses (koaksiyel F) kablosu kullanınız.

2 Oynatıcının dijital ses çıkıflını aktif hale getirmelisiniz.
(Bkz. “Kiflisel Tercihler”)

Dijital çok kanallı ses
Dijital çok kanallı ba¤lantı, optimum ses kalitesi sa¤lar.
Bunun için, oynatıcınızın en az bir ses formatını (MPEG-
2, Dolby Digital ve DTS) destekleyen çok kanallı bir A/V
alıcınızın olması gerekmektedir.
Alıcınızın hangi ses formatlarını destekledi¤ini kullanma
kılavuzundan ya da ön tarafındaki logolardan
ö¤renebilirsiniz.

TV

ZX

COAXIAL

DIGITAL AUDIO OUT
PCM-MPEG2-Dolby Digital-DTS

TV OUT

LR (CVBS)

VIDEO OUTAUDIO OUT

AMPLIFIER

AF

Not:
– DVD diskinizin ses formatını SYSTEM menüsü aktif
hale getirildi¤inde veya Audio tufluna basıldı¤ında
kullanılan dili de¤ifltirirken Durum Penceresinden
görebilirsiniz..
– Dijital ba¤lantılı 6 Kanal Dijital Surround sesi, ancak
alıcınızda dijital çok kanallı flifre çözücü varsa elde
edebilirsiniz.
– Durum Penceresinde mevcut DVD’nin seçilmifl ses
formatını görmek için, SYSTEM MENU ya da Audio
(Konuflma Dili) seçme tufllarına basın.

HAZIRLIK
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NTSC/PAL Ayarları
TV’nizin video iflareti ile efllefltirmek için DVD
oynatıcınızın NTSC/PAL ayarını de¤ifltirebilirsiniz. Bu
ayar sadece, televizyonunuzun durdurma ve ayar
modlarını gösteren ekran üstü göstergesini etkiler. NTSC
ya da PAL’ı seçebilirsiniz. DVD oynatıcınızın ayarını PAL
ya da NTSC’ye de¤ifltirmek için, afla¤ıdaki adımları takip
edin:

1 DVD oynatıcının fiflini çıkarın.

2 DVD oynatıcının 9 ve T tufllarına basın ve basılı
tutun. 9 ve T’yı basılı tutarken fifli takın.

3 DVD oynatıcının ekranında PAL veya NTSC görüldükten
sonra 9 ve T aynı anda bırakın. Ekran göstergesi
üzerinde beliren PAL veya NTSC yazısı mevcut ayarı
gösterir.

4 Ayarı de¤ifltirmek için, üç saniye içinde T basınız. Yeni
ayar (PAL veya NTSC) gösterge yüzeyinde görülecektir.

NTSC/PAL Dönüflmesi (Sadece

DVD622)

Bu oynatıcıda, diskin görüntü çıkıflını TV sisteminize
uygun olarak dönüfltürmeye yarayan NTSC/PAL
dönüfltürme özelli¤i vardır.
Desteklenen dönüflümler afla¤ıdaki gibidir.

NTSC PAL NTSC
Desteklen-

mez PAL PAL

NTSC PAL NTSC

NTSC PAL PAL

Disk Çikifl formati
Tip

DVD

VCD

NTSC

Format Seçili mod

PAL

NTSC

PAL

NTSC PAL AUTO

1 Tercih menüsünde TV System (TV Sistemi) opsiyonunu
seçin.

2 PAL, NTSC veya AUTO opsiyonlarını seçmek için 3 veya
4 tufluna basın.

Notlar:
– AUTO modu, sadece multi sistem bir TV’yi kullanırken
seçilebilir.
– Bu sadece,  cinch veya SCART’ta CVBS çıkıflı için
kullanılabilir.
– Bu çevrim nedeniyle görüntü bozulmaları meydana
gelebilir. Bu durum normal kabul edilir. Mükemmel
kalitede görüntü için en uygunu AUTO (OTOMAT‹K)
formatıdır.

Genel Açıklama

Kullanma kılavuzu hakkında

Bu kılavuz size DVD oynatıcınız hakkında temel bilgiler
verir. Bazı DVD’ler, oynatma esnasında bütün çalıflma
komutlarına cevap vermeyen sadece belli komutları
yerine getirir. Bu durumda, TV ekranında Ä sembolü
görünür ve oynatıcı veya disk tarafından çalıflmaya
müsaade edilmedi¤inde belirir.

Uzaktan kumandanın çalıflması

¶ Aksi söylenmedi¤i takdirde bütün ifllemleri uzaktan
kumanda ile yapabilirsiniz. Enfraruj ıflınının oynatıcınıza
ulaflaca¤ı flekilde her zaman kumandayı oynatıcınıza
do¤ru tutunuz, arada engel olmamasına dikkat ediniz.
Oynatıcının ön panelindeki uygun dü¤meler de
kullanılabilir.

Menü çubu¤u ifllemleri

¶ Bir çok ifllem TV ekranında görünen menü çubu¤u
aracılı¤ı ile de yapılabilir. Uzaktan kumandadaki imleç
tufllarına basarak da menü çubu¤unu ça¤ırabilirsiniz.

¶ Menü çubu¤u görüntülenirken SYSTEM MENU tufluna
basarsanız menü çubu¤u ekrandan kaybolacaktır.

¶ Seçilen madde parlak hale gelir ve sembolün altında
hangi imleç tufllarıyla komut verilebilece¤i görülebilir.

¶ < veya > menü çubu¤unun sa¤ ya da sol tarafında
de¤iflik maddelerde oldu¤unu belirtir.
Bu maddeleri seçmek için 1 veya 2 tufllarına basınız.

HAZIRLIK
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‹lk Ayar (Virgin modu)

Genel

‹lk Ayar Modunda oynatıcının bazı özelliklerinde
tercihlerinizi belirleyebilirsiniz. (Bütün modeller için
geçerli de¤ildir)

Kullanma

Cihazınız ilk kez çalıfltırdıktan sonra “Bafllangıç Ayarları
Ekranı” görünecektir.
Ayarlanacak olan ilk maddenin menüsü ekrana gelir ve
ilk seçenek parlak hale gelir.

¶ Menüde hareket etmek için 4 3 tufllarını kullanabilirsiniz.
Seçilen tercihin maddesi ekranda di¤erlerinden daha
parlak olarak gözükecektir.

¶ Seçiminizi onaylamak için OK tufluna basın ve bir sonraki
menüye devam edin.

Not:
– Tercihlerinizi menülerin ekrana çıkma sırasıyla
yapmanız gerekmektedir.
– Bafllangıç ayarından ancak son menüdeki tercihinizi
yaptıktan sonra çıkabilirsiniz.
– 4 3 veya OK tufllarından baflka bir tufla basarsanız
ekranda Ä belirecektir.
– Kiflisel tercihlerinizi yaparken oynatıcınızı
kapatırsanız, cihazınızı bir sonraki ilk açıflta seçimlerinizi
tekrar bafltan yapmanız gerekmektedir.

Initial Setup (ilk Ayar) modunda afla¤ıdaki
seçeneklerin ayarlanması gerekir:

Menü dili (Menu Language)

Farklı dillerden birini seçebilirsiniz. Ekran üstü gösterge
(OSD) Menüsü, oynatıcıdaki mevcut dilde gözükecektir.

Konuflma Dili

Farklı dillerden birini seçebilirsiniz. E¤er diskde farklı
diller mevcutsa, oynatıcı konuflma dilini seçilen lisana
göre  ayarlayacaktır.
E¤er diskte burada seçti¤iniz dil yoksa, oynatıcınız
diskdeki ilk konuflma dilini okur.

