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Disklerin temizlenmesi
Bir diski temizlemek için mikro fiber temizlik
bezi kullan›n ve diski ortadan kenarlara do¤ru
düz bir çizgi üzerinden temizleyin.

D‹KKAT!
Benzin, tiner gibi solventler, ticari temizlik
maddeleri veya diskler için kullan›lan
antistatik spreyler kullanmay›n.

DVD kaydedicinin optik ünitesi (lazer), normal
DVD veya CD oynat›c›lardan daha yüksek bir
güçte çal›flt›¤›ndan, DVD veya CD oynat›c›lar
için uygun olan temizlik CD'lerinin kullan›lmas›,
optik ünitenin (lazer) zarar görmesine neden
olabilir. Bu nedenle, temizlik CD'si
kullanmaktan kaç›n›n›z.

Aksesuarlar

Uzaktan Kumanda ve
iki AAA pil

Genel Bilgi

Ayar

Uygun bir yer bulunmas›
– Seti düz, sert ve hareketsiz bir yüzeye
yerlefltirin. Seti, hal› gibi yüzeylerin üzerine
yerlefltirmeyin.
– Seti, ›s›nmas›na neden olabilecek baflka
cihazlar›n (örne¤in al›c› veya amfi) üzerine
yerlefltirmeyin.
– Setin alt›na hiçbir fley (örne¤in CD'ler,
dergiler) koymay›n.

Havaland›rma yeri
– Cihaz›, içten afl›r› ›s›nmas›n› önleyecek
flekilde yeterli havaland›rma olan bir yere
yerlefltirin. Afl›r› ›s›nmay› önlemek için setin
arka taraf›nda ve üstünde en az 10 cm (4,5
inç), ve sol ve sa¤ yanlardan en az 5 cm (2,3
inç) boflluk b›rak›n.

10cm (4.5") 10cm (4.5")

5cm (2.3")

5cm (2.3")

Yüksek s›cakl›klara, neme, s›v›lara ve toza
maruz b›rakmay›n
– Cihaz, s›v› damlamas› veya s›çramas›na
maruz b›rak›lmamal›d›r.
– Cihaz›n üzerine tehlike yaratabilecek
hiçbir eflya (örne¤in s›v› dolu nesneler, yanan
mumlar) koymay›n.
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Ba¤lantılar

IMPORTANT!
– TV sisteminizin özelliklerine ba¤lı olarak
afla¤ıdaki seçenekler arasından birini
kullanarak video ba¤lantısı yapmanız
gerekmektedir.
– DVD Oynatıcıyı do¤rudan TV’ye
ba¤layın.
– SCART ba¤lantısı size DVD Oynatıcıdaki
hem Ses hem de Görüntü özelliklerinden
yararlanma imkanı tanır.

SCART giriflinin kullanılması

� DVD Oynatıcının SCART giriflini (TV OUT)
TV’nin konnektörüne (TV IN) ba¤lamak için
SCART kablosunu (siyah) kullanmanız
gereklidir (kablo birlikte verilmemektedir).

Not:
– SCART kablosu üzerinde “TV” yazısının
oldu¤u tarafın TV setine ve “DVD” yazısının
oldu¤u tarafın da DVD Oynatıcıya
ba¤landı¤ından emin olun.

Kompozit Görüntü giriflinin (CVBS)
kullanılması

1 DVD Oynatıcının CVBS (VIDEO) giriflini TV’de
A/V In, Video In, Kompozit veya Baseband
olarak adlandırılan video girifl yuvasına
ba¤lamak için kompozit video kablosunu
kullanın (kablo birlikte verilmemektedir).

2 Bu DVD oynatıcının sesini TV’den duymak için
DVD Oynatıcının AUDIO OUT (SOL/SA⁄)
girifllerini TV’de bulunan uygun AUDIO IN
girifllerine ba¤lamak için ses kablolarını
(beyaz/kırmızı) kullanın (kablo birlikte
verilmemektedir).

TV’nin Ba¤lanması

AUDIO 
IN

S-VIDEO
IN

VIDEO IN

TV IN

AUDIO 
IN

S-VIDEO
IN

VIDEO IN

TV IN

1

AUDIO 
IN

S-VIDEO
IN

VIDEO IN

TV IN

AUDIO 
IN

S-VIDEO
IN

VIDEO IN

TV IN
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Ba¤lantılar

ÖNEML‹!
–  Aflamal› tarama görüntü kalitesi
yaln›zca Y Pb Pr kullan›ld›¤›nda ve aflamal›
tarama TV gerekti¤inde elde edilebilir.

Komponent Görüntü giriflinin kullanılması
(Y Pb Pr)

1 DVD Oynatıcının Y Pb Pr girifllerini TV’de yer
alan uygun video girifl yuvalarına (Y Pb Pr
veya YUV olarak da isimlendirilmifltir)
ba¤lamak için Komponent Video kablolarını
(kırmızı/mavi/yeflil) kullanın (kablo birlikte
verilmemektedir).

2 Bu DVD oynatıcının sesini TV’den duymak için
DVD Oynatıcının AUDIO OUT (SOL/SA⁄)
girifllerini TV’de bulunan uygun AUDIO IN
girifllerine ba¤lamak için ses kablolarını
(beyaz/kırmızı) kullanın (kablo birlikte
verilmemektedir).

3 Ayr›nt›l› Aflamal› Tarama ayar› için bkz. sayfa
128.

ÖNEML‹!
– TV’nizde sadece tek bir Anten In jak›
varsa (veya 75 Ohm veya RF In olarak
etiketlenmiflse), TV’nizde DVD gösterimini
izleyebilmek için bir RF modülatörü
gerekecektir.  RF modülatörünün
bulunabilirli¤i ve kullan›m› hakk›nda
ayr›nt›l› bilgi için elektronik eflya sat›c›n›za
veya Philips’e baflvurunuz.

RF modülatör aksesuar›n›n kullan›lmas›

1 DVD Oynat›c›n›n CVBS jak›n› RF
modülatörünün video girifl jak›na ba¤lamak
için kompozit video kablosunu (yeflil) kullan›n.

2 RF modülatörünü TV’nizin RF jak›na
ba¤lamak için RF koaksiyal kablosunu
(birlikte verilmemifltir) kullan›n.

TV’ye giden RF koaksiyal kablo

RF Modülatörün Arka Taraf›
(sadece örnek amaçl›)

Anten veya
Kablo TV sinyali

AUDIO 
IN

V (Pr/Cr)

U (Pb/Cb)

Y

S-VIDEO
IN

VIDEO IN

COMPONENT
VIDEO IN

AUDIO 
IN

V (Pr/Cr)

U (Pb/Cb)

Y

S-VIDEO
IN

VIDEO IN

COMPONENT
VIDEO IN

21
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Ba¤lantılar

Tüm ba¤lantılar do¤ru yapıldıktan sonra
AC güç kablosunu elektrik fifline takın.
Cihazlar açık konumdayken asla ba¤lantı
yapmayın veya ba¤lantıları de¤ifltirmeyin.

Herhangi bir disk yüklü de¤ilken, DVD
Oynat›c›n›n ön panelindeki STANDBY ON
butonuna bas›n.
gösterge panelinde “NO DISC” yazısı
görüntülenebilir.

NO DISC

Güç kablosunun ba¤lanması

~ AC MAINS

AUDIO 
OUT

V (Pr/Cr)

U (Pb/Cb)

Y

S-VIDEO
IN

VIDEO IN

COMPONENT
VIDEO IN



T
u

rk
ish

124

Ba¤lantılar

Stereonun Dolby Pro Logic veya Sa¤ / Sol
Audio In girifli vardır

1 TV’nizde bulunan seçeneklere ba¤lı olarak
video ba¤lantılarından (RGB/SCART, CBVS
VIDEO IN, COMPONENT VIDEO IN) birini
seçin.

2 Bu DVD oynatıcının sesini TV’den duymak için
DVD Oynatıcının AUDIO OUT (SOL/SA⁄)
girifllerini TV’de bulunan uygun AUDIO IN
girifllerine ba¤lamak için ses kablolarını
(beyaz/kırmızı) kullanın (kablo birlikte
verilmemektedir).

Opsiyonel: 2-kanallı Stereonun
Ba¤lanması

Opsiyonel: Dijital AV Alıcısının
Ba¤lanması

Alıcının PCM, Dolby Digital veya MPEG2
dekoderi vardır

1 TV’nizde bulunan seçeneklere ba¤lı olarak
video ba¤lantılarından (RGB/SCART, CBVS
VIDEO IN, COMPONENT VIDEO IN) birini
seçin.

2 DVD oynat›c›n›n KOAKSIYAL DIGITAL AUDIO
OUT ç›k›fl›n›, al›c›n›z›n DIGITAL AUDIO IN
girifline ba¤lay›n (kablo birlikte
verilmemektedir).

3 DVD Oynatıcının Dijital Çıkıflını Alıcınızın
özelliklerine ba¤lı olarak PCM-ONLY veya ALL
konumuna ayarlayın (ayrıntılı bilgi için sayfa
141’te “Dijital Çıkıfl” bölümüne bakın).

Yard›mc› ‹pucu:
– Dijital çıkıflın ses formatı alıcınızın
özellikleri ile uyumluluk göstermiyorsa alıcı
güçlü, bozuk bir ses verecek veya hiç ses
çıkmayacaktır.

AUDIO 
IN

STEREO

DIGITAL

AUDIO 
IN

DIGITAL

AV Receiver
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Fonksiyonel Genel Bakıfl

Ön ve Arka Paneller

Dikkat: Arka paneldeki girifllerin i¤nelerine dokunmayın. Elektrostatik boflalma sistemde
kalıcı bir hasara yol açabilir.

TV OUT
– Bir TV’nin SCART girifline ba¤lan›r

Audio Out (Sol/Sa¤)
– Bir amfi, alıcı veya stereo sistemin

AUDIO girifline ba¤lanır.

COAXIAL (Dijital ses çıkıflı)
–  Dijital bir sesli ekipmanın ortak eksenli

AUDIO girifline ba¤lanır.

Mains (AC Güç Kablosu)
– Standart bir AC prizine ba¤lanır.

CVBS (VIDEO Ç›k›fl›)
– Bir TV’nin CVBS Video girifllerine

ba¤lanır

YPbPr
– Bir TV’nin YPbPr girifline ba¤lan›r

9 9 9 9 9 STOP
– Oynatımı durdurmak için

2;2;2;2;2; PLAY/PAUSE
– Çalmay› bafllat›r veya duraklat›r

IR Sensörü
– Uzaktan kumanday› bu sensöre do¤ru

tutun

STANDBY-ON BBBBB
– Çalar› açar veya bekleme moduna

geçirir

Disk kapaflı

OPEN/CLOSE /////
– Disk tepsisini  Açmak/Kapamak için

GÖSTERGE
– oynat›c›n›n geçerli durumunu gösterir
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Yard›mc› ‹pucu:
Disk tepsisini AÇMAK veya KAPATMAK
için "STOP" tufluna yaklafl›k 2 saniye
bas›n.

Uzaktan Kumanda

Fonksiyonel Genel Bakıfl

DISC MENU
– DVD disklerin menüsüne

eriflmek/VCD disklerin PBC
özelli¤ini açmak/kapamak için

kullan›l›r

RETURN / TITLE
– önceki menüye geri dönmek /

bafll›k menüsünü göstermek
için kullan›l›r

PREV ( ¡¡¡¡¡ )
– Önceki bafll›¤a/bölüme/parçaya

atlar

NEXT ( ™ )
– Sonraki bafll›¤a/bölüme/parçaya

atlar

STOP ( 99999 )
– gösterimi durdurur

PLAY/PAUSE ( 2;2;2;2;2; )
– Çalmay› bafllat›r veya duraklat›r

MUTE ( HHHHH)
– Ses ç›k›fl›n› devre d›fl› b›rak›r veya

etkinlefltirir

SUBTITLE
– DVD altyaz› dili seçmeyi sa¤lar

ZOOM
–  görüntü boyutunu de¤ifltirmek için

kullan›l›r

REPEAT
– bölüm, parça, disk tekrar eder

REPEAT A-B
– belirli bir bölümü tekrar eder

B
– Çalar› açar veya bekleme

moduna geçirir

DISPLAY
– gösterim s›ras›nda TV

ekran›nda bilgi gösterir

1 21 21 21 21 2
– Sola veya sa¤a hareket etmek,

ileri/geri arama gerçeklefltirmek
için imleç dü¤meleri

3 43 43 43 43 4
– Yukar›/afla¤›da hareket etmek,

yavafl ileri/geri sarma
gerçeklefltirmek için imleç
dü¤meleri

OK
– Bir girifl yada seçimi onaylar

SETUP
– oynat›c›n›n sistem menüsüne

girmek veya ç›kmak için
kullan›l›r

Alfasay›sal tufltak›m› 0-9
– bir menüdeki rakaml› maddeleri

seçer

AUDIO
– Ses dilinin (DVD/ VCD) veya

ses kanallar›n›n seçilmesini
sa¤lar.
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Adım 1: Pillerin uzaktan
kumandaya yerlefltirilmesi

1 Pil bölmesini açın.

2 ‹ki adet R03 veya AAA tipi pili (+-) yönlerini
dikkate alarak bölmeye yerlefltirin.

3 Kapa¤ı kapatın.

Oynatıcının Çalıfltırılması için Uzaktan
Kumandanın Kullanılması

1 Uzaktan Kumandayı ön
panelde yer alan uzaktan
sensöre (iR) do¤rultun.

2 DVD Oynatıcıyı çalıfltırırken
Uzaktan Kumanda ve DVD
Oynatıcı arasına herhangi
bir nesne koymayın.

D‹KKAT!
– Piller boflaldı¤ında veya CD çalar uzun
bir süre için kullanılmayacaksa pilleri
çıkartın.
– Eski ve yeni piller veya farklı tipteki
pilleri bir arada kullanmayın.
– Piller kimyasal madde içerir, bu nedenle
yönetmeliklere uygun olarak atılmalıdırlar.

Çalıfltırma Hazırlı¤ı

Adım 2: TV’nin Ayarlanması

ÖNEML‹!
Gerekli tüm ba¤lantıları tamamladı¤ınızdan
emin olun. (Ayrıntılı bilgi için sayfa 121-
122’de “TV Ba¤lanması” bölümüne bakın).

1 TV’yi açın ve do¤ru video girifl kanalına
ayarlayın. Televizyonda DVD arkaplan ekran›
belirir.

2 Genellikle bu kanallar en yüksek ve en düflük
kanallar arasındadır ve FRONT, A/V IN veya
VIDEO olarak adlandırılırlar. Daha ayrıntılı
bilgi için TV’nizin kılavuzuna bakın.
➜ Veya TV’nizde 1. kanala gidebilir, ve Video
In kanalını görüntüleyene kadar Kanal geri
gitme tufluna basabilirsiniz.
➜ TV Uzaktan Kumandası üzerinde farklı
video modlarını seçen bir tufl veya dü¤me de
olabilir.
➜ Di¤er bir alternatif olarak da RF modülatörü
kullanıyorsanız TV’de 3. veya 4. kanalı
ayarlayabilirsiniz.

3 Harici bir ekipman (örne¤in ses sistemi veya
al›c›) kullan›yorsan›z, bunlar› aç›n ve DVD
oynat›c› ç›k›fl› için uygun girifl kayna¤›n› seçin.
Ayr›nt›l› bilgi için ekipman›n›z›n kullan›m
k›lavuzuna baflvurun.
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Çalıfltırma Hazırlı¤ı

Aflamal› Tarama özelli¤inin ayarlanmas›
(sadece Aflamal› Tarama Televizyonlar
için)

Aflamal› tarama, kar›flt›r›lm›fl taramaya
(normal TV sistemi) göre saniyede akan kare
say›s›n› iki kat›na ç›kart›r. Hemen hemen iki
kat daha fazla sat›ra sahip olan aflamal›
tarama, daha yüksek resim çözünürlü¤ü ve
kalitesi sa¤lar.

ÖNEML‹!
Aflamal› tarama ifllevini etkinlefltirmeden
önce, flunlardan emin olun:
1) Televizyonunuz aflamal› sinyalleri kabul

edebilmelidir, bunun için aflamal› tarama
özellikli bir televizyon gerekir.