Altyazı Dili

Farklı altyazı dillerinden birini seçebilirsiniz. E¤er diskde
farklı diller mevcutsa, oynatıcı altyazı dilini seçilen lisana
göre ayarlayacaktır.  E¤er diskde burada seçti¤iniz dil
yoksa, oynatıcınız diskdeki ilk altyazı dilini okur.

TV fiekli

E¤er genifl ekranlı ( 16:9 ) bir televizyonunuz varsa,
16:9’u seçin.
E¤er normal bir TV’niz ( 4:3 ) varsa, 4:3'ü seçin.
Bu durumda flu iki seçenekten birini seçebilirsiniz:
Pan Scan ile tam yükseklikteki görüntüyü kenarları
kesilmifl olarak izlersiniz. Letterbox seçene¤inde genifl
ekran görüntüsünü ekranın altında ve üstünde siyah
bantlarla görürsünüz. E¤er disk bu formatı destekliyorsa,
görüntü de buna göre gösterilecektir.

Ülke (Country)

Bulundu¤unuz ülkeyi girin. Bu, “Ebeveyn Kontrolü”
özelli¤inde kullanılmak için istenmektedir. (Bkz.”Eriflim
Kontrolü”)

Not:
– Bütün bu maddeler en baflta çıkan Bafllangıç Ayarı
ekranındaki menülerden yapılmak zorundadır.
Ancak bu maddelerde daha sonra Kiflisel Tercihler
menüsünden istedi¤iniz de¤ifliklikleri yapabilirsiniz.

Menü çubu¤u / Durum
penceresi
Farklı menü çubukları oldu¤undan, menü çubu¤undaki
seçenekler kullanım ve do¤rudan eriflim tufllarının
bulunabilirli¤ine göre düzenlenirler.  SYSTEM MENU
tufluna bir kez basma, Menü çubu¤u 1, menü çubu¤u 2,
menü çubu¤u 3 ve OFF (kapalı) arasında dolaflmanızı
sa¤lar.

Menü çubu¤u 1

Kiflisel Seçenekler

Altyazı Dili

Konuflma Dili

Renk

Ses

Menü çubu¤u 2

‹lerletme

A¤ır çekim

Hızlı Oynatma

Açı

Zoom

Menü çubu¤u 3

Bafllık

Bölüm

Zaman Arama

Be¤enilen Parça Seçimi (FTS)

HAZIRLIK
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Geçici Geri Besleme
Sembolleri

Tarama

Hepsini tekrarlama

Ba¤lıflı tekrarlama

Parçayı tekrarlama

Bölümü tekrarlama

Karıfltırma

Karıfltırarak tekrarlama

A’dan sona tekrarlama

A’dan B’ye tekrarlama

Açı

Çocuk kilidi devrede

Çocuk güvenli¤i

Kalınan yerden devam etme

Hareket yasak

Kiflisel Seçenekler
Oynatıcınızın üzerinde kendi kiflisel tercihlerinizi
yapabilirsiniz.

Genel kullanım:

¶ Uzaktan kumandanızdaki SYSTEM MENU tufluna basın.
¶ Menü çubu¤undan  sembolünü seçin.

➜ Kiflisel tercihler menüsü ekrana gelecektir
¶ Menüler, alt menüler ve menü seçeneklerinde dolaflmak

için 1 2 3 4 tufllarını kullanınız.
➜ Bir menü maddesi seçildi¤inde, maddeyi kontrol
edecek imleç tuflları maddenin yanında görünür.

¶ Onaylamak için OK tufluna basın ve ana menüye dönün.
Afla¤ıdaki maddeler düzenlenebilir:

Görüntü
– TV fiekli

“‹lk Ayar” bölümüne bakınız.

– Siyah Seviye Kaydırma (Black Level Shift)
(sadece NTSC için)

ON (AÇIK) opsiyonunu seçerek daha zengin kontrastlar
için renk dinamiklerini ayarlayın.

– Görüntü kaydırma (Video Shift)

Oynatıcınızın fabrika çıkıflı ayarları görüntünün ekranın
ortasında görünmesine yöneliktir. Ekrandaki görüntünün
yerini de¤ifltirmek için bu ayarlamayı kullanarak sa¤a ya
da sola kaydırın.

– Renk Ayarları (Sadece DVD622)
Ön ayarlı befl renk ayarından birini ve kendi
belirleyece¤iniz (Kiflisel) bir ayarlamayı seçebilirsiniz.

– Kiflisel renk (Sadece DVD622)
Seçilen renk ayarının doyumunu, parlaklı¤ını ve
kontrastının ince ayarlamasını  yapabilirsiniz.

HAZIRLIK
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Ses
– Dijital çıkıfl (digital output)

Fabrika Ayarları :  ALL. Bu, koaksiyel çıkıflın aktif
oldu¤unu gösterir. E¤er oynatıcınızı dijital bir cihaza
ba¤lamayacaksanız, bu maddeyi OFF’a (kapalı)
ayarlayın.
E¤er cihazınızda dijital çok kanallı flifre çözücüsü yoksa,
dijital çıkıflı PCM’ye (Pulse Code Modulation - Sinyal Kod
Modülasyonu) getirin.

– Analog çıkıfl (Analog Output)

Sisteminizin oynatma kapasitesine uygun Stereo, Dolby
Surround veya 3D Sesinin (TruSurround) seçilmesini
sa¤lar.

– Gece Modu (Night Mode)

Düflük ses seviyeli oynatma/çalma için ses dinamiklerini
ayarlar.

– Karaoke vokal (Karaoke vocal)

Sadece çok kanallı karaoke DVD’si oynatırken açık
olmalıdır. Bu durumda diskteki karaoke kanalları normal
stereo ses içine karıfltırılır.

Dil (Language)
‹stenen menü, konuflma ve altyazı dilleri seçilir.  “‹lk Ayar”
bölümüne bakınız.
Konuflma ve Altyazı dilleri ayrıca menü çubu¤undan da
ayarlanılabilir.

Özellikler
– Eriflim Kontrolü

Eriflim kontrolünün afla¤ıdaki özellikleri vardır:
Çocuk kilidi - Çocuk Kilidi Aktifken (ON), diskleri
oynatmak için 4 haneli bir flifre  girilmelidir.
Ebeveyn Kontrolü - Ebeveyn Kontrolü bilgisi içeren DVD
disklerinin oynatılma koflullarını ayarlar. (Bkz “Eriflim
Kontrolü”)

– Durum Penceresi (Status Window)

Menü çubu¤uyla birlikte oynatıcının o anki durumunu
gösterir. Disk oynatılması durduruldu¤unda “Geçici Geri
Besleme” alanı ile birlikte güncel ekranda gösterilir.
“Ekran Üstü Gösterim” bölümüne bakın.
Fabrika ayarı ON’dur(AKT‹F).  Durum Penceresinin
görünmesini isetmiyorsanız, bu ayarlamayı OFF’a
getiriniz.

   

– Bit Oran Göstergesi

Bit hızı göstergesi faaliyete geçirildi¤inde, video ve ses
için olanın yanı sıra toplam bit hızı da gösterilir. Bu
sadece, DVD ve SVCD disklerin oynatılması sırasında
kullanılabilir.