2) DVD oynat›c›y›, Y Pb Pr kullanarak TV'ye
ba¤land›n›z (bkz. sayfa 122.)

1 Televizyonunuzu aç›n.

2 Televizyonunuzun aflamal› tarama modunu
kapat›n veya kar›flt›r›lm›fl moda geçin
(Televizyonunuzun kullan›c› elkitab›na
bak›n›z.)

3 DVD oynat›c›y› açmak için uzaktan
kumandan›n POWER BBBBB dü¤mesine bas›n.

4 Televizyonunuzdaki do¤ru Video Girifl kanal›n›
seçin (Bkz. sayfa 127).
➜ Televizyonda DVD arkaplan ekran› belirir.

5 SETUP dü¤mesine bas›n.

6 {VIDEO SETUP PAGE} (Video Ayarları
Sayfası) menüsünü seçmek için 2 tufluna
basın.

Set Progressive TV mode

- -   Video Setup Page   - -

TV Type   

TV Display  

Progressive  On

Picture Setting Off

Component

7 {COMPONENT} seçene¤ini {YUV} konumuna
getirin ve onaylamak için OK'a bas›n.

8 {PROGRESSIVE} (Aflamal›) seçene¤ini {ON}
(Aç›k) konumuna getirin ve onaylamak için OK
(Tamam)'a bas›n.
➜ Televizyonda talimatlar menüsü
görüntülenir.

ACTIVATING PROGRESSIVE SCAN:

1. ENSURE YOUR TV HAS PROGRESSIVE SCAN.

2. CONNECT USING YPBPR (GBR) VIDEO CABLE.

3. IF THERE IS A DISTORTED PICTURE, WAIT 

   15 SECONDS FOR AUTO RECOVERY.

CancelOK

9 Menü içinde belirginlefltirmek OK  için 1 'e
ve onaylamak için OK bas›n.

Televizyonunuzda, bu aflamada
televizyonunuzun aflamal› tarama modunu
açman›z gerekti¤ini bildiren bir uyar›
iflareti gösterilecektir.

0 Televizyonunuzun aflamal› tarama modunu
aç›n (Televuzyonunuzun  kullan›c› elkitab›na
bak›n›z.)
➜ Televizyonda afla¤›daki menü görüntülenir.

CONFIRM AGAIN TO USE PROGRESSIVE

SCAN. IF PICTURE IS GOOD,

PRESS OK BUTTON ON REMOTE.

CancelOK

! Menü içinde belirginlefltirmek OK  için 1 'e
ve onaylamak için OK bas›n.
➜ Art›k ayarlama tamamlanm›flt›r; yüksek
görüntü kalitesinin keyfini ç›karabilirsiniz.

Aflamal› modunu manuel olarak devre d›fl›
b›rakmak için

� Otomatik düzeltme için 15 saniye bekleyin.

VEYA

1 Disk tepsisini açmak için DVD oynat›c›daki
OPEN CLOSE 0 tufluna bas›n.

2 Birkaç saniye süreyle, uzaktan kumandadaki
say›sal tafl tak›m›nda ‘1’ tufluna bas›n.
➜ Televizyonda DVD arkaplan ekran› belirir.

Faydal› ‹pucu:
– Baz› aflamal› tarama özellikli televizyonlar
ve Yüksek Çözünürlüklü televizyonlar bu DVD
sistemiyle uyumlu olmad›¤›ndan, aflamal›
tarama modunda bir DVD VIDEO diski
yürütülürken do¤al olmayan görüntü verirler.
Bu durumda, hem DVD sisteminde hem de
televizyonunuzda aflamal› tarama özelli¤ini
kapat›n.

‹PUÇLARI: Alt çizgi seçene¤i varsay›lan fabrika ayar›d›r.  Önceki menüye dönmek için 1
tufluna bas›n.  Menüyü kald›rmak için SETUP seçene¤ine bas›n.



129

Tu
rk

is
h

TV’nizle Uyumlu bir Renk Sisteminin
Seçilmesi

Bu DVD Oynatıcı hem NTSC hem de PAL ile
uyumludur. Bir DVD diskin bu Oynatıcıda
oynatılması için Diskin renk sistemi, TV ve
DVD Oynatıcı birbiri ile uyumlu olmalıdır.

NTSC TV

- -   Video Setup Page   - -

TV Type  PAL 

TV Display  Multi

Progressive  NTSC

Picture Setting

Component

1 SETUP tufluna bas›n.

2 {VIDEO SETUP PAGE} (Video Ayarları
Sayfası) menüsünü seçmek için 2 tufluna
basın.

3 {TV TYPE} (TV Türü) seçene¤ini seçmek için
3 4 tufllar›na ve ardından 2 tufluna basın.

4 Afla¤›daki seçeneklerden birini vurgulamak
için 3 4 tufllar›na basın:

PAL  – Ba¤lı olan TV PAL sistemiyse bu modu
seçin. Bir NTSC diskin video sinyalini ve çıkıflı
PAL formatına uyarlayacaktır.

NTSC  – Ba¤lı olan TV NTSC sistemiyse bu
modu seçin. Bir PAL diskin video sinyalini ve
çıkıflı NTSC formatına uyarlayacaktır.

Multi  – Ba¤lanan TV, NTSC ve PAL
uyumluysa (çoklu sistem) bu seçene¤i seçin.
Ç›k›fl format›, diskin video sinyaline uygun
olacakt›r.

Çalıfltırma Hazırlı¤ı

5 Ö¤elerden birini seçip OK’e basıp.
➜ Seçimi (varsa) onaylamak için TV’de
gösterilen talimatlar› izleyin.

Yard›mc› ‹pucu:
– Geçerli TV Standard› ayar›n›
de¤ifltirmeden önce, TV’nizin “seçilen TV
Standard›” sistemini destekledi¤inden
emin olun.
– TV’deki görüntü iyi de¤ilse, otomatik
olarak düzelmesi için 15 saniye bekleyin.

CHANGING PAL TO NTSC:

1. ENSURE THAT YOUR TV SUPPORTS 

    NTSC STANDARD.

2. IF THERE IS A DISTORTED PICTURE 

    DISPLAYED ON THE TV, WAIT 15 

    SECONDS FOR AUTO RECOVERY.

CANCELOK

CONFIRM AGAIN TO USE NEW TV 

TYPE SETTING.

CANCELOK

Varsay›lan televizyon renk sistemine
manuel olarak s›f›rlamak için:

� Otomatik düzeltme için 15 saniye bekleyin.

VEYA

1 Disk tepsisini açmak için DVD oynat›c›daki
OPEN CLOSE 0 tufluna bas›n.

2 Birkaç saniye süreyle, uzaktan kumandadaki
say›sal tafl tak›m›nda ‘3’ tufluna bas›n.
➜ Televizyonda DVD arkaplan ekran› belirir.

‹PUÇLARI: Alt çizgi seçene¤i varsay›lan fabrika ayar›d›r.  Önceki menüye dönmek için 1
tufluna bas›n.  Menüyü kald›rmak için SETUP seçene¤ine bas›n.
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Çalıfltırma Hazırlı¤ı

Adım 3: Dil Tercih Ayarı
Dil seçenekleri, bulundu¤unuz ülke ya da
bölgeye ba¤lı olarak farklılık gösterebilir.
Kullanıcı el kitabında gösterilen resimlere
karflılık gelmeyebilir.

Ekran dilinin ayarlanmas›

Ekrandaki sistem menüsü dili, farkl dillerdeki
disklere karn hep ayarladnz gibi kalr.

Set OSD Language English

- -   General Setup Page   - -

Disc Lock   

Display Dim  

Programme  

OSD Language ENGLISH

Sleep  FRANÇAIS 

DIVX(R) Vod Code DEUTSCH

  NEDERLANDS

1 SETUP tufluna bas›n.

2 {GENERAL SETUP PAGE} (Genel Ayarlar
Sayfası) menüsünü seçmek için 2 tufluna
basın.

3 {OSD LANGUAGE} (OSD Dili) seçene¤ini
seçmek için 3 4 tufllar›na ve ardından 2
tufluna basın.