– Yardım metni (help text)

Bu ayarlama ON’a (AÇIK) ayarlandı¤ında, yardım metni
seçilen simgeyi açıklar.
Yardım metni deste¤ini istemedi¤inizde OFF’u seçin.
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Diskin Yerlefltirilmesi

1 CD tablasını açmak için oynatıcının ön yüzündeki OPEN
/ CLOSE (AÇMA / KAPAMA) basınız.

2 Diski etiketli yüzü yukarı gelecek flekilde tablaya
yerlefltirin.

3 CD tablasını kapatmak için OPEN/CLOSE tufluna bir
daha basın.
➜ READ (Okundu) yazısını durum penceresi ve oynatıcı
göstergesinde göreceksiniz ve oynatma ifllemi otomatik
olarak bafllayacaktır.

Not:
– E¤er “Çocuk Kilidi” Aktif halde ise ve takılan disk
çocuk güvenli¤i listesinde de¤ilse (yetkili de¤ilse) flifrenizi
tekrar girmeniz ya da diski yetkilendirmeniz gerekecektir.
(Bkz.Eriflim Kontrolü)

DVD-Video ve Video CD’sinin
oynatılması

Diskin oynatılması

¶ Diski yerlefltirdikten sonra tabla kapanınca,
otomatik olarak disk oynamaya bafllar ve durum
penceresi ve oynatma göstergesinde yerlefltirilen diskin
tipi, içeri¤i ve toplam oynama süresi gözükür.

¶ Disk sizden bir menü aracılı¤ı ile seçim yapmanızı
isteyebilir. Seçenekler numaralı ise, uygun sayı tufluna
basabilirsiniz, de¤ilse, 3/4, 1/2  tuflları ile seçiminizi
yapabilir, OK  tuflu ile onaylayabilirsiniz.

¶ O anda oynatılan bafllık ve bölüm numarası görünür.
¶ Bafllı¤ın sonuna gelince oynatma ifllemi durabilir, bu

durumda cihaz DVD menüsüne döner.  Bir sonraki
bafllı¤a gitmek için B tufluna basınız.

¶ Oynatma ifllemini durdurmak için 9 tufluna basın.
➜ Güncel ekran görünecek ve o anki durum hakkında
bilgi verecektir.

¶ Gösterime durdurdu¤unuz yerden devam edebilirsiniz. B
tufluna basınız; ekranda Resume ikonunu .
gördü¤ünüzde tekrar B tufluna basınız.
➜ Ara verilen yerden bafllatma özelli¤i sadece cihaz içine
yerlefltirilmifl disk için de¤il, izlenmifl son dört disk için de
geçerlidir. Diski cihaza yerlefltiriniz ve uzaktan kumanda
üzerindeki RESUME veya B tufluna basınız; Resume
ikonu . ekranda belirdi¤inde tekrar B tufluna basınız.

Not:
– DVD’lerde bir bölge kodu sözkonusu olabilir. Cihazınız
kendi bölge kodundan farklı bölge koduna sahip diskleri
oynatamaz.

Genel özellikler

Not:
– Aksi belirtilmedikçe burada bahsedilen ifllemler
uzaktan kumanda aracılı¤ıyla  yapılacaktır. Bazı ifllemler
menü çubu¤u yardımıyla da  yapılabilir.

Bir baflka bafllı¤a / bölüme geçmek

Bir diskde birden fazla bafllık veya bölüm
varsa, afla¤ıdaki ifllemi takip ederek
baflka bir bafllı¤a/bölüme atlayabilirsiniz.

¶ SYSTEM MENU tufluna basınız ve daha
sonra mönü çubu¤undan  veya  seçiniz.

¶ Bir bafllık/bölüm seçimi için 3 veya 4 tufluna basınız.

A¤ır çekim

¶ Menü çubu¤undan  sembolünü (A⁄IR ÇEK‹M) seçin.
¶ YAVAfi OYNATMA menüsüne girmek için 4 tufllarını

kullanınız.
➜ Oynatıcı Dondurma (PAUSE) moduna geçecektir.

¶ ‹stedi¤iniz hızı seçmek için 1 2 imleç tufllarını kullanın :  -
1, -1/2, -1/4 veya -1/8 (geri), ya da  +1/8, +1/4, +1/2 veya
+1 (ileri).

¶ Diskin tekrar normal hızda oynatılması için 1’I seçiniz.
¶ ; tufluna basılırsa, hız sıfıra ayarlanacaktır (DONMA).
¶ A¤ır çekim modundan çıkmak için B ve 3 (OYNATMA)

tufluna basın.

Dondurulmufl Resim ve Kare Kare
Oynatma

¶ Menü çubu¤undan  (kare kare
oynatma ) sembolünü seçin.

¶ 4 tufluyla kare kare oynatma menüsüne
girin.
➜ Oynatıcı Dondurma (PAUSE) moduna geçecektir.

¶ Bir önceki veya bir sonraki kareye gitmek için 1 2
tufllarını kullanınız.

¶ Kare kare oynatma modundan çıkmak için B ve 3
(OYNATMA) tufluna basın.

Uzaktan kumandadaki ; tufluna arka arkaya basarak da
sonraki kareye gidebilirsiniz.

Tarama

Tarama iflleminde diskteki her bir
bölümün ilk 10 saniyesi ekranda
gösterilir.

¶ SCAN tufluna basın.
¶ Seçmifl oldu¤unuz bölümü izlemeye devam etmek için

tekrar SCAN veya B tufluna basınız.

KULLANMA

Kullanma
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Arama

¶ Menü çubu¤undan  sembolünü (HIZLI
OYNATIM) seçin.

¶ HIZLI OYNATIM menüsüne girmek için
4 tufllarını kullanınız.

¶ ‹stedi¤iniz hızı seçmek için 1 2 tufllarını kullanın :  -32, -8
ya da -4 (geriye do¤ru); +4, +8, veya +32 (ileriye do¤ru)

¶ Diskin tekrar normal hızda oynatılması için 1’I seçiniz.
¶ Hızlı oynatım modundan çıkmak için B ve 3

(OYNATMA) tufluna basın.

De¤iflik hızlarda ileri ya da geri gitmek için S veya
T tufllarını  basılı tutunuz.

Tekrarlama

DVD Video diskleri- Bölüm/ bafllık /
diski tekrarlamak

¶ O anda oynayan bölümü tekrarlamak
için, REPEAT (tekrar) tufluna basınız.
➜ Oynatıcı göstergesinde REPEAT CHPT (bölümü tekrar et)
yazısı görünür.

¶ O andaki bafllı¤ı tekrar etmek için, REPEAT tufluna
tekrar basın.
➜ Oynatıcı göstergesinde REPEAT TITL (bafllı¤ı tekrar et)
yazısı görünür.

¶ Mevcut diski tekrar etmek için, REPEAT tufluna üçüncü
defa basınız.
➜ Göstergede REPEAT belirir.

¶ Tekrarlama modundan çıkmak için, REPEAT tufluna
dördüncü defa basınız.

Video CD’lerinde parçayı/ diski tekrarlamak
¶ O anda çalan parçayı tekrarlamak için, REPEAT tufluna

basın.
➜ Oynatıcı göstergesinde REPEAT TRK (bölümü tekrar et)
yazısı görünür.

¶ Bütün diski tekrar etmek için REPEAT tufluna ikinci defa
basın.
➜ Oynatıcı göstergesinde REPEAT belirir.

¶ Tekrar modundan çıkmak için, üçüncü defa REPEAT
tufluna basın.

A’dan B’ye tekrarlama

Bafllı¤ın içeri¤i olan bir kısmı
tekrarlamak için:

¶ Seçti¤iniz bafllangıç noktasında REPEAT
A - B tufluna basın.
➜ Göstergede A- yazısı belirir.

¶ Seçti¤iniz bitifl noktasında tekrar REPEAT A- B tufluna
tekrar basın.
➜ Ekranda REPEAT A-B  iflareti görünür ve yaptı¤ınız
sıralamalı çalma ifllemi bafllar. (Oynatıcının ön panelinde
REPEAT A-B iflareti görünür )

¶ Tekrarlama iflleminden çıkmak için, REPEAT A-B tufluna
basınız.

Karıfltırma

DVD Video diskleri
Bu fonksiyon bir konu bafllı¤ı altındaki
bölümlerin istenilen sırada izlenmesini
sa¤lar.

¶ Çalma sırasında SHUFFLE tufluna basın.
➜ Ekranda iki saniye kadar SHUFFLE sembolü görünür.

¶ Normal çalmaya dönmek için, tekrar SHUFFLE tufluna
basın.

Video CD’leri
¶ Çalma sırasında SHUFFLE tufluna basın.

➜ Ekranda iki saniye kadar SHUFFLE sembolü görünür.
¶ Normal çalmaya dönmek için, tekrar SHUFFLE tufluna

basın.

Zaman Arama

Zaman Arama fonksiyonu oynatma ifllemine filmin
istedi¤iniz anında bafllamanıza olanak verir.

¶ Menü çubu¤undan  sembolünü (ZAMAN ARAMA)
seçin.

¶ 4 tufluna basın.
➜ Oynatıcı Dondurma (PAUSE) moduna geçecektir.
➜ Ekranda mevcut diskin kaçıncı dakikasında
oldu¤unuzu belirten bir zaman ayarlama kutusu
belirecektir.

¶ ‹stedi¤iniz bafllama zamanını girmek için numaralı
tufllara basın. Sa¤dan sola do¤ru bafllamak istedi¤iniz
zamanın saati, dakikası ve saniyesini girin.
➜ Her bir zaman dilimi girildi¤inde, bir sonraki yanacaktır.

¶ Bafllama zamanını onaylamak için OK tufluna basın.
➜ Zaman ayar kutusu kaybolacak ve oynatma ifllemi
ayarladı¤ınız yerden bafllayacaktır.

Zoom

Zoom fonksiyonu ekrandaki görüntüyü büyütmenize ve
büyütülmüfl görüntüde istedi¤iniz bölümü göstermeye
yarar.

¶  (ZOOM) opsiyonunu seçin.
¶ Zoom fonksiyonunu faaliyete geçirmek için 3/4 tufllarına

basın ve büyütme oranım girin: 1.33 ya da 2 veya 4.
➜ Oynatıcı Dondurma (PAUSE) pozisyonuna geçecektir.
➜ Seçti¤iniz büyütme oranı menü çubu¤undaki zoom
sembolünün altında görülür ve menü çubu¤unun altında
‘Press OK to pan’ (görüntüde hareket etmek için OK tufluna
basınız) yazısı çıkar.
➜ Görüntü seçiminize göre de¤iflecektir.

¶ Seçiminizi onaylamak için OK tufluna basın.
➜ Ekranda hareket sembolleri belirir:

¶ Ekranda hareket etmek için 1 2 3 4 tufllarını kullanın.
¶ OK tufluna bastı¤ınızda ekranda sadece  büyütülen

kısım görülür.
¶ ZOOM modundan çıkmak için:

– Oynatma ifllemine dönmek için B (OYNATMA)
tufluna basın.

KULLANMA
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FTS-Video

¶ FTS-Video fonksiyonu, oynatıcının belle¤indeki belirli bir
disk için (DVD’deki) be¤endi¤iniz bafllıkları ve bölümler
ile (VCD’deki) be¤endi¤iniz parça ve indeksleri hafızaya
almanızı sa¤lar.

¶ FTS programı 20 madde (bafllık, bölüm) içerebilir.
¶ Diskin oynatılması ifllemi bafllatıldı¤ında listenin en üst

kısmına programlı bir FTS yerlefltirilir. Liste doldu¤unda,
listedeki son programın yerini yeni bir program alır.

¶ Program herhangi bir zamanda seçilebilir ve izlenebilir.

Bir FTS-Video Programını Hafızaya Alma

¶ STOP (DURMA) modunda, menü çubu¤undan Video
FTS  c opsiyonunu seçin.

¶ Menüyü açmak için 4 tufluna basın.
➜ VIDEO FTS menüsü görünecektir.

¶ ON ya da OFF seçeneklerinden birini seçmek için FTS
veya 2 ya da 1 tufllarına basınız.

Bafllık / Parçaları hafızaya alma

¶ TITLES (bafllıklar)’ı seçmek için 4 tufluna basın.
¶ ‹stedifliniz bafllı¤ı seçmek için 2 ve 1 tufllarını kullanın.
¶ Bütün bafllı¤ı kaydetmek için OK tufluna basın.

➜ Bafllık numarası seçim listenize eklenecektir.

Bölümleri/ indeksleri hafızaya alma:

¶ Seçti¤iniz bafllık numarasında 4 tufluna basın.
➜ Bafllık numarası iflaretlenecek ve bu bafllıkta ilk
ulaflılabilen bölüm numarası yanacaktır.

¶ ‹stedifliniz bölüm numarasını seçmek için 2 veya 1
tufllarını kullanınız.

¶ Seçiminizi onaylamak için OK tufluna basın.
➜ Bafllık/ bölüm numarası seçim listenize eklenecektir.

¶ VIDEO FTS c menüsünden çıkmak için SYSTEM
MENU tufluna basınız.

Bir FTS - Video Programının Silinmesi

¶ STOP (DURMA) modunda, menü çubu¤undan Video
FTS c opsiyonunu seçin.

¶ PROGRAM’ı seçmek için 4 tuflunu kullanın.
¶ ‹stedifliniz seçene¤in numarasını seçmek için 2 veya 1

tufllarını kullanınız.
¶ Seçiminizi silmek için OK tufluna basabilirsiniz.
¶ Çıkmak için SYSTEM MENU tufluna basınız.

Bütün seçimlerinizi silmek isterseniz:

¶ STOP (DURMA) modunda, menü çubu¤undan Video
FTS c opsiyonunu seçin.

¶ CLEAR ALL (hepsini sil) opsiyonunu seçmek için 4
tuflunu kullanın.

¶ OK tufluna basın.
➜ Bütün seçimleriniz silinmifltir.

¶ Çıkmak için SYSTEM MENU tufluna basınız.

DVD’ye has özellikler

DVD-Video disklerinin içeriklerinin
kontrol edilmesi: Menüler

DVD’lerde disk taramak ve özelliklere eriflmek için
menüler bulunabilir  Menüyü kullanmak için, uygun
numaraya; ya da seçiminize ulaflmak için 4, 3, 2, 1
tufllarına veya sayı tufllarına basıp OK tuflu ile onaylayın.

Bafllık/Disk menüleri

¶ DISC MENU tufluna basın.
➜ E¤er o anki bafllık bir menü içeriyorsa, bu menü flimdi
ekrana gelir. Aksi takdirde disk menüsü görünecektir.

¶ Menüde kamera açıları, konuflma ve altyazı dilleri ile
bafllık bölümleri görünür.

¶ Bafllık menüsünden çıkmak için, DISC MENU tufluna
tekrar basın.