4 Dili seçmek için 3 4 tufllarına ve ardından
OK’e basın.

Ses, Altyaz› ve Disk menü dillerinin
ayarlannmas›

Ses, altyaz ve disk menüsü dilleri için tercih
ettiiniz dili seçebilirsiniz. Seçilen dil bir diskte
bulunmuyorsa o dil yerine diskteki varsayılan
ayar dili kullanılacaktır.

Set Preference To English

Audio  English 

Subtitle  Chinese

Disc Menu  French

Parental  Spanish

PBC  Portuguese

Mp3 / Jpeg Nav Polish

Password  Italian

- -   Preference Page   - -

1 STOP butonuna iki kez bas›n, ard›ndan
SETUP butonuna bas›n.

2 {PREFERENCE PAGE} (Tercihler Sayfası)
menüsünü seçmek için arka arkaya 2 tufluna
basın.

3 Afla¤›daki seçeneklerden birini vurgulamak
için 3 4 tufllarına basın ve ardından 2 tufluna
basın.
– ‘Audio’ (Ses) (diskin ses kaydı)
– ‘Subtitle’ (ılan Altyazı) (diskin menüsü)
– ‘Disk Menüsü’ (diskin menüsü)

4 Dili seçmek için 3 4 tufllar›na ve ard›ndan
OK’e bas›n.

‹stedi¤iniz dil listede yoksa, {OTHERS}
(D‹⁄ERLER‹) seçene¤ini seçin
ve ard›ndan 4 haneli dil kodu XXXX’i (bkz.
sayfa “Dil Kodu”, 7) girmek için say›sal tufl
tak›m›n› (0-9) kullan›n ve OK’e bas›n.

5 Di¤er dil ayarlar› için 4-5 ad›mlar aras›n›
tekrar edin.

‹PUÇLARI: Alt çizgi seçene¤i varsay›lan fabrika ayar›d›r.  Önceki menüye dönmek için 1
tufluna bas›n.  Menüyü kald›rmak için SETUP seçene¤ine bas›n.
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ÖNEML‹!
– Bir tufla basıldıktan sonra TV ekranında
engelleme ikonunun (ø) görüntülenmesi
geçerli diskte veya mevcut sürede bu
fonksiyonun olmadı¤ı anlamına geliyor.
– DVD veya VIDEO CD’ye ba¤lı olarak,
bazı ifllemler farklı olabilir veya kısıtlı
olarak çalıfltırılabilir.
– Disk tepsisini itmeyin veya içine diskten
baflka nesne yerlefltirmeyin. Bunların
yapılması disk oynatıcıda hasara neden
olabilir.

Oynatılabilir Kodları
DVD Oynatıcınız flunları çalıfltıracaktır:
– Dijital Video Diskleri (DVD’ler)
– Video CD’ler (VCD’ler)
– Süper Video CD’leri (SVCD’leri)
– Dijital Video Diskleri + Kaydedilebilir

[Yeniden Yazdırılabilir] (DVD+R[W])
– Kompact Diskler (CD’ler)
– MP3/Windows Media™ Audio diskleri,

CD-R(W) üzerinde resim (Kodak, JPEG)
dosyaları.
– JPEG/ISO 9660 formatı.
– Maksimum 30 karakter görüntüleme.
– Desteklenen örnekleme frekansları:

32 kHz, 41 kHz, 48 kHz (MPEG-1)
16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz (MPEG-2)

– Desteklene bit-hızı: 32 ~ 256 kbps (MPEG-1),
8~ 160 kbps (MPEG-2) de¤iflken bit hızları

– CD-R(W)’deki MPEG-4 diskleri:
– Basit profil
– Geliflmifl profil (640-480)

– CD-R(W)/DVD-R(W)’deki DivX®  diskleri:
– CD-R(W)’deki DivX 3.11,4.x, 5.x ve 6.x
– Q-pel do¤ru hareket efllefltirilmesi Genel

Hareket Efllefltirilmesi (GMC) oynat›m›

SUPER VIDEO

Disk ‹fllemleri

Bölge Kodları
Bu DVD Oynatıcı, Region Management
System (Bölge Yönetim Sistemi)’ni destekler.
Disk paketindeki bölge kodunu kontrol edin..
Bu numara Oynatıcı’nın bölge numarası ile
aynı de¤ilse (afla¤ıdaki tabloya bakın),
Oynatıcı diski oynatamayabilir.

Yard›mc› ‹pucu:
– Bir diski oynatma konusunda sorun
yaflarsanız diski çıkarın ve farklı bir diski
oynatmayı deneyin. Uygun flekilde
formatlanmamıfl diskler bu DVD Oynatıcıda
oynatılmayacaktır.
– Diskin türüne veya kayd›n durumuna
ba¤l› olarak baz› CD-R/RW veya DVD-R/RW
diskleri oynatmak mümkün olmayabilir.

Bölge
Oynatılabilecek

diskler
(Örnek)

A.B.D. ve
Kanada bölgesi

‹ngiltere ve
Avrupa bölgesi

Asya Pasifik,
Tayvan,Kore

Avustralya, Yeni
Zelanda, Latin Amerika

ALL

ALL

ALL

ALL

1

2

3

4

ALL 5
Rusya ve Hindistan
bölgeleri

ALL 6Çin, Calcos Adalar›,
Walls ve Futuna Adalar›

‹PUÇLARI: Burada anlat›lan kullan›m özellikleri, baz› diskler için geçerli olmayabilir.
Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere baflvurun.
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Disk ‹fllemleri

Disklerin Oynatılması

1 DVD Oynatıcının ve TV’nin (ve herhangi bir
opsiyonel stereo veya AV alıcının) güç
kablolarını bir prize ba¤layın.

2 TV’yi açık konuma getirin ve do¤ru Görüntü
kanalına ayarlayın (ayrıntılı bilgi için sayfa
127’da “TV’nin Ayarlanması” bölümüne bakın).

3 DVD ön paneli üzerindeki STANDBY ON
tufluna basın.
➜ Televizyonda DVD arkaplan ekran› belirir.

4 DVD çalar›n ön taraf›nda yer alan OPEN/
CLOSE 0 dü¤mesine bas›n.

� Disk tepsisini aç›p kapatmak için ayr›ca
uzaktan kumandadaki STOP Ç dü¤mesini
bas›l› tutabilirsiniz.

5 Disk tepsisine etiketi yukar› dönük olacak
flekilde bir disk yerlefltirin sonra OPEN/CLOSE
0 dü¤mesine bas›n.
➜ Çift taraflı diskleri çalmak istedi¤iniz taraf
yukarı gelecek flekilde yükleyin.

6 Oynat›m otomatik bafllar. Bafllamazsa PLAY/
PAUSE 2; tufluna basın.
➜ TV’de disk menüsü göründü¤ünde bir
sonraki sayfada yer alan “Disk Menüsünün
Kullanılması” bafllıklı bölüme bakın. (Bakınız
sayfa 147).
➜ Disk ebeveyn kontrolü tarafından
kilitlenmiflse 6 rakamlı flifreyi girmeniz gerekir.
(Bakınız sayfa 134).

� Daha fazla oynatma özelli¤i için, bkz. sayfalar
132–137.

‹PUÇLARI: Burada anlat›lan kullan›m özellikleri, baz› diskler için geçerli olmayabilir.
Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere baflvurun.

Temel Oynatım Kontrolleri
Baflka türlü belirtilmedi¤i taktirde burada
bahsedilen tüm ifllemler Uzaktan Kumandanın
kullanımına dayalıdır. Bazı ifllemler DVD
Sistem Menüsünü kullanarak
gerçeklefltirilebilir.

Gösterimin Duraklatılması

1 Oynatma s›ras›nda, oynatmay› duraklatmak
ve foto¤raf görüntülemek için PLAY/PAUSE
2; tufluna bas›n.
➜ Ses kesilecektir.

2 Normal gösterime geri dönmek için PLAY/
PAUSE 2; tufluna basın.

fiarkı/Bölümün Seçilmesi

� Önceki veya sonraki parça/bölüme geçmek
için PREV ¡ / NEXT ™ dü¤mesine bas›n.

� STOP modundayken bafll›k/bölüm/parçan›n
disk bilgisi metin sat›r›n› görüntülemek için
DISPLAY dü¤mesine bas›n (örnek - 00/08).