Kamera açısı

E¤er diskinizde de¤iflik kamera açılarının da bulundu¤u
bölümler varsa, açı sembolü görünür, mevcut açıların
sayısını ve o anda ekranda olan kamera açısını gösterir.
‹stedi¤iniz takdirde kamera açıflını de¤ifltirebilirsiniz.

¶ ‹stedi¤iniz açı sembolünü seçmek için 3/4 tufllarını
kullanın.
➜ Kısa bir süre sonra, seçti¤iniz açı ekranda belirir.
Baflka kamera açıflı kalmayıncaya kadar açı sembolü
görünmeye devam eder.

Konuflma dilinin de¤ifltirilmesi

¶ Menü çubu¤undan Y (AUDIO ) sembolünü seçin.
¶ Di¤er dilleri görmek için Y veya 3/4 tufluna art arda

basın.

Altyazı dili

¶ Menü çubu¤undan Z (ALTYAZI ) sembolünü seçin.
¶ Farklı altyazı dillerini görmek için Z veya 3/4 tufluna art

arda basın.

KULLANMA
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SVCD&VCD’ye has özellikler

Oynatma Kontrolü (PBC)

¶ PBC’Ii Video CD’nizi yerlefltirin ve B (OYNATMA) tufluna
basın.

¶ Seçti¤iniz bölüm oynamaya bafllayana kadar TV ekranı
üzerinde belirtilen tufllarla menüde hareket edin. E¤er
PBC menüsü bafllıkların listesini içeriyorsa, bafllı¤ı direkt
olarak seçebilirsiniz.

¶ Seçiminizi numaralı tufllardan girin (0-9).
¶ Bir önceki menüye geri gitmek için RETURN tufluna

basın.
¶ Kiflisel Tercihler altında PBC OFF opsiyonunu da

seçebilirsiniz.

Müzik CD’sinin çalınması
¶ CD takılınca otomatik olarak çalmaya bafllayacaktır.
¶ TV açıksa, Müzik (Audio) CD’si ekranı belirir.
¶ Parça sayısı ve toplam çalma süresi ekranda görünür.
¶ Çalma esnasında, o anki parça numarası ve parçanın

kaçıncı dakika/saniyede oldu¤u ekranda ve oynatıcı
göstergesinde görünür.

¶ Diskin sonunda çalma sona erer.
¶ Oynatıcıyı herhangi bir zamanda durdurmak için 9

tufluna basınız.

Dondurma (Pause)

¶ Çalma sırasında ; tufluna basın.
¶ Çalma ifllemine geri dönmek için B

(ÇALMA) tufluna basınız.

Arama

¶ Normal çalma esnasında, 4 katı hızla
ileri ya da geri sarmak için S veya
T tufluna bir saniye kadar basınız.
➜ Arama bafllar ve ses azalır.

¶ 8 katı hızla aramak için S ya da T tufluna tekrar
basın.
➜ Arama 8 hızına çıkar ve ses kesilir.

¶ 4 katı hızla aramaya dönmek için, S ya da T
tufluna tekrar basınız.

¶ TV’niz açıksa, arama hızı ve yönü her S ya da T
tufluna bastı¤ınızda görünür.

¶ Arama sonunda çalma ifllemine dönmek için B (ÇALMA)
veya durdurmak için 9 tufluna basınız.

Bir baflka parçaya atlamak

¶ CD çalınırken sonraki veya o anki parçanın baflına dön-
mek için S veya T tufluna hafifçe basın.

¶ Bir önceki parçaya dönmek için tekrar S tufluna iki
kere basın.

¶ Bir parçaya do¤rudan gitmek için, sayı tufllarından
numarasını girebilirsiniz (0-9).

Karıfltırma

¶ Çalma sırasında SHUFFLE tufluna
basın.
➜ Parçaların çalınma sırası de¤iflir.

¶ Normal çalmaya dönmek için, tekrar SHUFFLE tufluna
basın.

Parçayı/ diski tekrarlamak

¶ O anda çalan parçayı tekrarlamak için,
REPEAT tufluna basın.
➜ Oynatıcı göstergesinde REPEAT TRK

(parçayı tekrarla) yazısı görünür.
¶ Bütün diski tekrar etmek için REPEAT tufluna ikinci defa

basın.
➜ Göstergede REPEAT belirir.

¶ Tekrar modundan çıkmak için, üçüncü defa REPEAT
tufluna basın.

A’dan B’ye tekrarlama

Bir sırayı tekrarlamak için:
¶ Seçti¤iniz bafllangıç noktasında

REPEAT A - B tufluna basın.
➜ Oynatıcının göstergesinde A- belirir.

¶ Seçti¤iniz bitifl noktasında tekrar REPEAT A- B tufluna
tekrar basın.
➜ Göstergede A-B belirir ve tekrarlama ifllemi bafllar.

¶ Tekrarlama iflleminden çıkmak için, REPEAT A-B tufluna
tekrar basın.

Tarama

Tarama iflleminde diskteki her bir
bölümün ilk 10 saniyesi ekranda
gösterilir.

¶ SCAN tufluna basın.
¶ Seçmifl oldu¤unuz bölümü izlemeye devam etmek için

tekrar SCAN veya B tufluna basınız.

FTS Programı
¶ FTS Programı, belli bir CD’deki  favori parçalarınızı

hafızaya almanızı sa¤lar.
¶ Her FTS-Programı 20 kadar parçayı hafızaya alabilir.

KULLANMA
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Bir FTS – Programını Kaydetmek

1 Bir CD yükleyin ve çalma ifllemini durdurun.

2 Mevcut parçaların listesine ulaflmak için 4 tufluna basın.

3 Listedeki parçaları seçmek için 2 ya da 1 tufluna basın.
Bir parçaya do¤rudan gitmek için, sayı tufllarından
numarasını girebilirsiniz (0-9).

4 OK tufluna basarak parçaları hafızaya alınız.
➜ Parça numaraları listeye dahil edilecektir.
➜ Parça sayısı ve programın çalma süresi ekranda ve
cihazın göstergesinde görünecektir.

FTS-Programınız tamamlandı¤ında, çalmaya bafllamak
için B tufluna, durma moduna dönmek için 3 tufluna
basın. ‹ki durumda da, FTS Programı, otomatik olarak
hafızaya alınır.

FTS’nin AÇIP/KAPATILMASI

1 ‹stenilen bölümlere ulaflmak için 3 4 tufllarını kullanınız.

2 2 veya 1 tufllarını kullanarak ON veya OFF opsiyonlarını
seçin.

Bir FTS-Programından parça silmek:

1 Seçilmifl parçaların listesine gitmek için 4 tuflunu
kullanın.

2 Silmek istedi¤iniz parçayı seçmek için 2 ve 1 tufllarını

kullanın.

3 OK tufluna basın.
➜ Parça numarası, seçilmifl parçalar listesinden
silinmifltir.

Tüm programın silinmesi:

1 CLEAR ALL (hepsini sil) opsiyonunu seçmek için 4

tuflunu kullanın, ardından da OK tufluna basın.
➜ Diske iliflkin tüm FTS programı silinecektir.

MP3 CD’sinin Özellikler
(Sadece DVD622)

Afla¤ıdaki MP3 formatlarını destekler (ISO9660
formatı):

¶ Max. 30 karakter
¶ Max. 8 alt dizin sayısı
¶ Max. 32 ALB sayısı
¶ VBR bit hızı destekler
¶ MP3 diskleri için desteklenen örnekleme frekansı: 32kHz,

44.1kHz, 48kHz
¶ MP3 diskleri için desteklenen bit-hızları: 32, 64, 96, 128,

192, 256 (kbps)

Afla¤ıdaki formatlar desteklenemez

¶ *.WMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U, *.PLS
¶ Çince dosya isimleri
¶ Non-session kapatılmıfl diskler
¶ UDF formatında kaydedilmifl diskler

‹nternetten MP3 dosyalarını indirme veya kendi
disklerinizden flarkılar yüklemek zevkli bir ifltir.

Ses
Kalitesi

Bit Orani
Yaklaflik

Düflürme Orani
Yaklaflik toplam
MP3-CD süresi Not

AM radyo

FM radyo

CD gibi

CD benzeri

CD*

CD*

32 kbps

64 kbps

96 kbps

128 kbps

256 kbps

320 kbps

40 : 1

20 : 1

15 : 1

10 : 1

5 : 1

3 : 1

40 saat

20 saat

15 saat

10 saat

5 saat

3 saat

Ses kalitesi büyük oranda
de¤iflir. Tavsiye edilmez

Dengeli ses kalitesi
sikifltirma orani

Sikifltirma orani düflük bunun 
yerine CD çalinmesi tavsiye 

edilir

Sonuç olarak, MP3 disklerini dinlerken, arada bir
“atlama” ile karflılaflabilirsiniz.

MP3 Disklerinin çalınması ile ilgili ek not ;
– SDMI ile uyumlu olarak, MP3 disklerini çalarken

dijital çıkıfl sesi kesilir.
– DAM diskleri (bu diskler hem Dijital Ses, hem de

MP3 kodlu müzik içerirler) kayıt biçiminden
dolayı, sadece Dijital Sesli müzik çalacaktır.

– Sadece çok bölümlü disklerin ilk bölümü
desteklenir.

Albüm/Bafllık
Bu özellik, önceki veya sonraki MP3 disk Albümünü/
Bafllı¤ını seçmenizi ve izlemenizi sa¤lar.

1 Önceki veya sonraki Albüm içinde arama yapmak için 3/
4 tufluna basın.

2 Önceki veya sonraki Parça içinde arama yapmak için 1/2
tufluna basın.

➜ 

Albüm Parça Süre

 görünecektir.

3 Aynı zamanda, uzaktan kumandadaki numaralı tuflları
kullanarak da istedi¤iniz albüm/parça numarasını
do¤rudan seçebilirsiniz.

Not:
– DURMA modunda: Numaralar Albüm seçimi için
kullanılır.
– ÇALMA modunda: Numaralar Parça seçimi için
kullanılır.

¶ Sadece afla¤ıdaki modlar MP3 diskleri için kullanılabilir;
– DURDURMA/OYNATMA/ DONDURMA
– SONRAK‹/ÖNCEK‹ BÖLÜME ATLAMA
– PARÇA/ALBÜMÜ/ D‹SK‹ TEKRARLAMA

MP3 Diskleri- Albüm/Parça/Disk
¶ Parçanın tekrarlanması için REPEAT tufluna basınız.

➜ Ekranda REPEAT TRK mesajı belirir.
¶ Albümün tekrarlanması için, REPEAT tufluna bir kez

daha basınız.
➜ Ekranda REPEAT ALBM mesajı belirir.

¶ Diskin tekrarlanması için, üçüncü kez REPEAT tufluna
basınız.
➜ Ekranda REPEAT DISC mesajı belirir.

KULLANMA
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Eriflim kontrolü; Çocuk kilidi
(DVD ve VCD)

Çocuk kilidinin açılması / kapatılması

1 Oynatma ifllemi durdu¤unda, 3/4 tufllarını kullanarak
Özellikler menüsünden ACCESS CONTROL opsiyonunu
seçiniz.

2 Kendi seçiminiz olan 4- haneli bir kodu giriniz.
3 Enter the code a second time.
4 3/4 tufllarını kullanarak “CHILD LOCK” opsiyonuna

geliniz.
5 2 tuflunu kullanarak “LOCK/UNLOCK ” (Kilitli/Açık)

opsiyonuna geliniz.
6 3/4 tufllarını kullanarak “LOCK” opsiyonunu seçiniz.
7 Onaylamak için OK tufluna basın ya da 1 ile onaylayıp

tekrar 1 tufluna basarak menüden çıkınız.
➜ Dört haneli kod girilmedi¤i takdirde artık yetki
vermedi¤iniz diskler oynatılmayacaktır.

8 Çocuk kilidini iptal etmek için UNLOCK opsiyonunu
seçiniz.

Not: Afla¤ıdaki durumlarda 4- haneli kodunuzun teyit
edilmesi gerekmektedir.
– Kod ilk kez girilirken (yukarıda açıklandı¤ı gibi )
– Kod de¤ifltirilirken (bkz. “4-haneli kodun
de¤ifltirilmesi”)
– Kod iptal edilirken (bkz. “4-haneli kodun
de¤ifltirilmesi”)

Disklere yetki verilmesi

¶ Diski yerlefltirin (“Diskin yerlefltirilmesi” bölümüne
bakınız)
➜ Çocuk koruması (child protect) dialog kutusu
görünecektir.
Diskin her zaman oynatılması (Play Always) ya da bir
kere oynatılması (Play Once) için flifreniz sorulacaktır.
E¤er bir kereyi seçerseniz, diskinizi çıkartıncaya ya da
oynatıcınızı açıp kapayıncaya kadar oynatabilirsiniz.
E¤er “Play Always”  (Her Zaman Oynat) opsiyonunu
seçerseniz artık disk çocuklar için güvenli sayılır ve
çocuk kilidi aktif olsa dahi oynatılabilir.

Notlar:
– Oynatıcının hafızası 120 adet yetkili diske ait bafllı¤ı
aklında tutabilir. Çocuk koruma dialog kutusunda Play
Always (Her Zaman Oynat) seçilince disk listeye dahil
edilecektir.
– “Çocuk için güvenli” bir disk her oynatılıflında listenin
baflına geçer. Liste doluyken yeni bir diski listeye
aldı¤ınızda listenin en altındaki bafllık silinir.

– Çift taraflı DVD diskleri iki yüz için ayrı kimlik
numaraları taflırlar. Bu diski çocuk için güvenli listesine
almak üzere her iki yüze de ayrı olarak yetki vermelisiniz.
– Çok CD’li VCD filmlerinde her CD için ayrı kimlik
numaraları taflırlar. Bu diski çocuk için güvenli listesine
almak üzere her iki yüze de ayrı olarak yetki vermelisiniz.

Disklerin izninin (yetkisinin) geri alınması

¶ Diski yerlefltirin (“Diskin yerlefltirilmesi” bölümüne
bakınız)
➜ Otomatik olarak oynatma ifllemi bafllayacaktır.

¶ { görünürken 9 tufluna basın
➜ Göstergede | belirecektir ve diskin izni artık
kaldırılmıfltır.

Eriflim Kontrolü; Ebeveyn
Kontrolü (Sadece DVD-Video
için)
DVD disklerindeki filmlerde çocuklar için uygun olmayan
sahneler olabilir. Bu yüzden bütün bir disk için ya da
diskin bazı bölümleri için diskte Ebeveyn Kontrolü bilgisi
olabilir.Bu sahneler için 1-8 arası puanlama vardır ve
diskte bunlar yerine alternatif, daha uygun sahneler
vardır.
Puanlamalar ülkelere göre de¤iflir. Ebeveyn Kontrolü
özelli¤i disklerin çocuklarınız tarafından oynatılmasını
önler veya bazı sahnelerin yerine alternatif sahneler
koyar.