� Geçerli bafll›k/bölüm/parça numaras›n› girmek
için alfa say›sal tufltak›m›n› (0-9) kullan›n ve
sonra OK dü¤mesine bas›n.
➜ Oynatma, seçili bafll›k/bölüm/parçaya
geçecektir.

Oynatımı Durdurma
� STOP 9 tufluna basın.

Yard›mc› ‹pucu:
– Disk oynata 5 dakika boyunca durdurulur/
duraklat›l›rsa ekran koruyucu otomatik olarak
çal›flt›r›l›r.
– Disk oynatmas› durduktan sonra 15
dakika içinde herhangi bir dü¤meye
basmaman›z durumunda çalar, otomatik
olarak Güç Bekleme moduna geçecektir.
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Disk ‹fllemleri

Farkl› tekrarla/kar›flt›r ifllevlerini
seçme

Tekrar oynatım modu

Tekrar oynatma seçenekleri disk tipine göre
farkl›d›r.

1 Tekrar oynatma seçeneklerini seçmek için disk
oynat›l›rken devaml› olarak REPEAT tufluna
bas›n.

DVD için
– Chapter (oynat›lmakta olan bölüm)
– Title (oynat›lmakta olan bafll›k)
– All (tüm disk)
– Off (iptal)

Video CD, Audio CD
– Track (oynat›lmakta olan parça)
– All (tüm disk)
– Shuffle (rasgele oynatma)
– Off (iptal)

MP3
– Repeat One (oynat›lmakta olan dosya)
– Repeat Folder (seçili klasördeki dosyalar›n
tümü)
– Folder (bir klasördeki tüm dosyalar bir kez
oynat›l›r)
– Shuffle (geçerli klasördeki tüm dosyalar
rasgele oynat›l›r)
– Single (dosya bir kez oynat›l›r)

‹PUÇLARI: Burada anlat›lan kullan›m özellikleri, baz› diskler için geçerli olmayabilir.
Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere baflvurun.

JPEG, DivX için

STOP modunda,
– Repeat One (oynat›lmakta olan dosya)
– Repeat Folder (seçili klasördeki dosyalar›n
tümü)
– Folder (bir klasördeki tüm dosyalar bir kez
oynat›l›r)
– Shuffle (geçerli klasördeki tüm dosyalar
rasgele oynat›l›r)
– Single (dosya bir kez oynat›l›r)

PLAY modunda,
– Repeat One (oynat›lmakta olan dosya)
– Repeat All (bir dikteki tüm dosyalar
oynat›l›r)
– Repeat Off (iptal)
– Shuffle (geçerli klasördeki tüm dosyalar
rasgele oynat›l›r)
– Single (dosya bir kez oynat›l›r)

2 Yeniden oynatmay› iptal etmek için STOPÇ
dü¤mesine bas›n.

Yard›mc› ‹pucu:
– PBC modu aç›ksa, VCD için tekrar
oynat›m modu olas› de¤ildir.

Bölümün/parçanın bir kısmını tekrarlama

1 Bir diski oynat›rken seçti¤iniz bafllang›ç
noktas›nda REPEAT A-B tufluna bas›n.

2 Seçti¤iniz bitifl noktas›nda REPEAT A-B
tufluna tekrar bas›n.
➜ A ve B aras›ndaki bölüm sadece ayn›
bölüm/parça içinde seçilebilir.
➜ Bu bölüm sürekli olarak tekrarlanacakt›r.

3 Sekanstan ç›kmak için REPEAT A-B tufluna
bas›n.



T
u

rk
ish

134

Disk ‹fllemleri

Video oynat›m› için ifllemler
(DVD/VCD/SVCD)

Disk Menüsünün Kullanılması

Diski yükledikten sonra TV ekranında diske
ba¤lı olarak bir menü görüntülenebilir.

Bir Oynatım Özelli¤i veya ‹çeri¤in
Seçilmesi

� Uzaktan Kumanda üzerinde (1 2 3 4)  oklarını
veya rakamsal tufl takımını (0-9) kullanın,
ardından gösterimi bafllatmak için OK’e bas›n.

Menüye Eriflmek veya Menüyü Silmek ‹çin
� Uzaktan Kumanda üzerinde DISC MENU

tufluna basın.

Yak›nlaflt›rma

Bu ifllev TV ekran›ndaki resmi büyütmenizi, ve
büyütülmüfl resimde gezinmenizi sa¤lar.

1 Oynatım sırasında, resmi farklı ölçeklerde
görüntülemek için arka arkaya ZOOM’a basın.
➜ Büyütülmüfl resimde gezinmek için 1 2 3
4 tufllar›n› kullan›n.
➜ Gösterim devam edecektir.

2 Orijinal boyuta geri dönmek için arka arkaya
ZOOM’a basın.

Oynatımın Son Durdurulan Noktadan
‹tibaren Devam Etmesi

Disk ç›kar›lm›fl veya cihaz›n gücü kesilmifl
olsa dahi, en son 5 diskin gösterimine kald›¤›
yerden devam edilebilir.

� En son 5 diskten birini yükleyin.
➜ “LOAD” (YÜKLEN‹YOR) mesaj› gösterilir.

� PLAY/PAUSE 2; tufluna bast›¤›n›zda, disk
gösterimi en son kald›¤› yerden devam eder.

Devam Etme Modunu ‹ptal Etmek ‹çin
� Durma modunda tekrar STOP 9 tufluna basın.

‹PUÇLARI: Burada anlat›lan kullan›m özellikleri, baz› diskler için geçerli olmayabilir.
Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere baflvurun.

Yavafl Gösterim

1 Gereken h›z› seçmek için gösterim s›ras›nda
3 4 tufluna bas›n. 1/2, 1/4, 1/8 veya 1/16 (ileri
{DVD/SVCD/VCD} veya geri {DVD}).
➜ Ses kesilecektir.

2 Normal gösterime geri dönmek için PLAY/
PAUSE 2; tufluna basın.

‹leri/Geri Arama

1 Gereken h›z› seçmek için gösterim s›ras›nda
1 2 tufluna bas›n.  2X, 4X, 8X, 16X veya 20X
(geri veya ileri).
➜ Ses kesilecek (DVD/VCD) veya aral›kl›
olacakt›r (CD).

2 Normal gösterime geri dönmek için PLAY/
PAUSE 2; tufluna basın.

OSD (Ekranda Görüntüleme)
(DVD/VCD/SVCD)

OSD menünüsü kullanma

OSD menüsü disk oynat›m bilgilerini (örne¤in,
bafll›k veya bölüm say›s›, geçen oynat›m
süresi, ses/altyaz› dil) gösterir; baz› ifllemler
disk oynat›m›n› engellemeden yap›labilir.

1 Oynatım sırasında DISPLAY’e basın.
➜ Varolan disk bilgileri TV ekranında belirir.

Menu

Bitrate    61 Title Remain    0:48:59 

Title 01/01
Chapter 09/12
Audio 2CH Chinese
Subtitle Off

 (DVD)

Menu

Bitrate    71 Total Elapsed    0:01:32 

Track 01/01
Disc Time 0:48:53
Track Time 0:48:53 
Repeat AB Off

 (VCD)
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Disk ‹fllemleri

‹PUÇLARI: Burada anlat›lan kullan›m özellikleri, baz› diskler için geçerli olmayabilir.
Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere baflvurun.

Bafll›k/Bölüm/Parça seçimi

1 {Title} / {Chapter} veya {Track} seçeneklerini
vurgulamak için 3 4 dü¤melerine bas›n ve
sonra eriflim için 2 dü¤mesine bas›n.

2 Geçerli bir say› girmek için (örne¤in 04/05)
say›sal tufltak›m›n› (0-9) kullan›n.

3 Onaylamak için OK dü¤mesine bas›n.
➜ Oynatma, seçili bafll›k/bölüm/parçaya
geçecektir.

Zaman Arama

1 {Time Disp.} (Time Display) seçeneklerini
vurgulamak için 3 4 dü¤mesine ve sonra de
eriflim için 2 dü¤mesine bas›n.
➜ Çalardaki Diske göre televizyonda
afla¤›daki ekran tipleri görüntülenir.

DVD diskler için:
TT Elapsed - geçerli Bafll›¤›n geçen oynatma
süresi;
TT Remain - geçerli Bafll›¤›n kalan oynatma
süresi;
CH Elapsed - geçerli Bölümün geçen oynatma
süresi;
CH Remain - geçerli Bölümün kalan oynatma
süresi;

VCD/SVCD diskler için:
Total Elapsed - geçerli Diskin geçen oynatma
süresi;
Total Remain - geçerli Diskin kalan oynatma
süresi;
Single Elapsed - geçerli Parçan›n geçen
oynatma süresi;
Single Remain - geçerli Parçan›n kalan
oynatma süresi;

2 {TT Time} / {CH Time} / {Disc Time} veya
{Track Time} seçene¤ini vurgulamak için 3 4
dü¤mesine ve sonra da eriflim için 2
dü¤mesine bas›n.

3 Geçerli zaman› girmek için (örne¤in, 0:34:27)
say›sal tufltak›m›n› (0-9) kullan›n.

4 Onaylamak için OK dü¤mesine bas›n.
➜ Oynatma, belirlenen zamana geçer.

Ses/Altyaz›

1 {Audio} veya {Subtitle} seçene¤ini vurgulamak
için 3 4 dü¤mesine ve sonra eriflim için 2
dü¤mesine bas›n.
➜  Ses veya Altyaz› menüsü televizyonda
görüntülenir.

2 Dil seçmek için 3 4 dü¤mesine ve sonra
onaylamak için OK dü¤mesine bas›n.
➜  Geçerli ses veya altyaz› dili, seçilen dile
göre de¤ifltirilecektir.

Aç›

1 {Angle} seçene¤ini vurgulamak için 3 4
dü¤mesine ve sonra eriflim için 2 dü¤mesine
bas›n.

2 Geçerli bir say› girmek için say›sal tufltak›m›n›
(0-9) kullan›n.

3 Onaylamak için OK dü¤mesine bas›n.
➜ Oynatma, seçili aç›ya geçecektir.

Önizleme

Önizleme sayesinde 6 parçan›n görüntüsünü
tam ekrana s›¤acak kadar küçültebilirsiniz.

1 {Preview} (Önizleme) seçene¤ini vurgulamak
için 3 4 dü¤mesine ve sonra eriflim için 2
dü¤mesine bas›n.
➜ Önizleme menüsü TV ekran›nda
görüntülenir.

Select Digest Type:

Track Digest

Disc Interval

Track Interval

Select Digest Type:

Title Digest

Chapter Digest

Title Interval

Chapter Interval

2 Önizleme türünü seçmek için 3 4 tufllar›na
bas›n ve ard›ndan OK tufluna bas›n.
➜ Her bir segmentin görüntüsü ekranda
gösterilir.

(DVD örne¤i) (Video CD örne¤i)
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Disk ‹fllemleri

Özel DVD Özellikleri

Bir Parçan›n Gösterilmesi

1 DISC MENU tufluna bas›n.
➜ TV ekran›nda disk parça menüsü gösterilir.

2 Bir gösterim seçene¤i seçmek için 341 2

tufllar›n› veya rakaml› tufl tak›m›n› (0-9)
kullan›n.

3 Onaylamak için OK tufluna bas›n.

Ses Dilinin De¤ifltirilmesi

DVD için
� Farkl› ses dilleri seçmek için AUDIO tufluna

arka arkaya bas›n.

Ses Kanal›n›n De¤ifltirilmesi

VCD için
� Diskteki mevcut ses kanallar›n› seçmek için

AUDIO tufluna bas›n
(MONO SOL, MONO SA⁄ veya KARIfiIK
MONO veya STEREO).

Altyaz›lar

� Farkl› altyaz› dilleri seçmek için SUBTITLE
tufluna arka arkaya bas›n.

‹PUÇLARI: Burada anlat›lan kullan›m özellikleri, baz› diskler için geçerli olmayabilir.
Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere baflvurun.

A B C

D E F

01 02 03

04 05 06

(6 thumbnailli resim gösterimi örne¤i)

3 Bir parça seçmek için 3 4 1 2 tufllar›na bas›n
veya rakaml› tufl tak›m›n› (0-9) kullanarak
seçti¤iniz parça numaras›n› girin ve ard›ndan
OK tufluna bas›n.
➜ Gösterime otomatik olarak seçilen
parçadan bafllan›r.

Özel VCD ve SVCD Özellikleri

Gösterim Kontrolü (PBC)

Gösterim Kontrolü (PBC) özellikli VCD için
(sadece 2.0 versiyonu)

� ‘PBC AÇIK’ ve ‘PBC KAPALI’ aras›nda geçifl
yapmak için DISC MENU tufluna bas›n.
➜ ‘PBC AÇIK’ seçene¤ini seçerseniz, TV
ekran›nda disk menüsü (varsa) gösterilir.
➜ Bir gösterim seçene¤i seçmek için PREV ¡
/ NEXT ™ tufllar›n› veya rakaml› tufl tak›m›n›
(0-9) kullan›n.

� Gösterim s›ras›nda RETURN/TITLE tufluna
bas›ld›¤›nda, (PBC aç›k konumdaysa) menü
ekran›na geri dönülür.

Dizin menüsünü atlamak ve gösterime
do¤rudan en bafltan bafllamak isterseniz,

� Bu ifllevi kapal› konuma getirmek için uzaktan
kumanda üzerindeki DISC MENU tufluna
bas›n.
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‹PUÇLARI: Burada anlat›lan kullan›m özellikleri, baz› diskler için geçerli olmayabilir.
Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere baflvurun.

Bir DivX diskin yürütülmesi

Bu DVD oynat›c›, bilgisayar›n›zdan bir CD-R/
RW veya DVD±R/RW diske yüklemifl
oldu¤unuz DivX filmlerin gösterimini destekler
(daha fazla bilgi için bkz. sayfa 140).

1 Bir DivX disk yükleyin.
➜ Oynat›m otomatik bafllar. Bafllamazsa
PLAY/PAUSE 2; tufluna basın.

2 DivX film harici altyaz›lar içeriyorsa, seçim
yapabilmeniz için TV ekran›nda altyaz›
menüsü görüntülenecektir.

� Bu durumda, uzaktan kumandadan
SUBTITLE dü¤mesine basarak altyaz›y›
açabilir veya kapatabilirsiniz.

� DivX diskte birden fazla dilde altyaz› dahili
olarak bulunuyorsa, gösterim s›ras›nda
altyaz›y› de¤ifltirmek için SUBTITLE
dü¤mesine basabilirsiniz.

Yard›mc› ‹pucu:
– Afl¤›adaki dosya ad› uzant›l› altyazlar
(.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) desteklenir ancak
dosya gezinme menüsünde bulunmazlar.
– Altyaz› dosya ad›n›n film dosyas› ile ayn›
olmas› gerekir.

MP3/Windows Media™ Audio/
MPEG-4/JPEG/Kodak Resim
CD’si Oynatma

ÖNEML‹!
TV’nizi açman›z ve do¤ru Video Girifl kanal›n›
seçmeniz gerekir.
(Bkz. sayfa 127, “TV’nin Ayarlanmas›”).

Genel Çal›flma ‹lkeleri

� Diski takın.
➜ Dizin/dosya yap›land›rmas›n›n kar›fl›kl›¤›na
ba¤l› olarak diski okuma süresi 30 saniyeyi
geçebilir.
➜ TV ekran›nda veri disk menüsü gösterilir.

01:42    04:40

002/020

Coco   -    Before

Coco   -    I love 

Coco   -    Jazz

Before

- - - - - - 

ALBUM - - - - - -

2002

--

\ Coco Lee \

MP3

MP3

MP3

2 Klasörü seçmek için 3 4 tufllar›na, açmak için
de OK’e bas›n.

3 Parçay›/dosyay› seçmek için 3 4 tufllar›na
basın.

4 Önceki/sonraki sayfaya gitmek için PREV ¡ /
NEXT ™ tufluna bas›n.

5 Onaylamak için OK tufluna bas›n.
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‹PUÇLARI: Burada anlat›lan kullan›m özellikleri, baz› diskler için geçerli olmayabilir.
Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere baflvurun.

Aynı anda MP3/Windows Media™ Audio
müzik çalıp JPEG resimleri oynatmak

1 ‹çinde hem müzik hem de resim bulunan bir
disk tak›n.
➜ TV ekranında disk menüsü belirir.