ER‹fi‹M KONTROLÜ

Eriflim Kontrolü
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Ebeveyn Kontrolünün açılması /
kapanması

1 Oynatma ifllemi durdu¤unda, 3/4 tufllarını kullanarak
Özellikler menüsünden  ACCESS CONTROL
opsiyonunu seçiniz.

2 4 haneli kodunuzu girin. Gerekirse kodu ikinci kez giriniz.

3 3/4 tuflları ile Ebeveyn Kontrolüne geliniz.

4 2 tuflunu kullanarak “VALUE ADJUSTMENT (1-8)”a
geliniz.

5 Bundan sonra 3/4 tuflları ya da uzaktan kumandadaki
sayı tuflları yardımıyla 1 ile 8 arasında bir rakam seçin.

O Puan (“- -“ olarak gösterilir):
Ebeveyn Kontrolü kapalı. Diskin tamamı oynatılacak.

1 - 8 puan:
Diskte çocuklar için uygun olmayan görüntüler mevcut.
Bir sayı girdi¤iniz takdirde, aynı numaralı tüm sahneler
veya daha düflük puanlı sahneler gösterilecek. Daha
yüksek puanlı sahnelerin ise, varsa alternatifleri
gösterilecek.
Alternatiflerinin de gösterilmesi için girdi¤inize eflit ya da
ondan düflük puanlı olması gerekiyor. E¤er uygun bir
alternatif bulunamazsa, oynatıcı durur ve filmin devamı
için 4 haneli kodun girilmesinin bekler.

6 Onaylamak için OK tufluna basın ya da 1 ile onaylayıp
tekrar 1 tufluna basarak menüden çıkınız.

Ülke (Country)

1 Oynatma ifllemi durdu¤unda, 3/4 tufllarını kullanarak
Özellikler menüsünden ACCESS CONTROL opsiyonunu
seçiniz.

2 4 haneli kodunuzu girin.

3 4 tuflunu kullanarak “CHANGE COUNTRY ” opsiyonuna
geliniz.

4 2 tufluna basın

5 3/4 tuflunu kullanarak ülkenizi seçiniz.

6 Onaylamak için OK tufluna basın ya da 1 ile onaylayıp
tekrar 1 tufluna basarak menüden çıkınız.

ER‹fi‹M KONTROLÜ

4-Haneli kodun de¤ifltirilmesi

1 Oynatma ifllemi durdu¤unda, 3/4 tufllarını kullanarak
Özellikler menüsünden  ACCESS CONTROL
opsiyonunu seçiniz.

2 Eski kodu giriniz.

3 4 tuflunu kullanarak “CHANGE CODE ” opsiyonuna
geliniz.

4 2 tufluna basın.

5 Yeni dört haneli kodunuzu (flifre) giriniz.

6 Aynı kodu ikinci defa girip OK tuflu ile onaylayınız.

7 Menüden çıkmak için 1 tufluna basınız.

2- 4 haneli kodunuzu unutursanız

1 Çocuk kilidi ekranından çıkmak için 9 tufluna basınız.

2 3/4 tufllarını kullanarak Özellikler menüsünden ACCESS
CONTROL opsiyonunu seçiniz.

3 Çocuk koruma (child protect) dialog ekranında stop 9
tufluna dört kere basarak flifreyi iptal edebilirsiniz.

4 Yeni kodunuzu (iki defa!) yukarıda anlatıldı¤ı gibi
girebilirsiniz. (4-Haneli kodun de¤ifltirilmesi)

Ebeveyn Kontrolü Feragatnamesi
DVD oynatıcı, belirli yazılım kodlaması içeren DVD
diskleri oynatılırken faaliyete geçecek bir EBEVEYN
KONTROLÜ sistemini içerir. Bu, cihaz üreticisi  ve disk
içeri¤i sanayiinin kabul etti¤i teknik standartlara göredir.
Lütfen, uygun yazılım kodlamasını içermeyen bir DVD
diskinde EBEVEYN KONTROLÜ sisteminin
çalıflmayaca¤ına dikkat edin. Yine, bu DVD oynatıcının
piyasaya sürüldü¤ü tarihte, teknik standartların belirli
bölümleri üzerinde cihaz üreticileri  ile disk sanayii
arasında  uzlaflma sa¤lanmadı¤ını  da unutmayın.
Bu temelde Philips EBEVEYN KONTROLÜ sisteminin
çalıflmasını garanti edemez ve disk içeri¤inin bu flekilde
istenmeden izlenmesinin getirdi¤i herhangi bir
yükümlülü¤ü  reddeder.
Kuflkunuz varsa lütfen, çocukların eriflmesine izin
vermeden önce diskin EBEVEYN KONTROLÜ
ayarlarınıza uygun oynatıldı¤ından emin olun.
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Servis Ça¤ırmadan Önce
E¤er DVD video oynatıcısının arızalandı¤ını fark ederseniz, ilk önce bu kontrol listesini gözden geçirin. Bazı fleyler gözden
kaçmıfl olabilir.  Kesinlikle cihazı kendiniz tamir etmeye kalkıflmayın; bu garanti prosedürünü geçersiz kılacaktır.

Belli bazı belirtilere bakın. Bu arıza belirtilerini gidermek için sadece afla¤ıda listelenen ifllemleri yapın.

Belirti Çözüm

Cihaza elektrik gelmiyor – Elektrik fiflinin düzgün takıldı¤ından emin olun.
– Baflka bir cihazın fiflini takarak AC prizinde elektrik olup olmadı¤ını kontrol

edin.

Görüntü yok – TV’nin açık olup olmadı¤ını kontrol edin.
– Video ba¤lantısını kontrol edin.

Görüntü bozuk – Diskte parmak izi olup olmadı¤ını kontrol edin ve yumuflak bir bezle içten
dıfla do¤ru silin.

– Bazen, az bir miktar görüntü bozuklu¤u olabilir. Bu arızaya iflaret de¤ildir.

Görüntü çok bozuk veya oynatıcı – E¤er görüntü çok bozuksa veya görüntü dikey yönde kayıyorsa, DVD
menüsünde renk yok oynatıcısındaki NTSC/PAL ayarlamasının, televizyonun görüntü

sinyalleriyle uyufltu¤undan emin olun.
– E¤er TV’nizin görüntü sinyalleri NTSC ise, DVD oynatıcısında NTSC

ayarlamasını seçin.
– E¤er görüntü sinyalleriniz PAL ise, PAL ayarlamasını seçin. “NTSC/PAL

AYARLAMALARI”  bölümüne bakın.

DVD veya Video CD’sinin görüntüsü – Disk formatı TV’nizin görüntü formatına uygun de¤il (NTSC/PAL)-
“NTSC/PAL Dönüflümü”  bölümüne bakın.

Ses gelmiyor – Ses ba¤lantılarını kontrol edin.
– E¤er H‹F‹ amplifikatörünü kullanıyorsanız, baflka bir ses kayna¤ını

deneyin.

HIFI amplifikatörünün sesi bozuk geliyor – Amplifikatörün kulaklık (phono) girifline her hangi bir ses ba¤lantısının
yapılmadı¤ından emin olun.