2 Bir MP3/Windows Media™ Audio parçası
seçin.

3 MP3/Windows Media™ Audio parçaları
çalarken, TV ekranında bir resim seçip PLAY/
PAUSE 2; tufluna basın.
➜ Resim dosyaları klasörün sonuna dek birer
birer oynatılır.

4 Aynı anda oynatımdan çıkmak için 9 ’ye
tufluna basın.

Yard›mc› ‹pucu:
– Diskin yap›land›rmas› ve özelliklerine
KODAK veya JPEG diskindeki resimlerden
baz›lar› bozulmufl olabilir.

Oynatma seçimi

Gösterim s›ras›nda afla¤›dakileri
yapabilirsiniz;

� Geçerli klasördeki önceki/sonraki parça/
dosyay› seçmek için PREV ¡ / NEXT ™
dü¤melerine bas›n.

� Foto¤raf dosyalar›n› yönlendirmek/döndürmek
için uzaktan kumanda üzerindeki 1 23 4
dü¤melerine bas›n.

� Oynatmay› duraklatmak/devam ettirmek için
PLAY/PAUSE 2; dü¤mesine tekrar tekrar
bas›n.

Resme zum yapmak

� Gösterim s›ras›nda resmi farkl› boyutlarda
görüntülemek için ZOOM tufluna arka arkaya
bas›n.

� Zum yap›lan resmi görmek için 1 2 3 4
tufllar›n› kullan›n.

Çok aç›l› gösterim

� Foto¤raf›, televizyon ekran›nda döndürmek
için oynatma s›ras›nda 3 4 1 2 dü¤melerine
bas›n.
3: foto¤raf› dikey olarak 180˚ döndürür
4: foto¤raf› yatay olarak 180˚ döndürür
1: foto¤raf› yatay olarak 180˚ döndürür
2: foto¤raf› saat yönünde 90˚ döndürür

Yard›mc› ‹pucu:
– Diskin yap›land›rmas› ve özelliklerine
veya kayd›n durumuna ba¤l› olarak baz› MP3/
Windows Media™ Audio/JPEG/MPEG-4
diskleri oynatmak mümkün olmayabilir.
– MP3/Windows Media™ Audio disklerinizi
dinlerken arada bir “atlama” olmas› normaldir.
– Farkl› formatlardan oluflan çok süreçli
disklerin yaln›zca ilk süreçleri oynat›labilir.

S       T

Önizleme ‹fllevi

Bu ifllev geçerli klasörün veya diskin
tamam›n›n içeri¤ini gösterir.

1 Gösterim s›ras›nda DISPLAY tufluna bas›n.
➜ TV ekran›nda 12 resmin thumbnailleri
gösterilir.

2 Sonraki veya önceki sayfada bulunan di¤er
resimleri görmek için PREV ¡ / NEXT ™
tufluna basabilirsiniz.

3 Bunlardan birini belirginlefltirmek için 1 2 3 4
tufluna bas›n ve gösterim için OK tufluna
bas›n.

4 MP3/Resim CD menüsüne geri dönmek için
DISC MENU tufluna bas›n.
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DVD Ayarları Menüsü Seçenekleri

Disk parçalarını programlama (Resim
CD’si/MP3/Windows Media™ Audio/DivX
hariç)

Oynat›lacak parçalar› programlayarak bir diskin
içeri¤ini istedi¤iniz s›rada oynatabilirsiniz. 20’ye
kadar parça kaydedilebilir.

1 ‘GENERAL SETUP PAGE’ (GENEL AYARLAR
SAYFASI) menüsünde 3 4 tufllar›na basarak
{PROGRAM} seçene¤ini vurgulay›n ve
ard›ndan {INPUT MENU} (G‹RD‹ MENÜSÜ)
seçene¤ini seçmek için 2 tufluna basın.

2 Onaylamak için OK tufluna bas›n.

 1   04

 2   10

 4   __  9   __

 8   __

 7   __

 6   __

 5   __  10  __

 3   11

Exit         START       NEXT

Programme : Track (01 - 17)

Sevdi¤iniz parçalar›/bölümleri girmek için
3 Geçerli parça/bölüm numaralar›n› girmek için

say›sal tufl tak›m›n› (0-9) kullan›n.

4 ‹mleci bir sonraki konuma götürmek için 1 2 3
4 tufllar›n› kullan›n.
➜ Parça numarası 10’dan büyükse, bir
sonraki sayfayı açmak ve programlamaya
devam etmek için NEXT ™ tufluna basın veya
➜ Program menüsünde {NEXT} (‹LER‹)
seçene¤ini vurgulamak için 1 2 3 4 tufllar›na
bas›p onaylamak için OK’e bas›n.

5 Bir di_er parça/bölüm numarası girmek için

3~4 arası adımları tekrarlayın.

BU DVD Oynat›c›’n›n ayarlar› TV’den yap›l›r.
Bununla DVD Oynat›c›’y› kendi
gereksinimlerinize uygun biçimde
özellefltirebilmeniz amaçlanm›flt›r.

Genel Ayarlar Sayfas›

1 Disk modunda SETUP’a basın

2 ‘Genel Ayarlar’ simgesini seçmek için 1 2
tufllarına basın.

3 Onaylamak için OK tufluna bas›n.

Go to General Setup Page

Disc Lock 

Display Dim

Programme

OSD Language

Sleep

DIVX(R) Vod Code

- -   General Setup Page   - -

Diski görüntüleme için Kilitleme/Kilidini
Açma

Bütün diskler, üreticileri taraf›ndan
s›n›fland›r›lm›fl veya kodlanm›fl de¤ildir. Belli
bir diskin oynat›lmas›n› engellemek için o diski
kilitleyebilirsiniz. 40’a kadar disk kilitlenebilir.

1 ‘GENERAL SETUP PAGE’ (GENEL AYARLAR
SAYFASI) menüsünde 3 4 tufllar›na basarak
{DISC LOCK} (D‹SK K‹L‹D‹) seçene¤ini
vurgulay›n ve ard›ndan 2 tufluna basın.

LOCK (K‹L‹TLE)
Tak›l› diskin oynat›m›n› bloke etmek için bunu
seçin. Kilitli bir diske sonradan eriflmek için 6
haneli bir flifre gerekir. ‘139 000’ varsay›lan
flifredir (bkz. sayfa 148 “fiifreyi de¤ifltirme”).

UNLOCK (K‹L‹D‹ AÇ)
Kilidi açmak ve oynat›ma izin vermek için
bunu seçin.

2 Ayarlardan birini seçmek için 3 4 tufllarına
basın ve seçiminizi onaylamak için OK’e
basın.

Oynatıcının panelini kısma

Ön panel için farklı parlaklık seviyeleri
seçebilirsiniz.

1 ‘GENERAL SETUP PAGE’ (GENEL AYARLAR
SAYFASI) menüsünde 3 4 tufllar›na basarak
{DISPLAY DIM} (EKRAN PARLAKLI⁄I)
seçene¤ini vurgulay›n ve ard›ndan 2 tufluna
basın.

100% – Tam parlaklık için seçin.

70% – Orta seviyede parlaklık için seçin.

40% – Ekranı kısmak için seçin.

2 Ayarlardan birini seçmek için 3 4 tufllarına
basın ve seçiminizi onaylamak için OK’e basın.

‹PUÇLARI: Alt çizgi seçene¤i varsay›lan fabrika ayar›d›r.  Önceki menüye dönmek için 1
tufluna bas›n.  Menüyü kald›rmak için SETUP seçene¤ine bas›n.
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DVD Ayarları Menüsü Seçenekleri

Bir parçay› ç›kartmak için

6 ‹mleci ç›kartmak istedi¤iniz parçaya götürmek
için 1 2 3 4 tufllar›n› kullan›n.

7 Bu parçay› program menüsünden ç›kartmak
için OK’e bas›n.

Program oynat›m›n› bafllatmak için

8 Program menüsünde {START}
(BAfiLAT)seçene¤ini vurgulamak için 1 2 3 4
tufllar›na bas›p onaylamak için OK’e bas›n.
➜ Seçili parçalar›n programlanm›fl s›rada
oynat›m› bafllar.