Dijital çıkıfltan ses gelmiyor. – Dijital ba¤lantıları kontrol edin.
– Dijital çıkıflın ALL veya PCM’ye ayarlanıp ayarlanmadı¤ından emin olmak

için, ayarlamalar menüsüne bakın.
– Seçilen ekran dili ses formatının, alıcınızın kapasitesine uygun olup

olmadı¤ını kontrol edin.
– MP3 için geçerli de¤ildir

CD Oynatılamıyor/Çalınamıyor – Disk etiketinin yukarı do¤ru baktı¤ınızdan emin olun.
– Diski temizleyin.
– Baflka bir CD’yi deneyerek CD’nin arızalı olup olmadı¤ını kontrol edin.
– CD’nin arızalı, kötü çizilmifl veya bükülüp bükülmedi¤ini kontrol edin.

CD çıkarıldı¤ında bafllatma ekranına – Cihazı kapatın sonra tekrar açın.
dönülemiyor – Programın baflka bir CD gerektirip gerektirmedi¤ini kontrol edin.

Cihaz uzaktan kumanda sinyallerine – Uzaktan kumandayı, cihazın ön tarafındaki sensöre direkt yönlendirin.
cevap vermiyor – Oynatıcı ile uzaktan kumanda arasındaki engelleri kaldırın.

– Uzaktan kumanda pillerini kontrol edin veya de¤ifltirin.

Tufllar çalıflmıyor. – Cihazı tamamen kapatıp yeniden açmak için elektrik fiflini prizden çıkarın.
(Cihazın ‹lk Ayar modunda olmadı¤ından emin olun.)

Cihaz oynatma/çalma sırasında bazı – Disk ifllem yapılmasına izin vermiyor. Diskin kullanım talimatlarına bakın.
çalıflma komutlarına cevap vermiyor.

DVD- Video oynatıcısı CD ve DVD’leri – DVD oynatıcınıza tamire götürmeden önce lensin temizlenmesi amacıyla
okuyamıyor. piyasada mevcut  bir temizleme CD/DVD’si kullanın.

SERV‹S ÇA⁄IRMADAN ÖNCE
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Teknik özellikler
OYNATIM S‹STEM‹
DVD Video
Video CD’si & SVCD
CD (CD-R ve CD-RW)
DVD+RW
MP3 (Sadece DVD622)

OPT‹K OKUMA S‹STEM‹
Lazer tipi Yarı iletken AlGaAs
Rakamsal Aralık 0.60 (DVD)

0.45 (VCD/CD)
Dalga Boyu 650 nm (DVD)

780 nm (VCD/CD)

DVD D‹SK FORMATI
Araç Optik disk
Çapı 12cm (8cm)
Çalma/oynatma süresi Tek katman 2.15 h*
(12cm) Çift katman 4 h*

‹ki yüz 4.30 h*
Tek katman
‹ki yüz 8 h*
Çift katman

V‹DEO FORMATI
DA Konvertör 10 bits
Sinyal Düzenleme Bileflenler
Dijital Sıkıfltırma DVD için MPEG2

VCD için MPEG1

TV STANDARDI (PAL/50Hz) (NTSC/60Hz)
Satır Sayısı 625 525
Oynatma/çalma Multistandard (PAL/NTSC)

DVD
Yatay Çözünürlük 720 piksel 720 piksel
Dikey Çözünürlük 576 satır 480 satır

VCD
Yatay Çözünürlük 352 piksel 352 piksel
Dikey Çözünürlük 288 satır 240 satır

V‹DEO PERFORMANSI
Video Çıkıflı 75 Ohm’de 1 Vpp
RGB (SCART) Çıkıflı 75 Ohm’de 0.7 Vpp
Siyah Seviye Kaydırma Açma/Kapama
Video Kaydırma Sol/Sa¤

SES FORMATI
Dijital MPEG Sıkıfltırılmıfl Digital

DTS/Dolby Digital 16, 20, 24 bits
PCM fs, 44.1, 48, 96 kHz

Analog Ses Stereo
Dolby Digital Multi kanal sesinden Dolby Pro Logic downmix
2 hoparlörde virtual 5.1 kanal ses için 3D ses (TruSurround)

SES PERFORMANSI
DA Konvertör 24 bits
DVD fs 96 kHz 4 Hz - 44 kHz

fs 48 kHz 4 Hz - 22 kHz
Video CD fs 44.1 kHz 4 Hz - 20 kHz
CD fs 44.1 kHz 4 Hz - 20 kHz
Sinyal - Parazit (1kHz) 100 dB
Dinamik Kapsam (1kHz) 97 dB
Crosstalk (1kHz) 110 dB
Distorsiyon ve Parazit (1kHz) 88 dB
MPEG/MP3 MPEG Audio L3

BA⁄LANTILAR
SCART Euroconnector
Video Çıkıflı Cinch (sarı)
Ses L+R Çıkıflı Cinch (beyaz/kırmızı)
Dijital Çıkıflı 1 Koaksiyel

CDDA / LPCM için IEC958
MPEG1/2, Dolby Digital ve DTS için
IEC1937

KAB‹N
Boyutlar (GxYxD) 435 x 81 x 295 mm
A¤ırlık Yaklaflık 3.5 Kg

GENEL FONKS‹YONLAR
Durdurma/ Oynatma/ Dondurma
Hızlı ileri / Geri Sarma
Zaman Arama
Kare ileri / Geri Alma
A¤ır Çekim
Bafllık/Bölüm/Parça Seçimi
Sonraki/Önceki Bölüme Atlama
Tekrar (Bölüm/ Bafllık/ Hepsi) ya da (Parça/ Hepsi)
A- B Tekrarlama
Karıfltırma
Tarama
Yeni gelifltirilmifl kullanıcı grafik arayüzü
Dijital çok kanallı filtre ile mükemmel görüntü dondurma
Görüntü büyütme (x1.33.x2.x4)
Kiflisel renk ayarı için Smart Görüntü (sadece DVD622)
NTSC/PAL Dönüflmesi (sadece DVD622)
Ekran koruyucu (15 dakika sonra %75 karartma)
3D Ses (TruSurround)
Sanal Jog & Shuttle
Ses ve görüntü bit oran göstergesi

DVD FONKS‹YONLARI
Çok Açıdan izleme Seçimi
Lisan Seçimi (en çok 8 dilden)
Altyazı Seçimi (en çok 32 dilden)
Görüntü En/Boy Oranının De¤ifltirilmesi (16:9, 4:3 Letterbox, 4:3
pan-scan)
Ebeveyn Kontrolü ve Disk Kilidi
Disk Menü Deste¤i(Bafllık menüsü ve bafllangıç menüsü)
5 diskte stop/standby sonrası eski konumuna geri dönme (Resume)
Be¤enilen Bafllık/bölümleri programlama

V‹DEO CD’S‹ FONKS‹YONLARI
VCD 2.0 CD’lerinin Oynatma Kontrolü
Disk kilidi
5 diskte stop/standby sonrası eski konumuna geri dönme (Resume)
Favori Parçaların Programlanması

MÜZ‹K CD’si FONKS‹YONLARI
Sürenin gösterilmesi (Toplam/ Parça/ Kalan Parça Süresi)
Uzaktan kumanda île eksiksiz ses denetimi
Favori Parçaları Programlama

MP3 FONKS‹YONLARI  (Sadece DVD622)
Zaman göstergesi (Parça)
Albüm ve Parça Seçimi
Tekrarlama (Disk/Albüm/Parça)

*  2 konuflma ve 3 altyazı dili içeren filmler için oynatım süresi

Teknik özellikler haber verilmeksizin de¤ifltirilebilir.

TEKNIK ÖZELLIKLER