Program oynat›m›ndan ç›kmak için

9 Program menüsünde {EXIT} (ÇIKIfi)
seçene¤ini vurgulamak için 1 2 3 4 tufllar›na
bas›p onaylamak için OK’e bas›n.

OSD Dili

Bu menüde, ekranda gözüken dille ilgili çeflitli
seçenekler bulunur. Ayr›nt›lar için bkz. sayfa
130.

Uyku

Uyku ifllevi, önceden bir saat ayarlad›ktan
sonra DVD Oynat›c›y› kapatman›z› sa¤lar.

1 ‘GENERAL SETUP PAGE’ (GENEL AYARLAR
SAYFASI) menüsünde 34 tufllar›na basarak
{SLEEP} (Uyku) seçene¤ini vurgulay›n ve
ard›ndan 2 tufluna bas›n.

15 Mins (15 Dak)
DVD Oynat›c›y› 15 dakika sonra kapat.

30 Mins (30 Dak)
DVD Oynat›c›y› 30 dakika sonra kapat.

45 Mins (45 Dak)
DVD Oynat›c›y› 45 dakika sonra kapat.

60 Mins (60 Dak)
DVD Oynat›c›y› 60 dakika sonra kapat.

OFF (Kapal›)
Uyku ifllevini kapat.

2 Ayarlardan birini seçmek için 3 4 tufllarına
basın ve seçiminizi onaylamak için OK’e basın.

DivX® VOD kay›t kodu

DivX® VOD (‹stek Üzerine Video) kay›t kodu
sayesinde DivX® VOD servisini kullanarak
‹nternet üzerinden video kiralayabilir ve sat›n
alabilirsiniz.
Daha fazla bilgi için www.divx.com/vod.

1 ‘GENERAL SETUP PAGE’ (GENEL AYARLAR
SAYFASI)’nda {DIVX(R) VOD CODE}
seçene¤ini vurgulamak için  3 4 tufluna,
sonra da 2 tufluna bas›n.
➜ Kay›t kodu görüntülenir.

2 Ç›kmak için OK’e bas›n.

3 DivX® VOD hizmeti www.divx.com/vod
adresinden videolar kiralamak veya sat›n
almak için kay›t kodunu kullan›n. Bu DVD
sisteminde oynatmak için talimatlar› izleyip
videoyu bir CD-R’ye indirin.

Yard›mc› ‹pucu:
– DivX® VOD’den indirilen videolar›n tümü
yaln›z bu DVD sisteminde oynat›labilir.
– DivX filmleri oynat›rken zaman arama
özelli¤i kullan›lamaz.

‹PUÇLARI: Alt çizgi seçene¤i varsay›lan fabrika ayar›d›r.  Önceki menüye dönmek için 1
tufluna bas›n.  Menüyü kald›rmak için SETUP seçene¤ine bas›n.
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Dijital Ses Ayar›

Dijital Ses Ayar› sayfas›nda afla¤›daki
seçenekler bulunur:  'Digital Output' (Dijital
Ç›k›fl) ve 'LPCM Output' (LPCM Ç›k›fl).

1 ‘AUDIO SETUP PAGE’ (SES AYARLARI
SAYFASI) menüsünde 3 4 tufllar›na basarak
{DIGITAL AUDIO SETUP} (Dijital Ses Ayar›)
seçene¤ini vurgulay›n ve ard›ndan 2 tufluna
bas›n.

2 Bir seçene¤i belirginlefltirmek için 3 4
tufllar›na bas›n.

3 2 tufluna basarak alt menüsüne girin.

4 Ayarlardan birini seçmek için 3 4 tufllarına
basın ve seçiminizi onaylamak için OK’e
basın.

Dijital Ç›k›fl

Dijital ç›k›fl›, opsiyonel ses cihaz› ba¤lant›n›za
göre ayarlay›n.
➜ Off: SPDIF ç›k›fl›n› kapat›r.
➜ All (Tümü): D‹J‹TAL SES ÇIKIfiI’n› çok
kanall› bir dekodere/al›c›ya ba¤lam›flsan›z.
➜ PCM Only (Sadece PCM): Sadece,
al›c›n›z›n çok kanall› sesi çözme kapasitesinin
olmamas› durumunda.

Yard›mc› ‹pucu:
– D‹J‹TAL ÇIKIfi, ALL (HEPS‹) olarak
ayarlanm›flsa, MUTE d›fl›ndaki ayarlar
geçersiz olur.

LPCM Ç›k›fl

DVD oynat›c›y› efl eksenli vb. dijital terminaller
arac›l›¤›yla PCM uyumlu bir al›c›ya
ba¤larsan›z, LPCM OUTPUT ç›k›fl›n›
seçmeniz  gerekebilir.
Diskler belirli bir örnekleme h›z›nda kaydedilir.
Örnekleme h›z› artt›kça, ses kalitesi de artar.
➜ 48K: 48 KHz örnekleme h›z›nda kaydedilen
bir diski gösterir.
➜ 96K: Yalnzca Stereo-Classic[flat] modunda
arivlenebilen 96kHz örnekleme hznda
kaydedilmi bir diski çaln.

Ses Ayarlar Sayfas›

1 Disk modunda SETUP’a basın

2 ‘Genel Ayarlar’ simgesini seçmek için 1 2
tufllarına basın.

3 Onaylamak için OK tufluna bas›n.

Go to Audio Setup Page

Analog Output  

Digital Audio Setup

Sound Mode

CD Upsampling

Night Mode

- -   Audio Setup Page   - -

Analog ç›kt›

Bu seçenek sayesinde DVD oynat›c›n›z›n
stereo analog ç›k›fl›n› ayarlayabilirsiniz.

1 ‘AUDIO SETUP PAGE’ (SES AYARLARI
SAYFASI) menüsünde 3 4 tufllar›na basarak
{ANALOG OUTPUT} (ANALOG ÇIKTI)
seçene¤ini vurgulay›n ve ard›ndan 2 tufluna
bas›n.

STEREO
Sadece öndeki iki hoparlörden ses ç›k›fl›
veriliyorsa, bu seçene¤i seçin.

LT/RT
Bu seçenek sadece DVD oynat›c›n›z›n Dolby
Pro Logic flifre çözücüye ba¤l› olmas›
durumunda çal›fl›r.

V SURR (Sanal Surround)
DVD oynat›c›n›n sanal surround ses efektlerini
kullanmas›n› sa¤lar.

2 Ayarlardan birini seçmek için 3 4 tufllarına
basın ve seçiminizi onaylamak için OK’e
basın.

‹PUÇLARI: Alt çizgi seçene¤i varsay›lan fabrika ayar›d›r.  Önceki menüye dönmek için 1
tufluna bas›n.  Menüyü kald›rmak için SETUP seçene¤ine bas›n.
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CD Örnekleme Kalitesini Artt›rma

Bu özellik, daha iyi bir ses kalitesi için müzik
CD’nizin, ileri dijital sinyal iflleme yöntemleri
kullan›larak daha üst bir örnekleme h›z›na
dönüfltürülmesini sa¤lar.

1 ‘AUDIO SETUP PAGE’ (SES AYARLARI
SAYFASI) menüsünde 3 4 tufllar›na basarak
{CD UPSAMPLING} (CD ÖRNEKLEME
KAL‹TES‹N‹ ARTTIRMA) seçene¤ini
vurgulay›n ve ard›ndan 2 tufluna bas›n.

OFF (Kapal›)
CD Örnekleme Kalitesini Artt›rmay› devre d›fl›
b›rakmak için bunu seçin.

88,2 kHz (X2)
CD’lerin örnekleme h›zlar›n› orijinalin iki kat›na
ç›kartmak için bunu seçin.

176,4 kHz (X4)
CD’lerin örnekleme h›zlar›n› orijinalin dört
kat›na ç›kartmak için bunu seçin.

2 Ayarlardan birini seçmek için 3 4 tufllarına
basın ve seçiminizi onaylamak için OK’e
basın.

Yard›mc› ‹pucu:
– CD örnekleme kalitesini yükseltme özellii
yalnzca stereo çk ayarnda kullanlabilir.

DVD Ayarları Menüsü Seçenekleri

Ses Modu

Ses Modu Ayarlar›, ‘3D’, ‘Movie Mode’ (Film
Modu) ve ‘Music Mode’ (Müzik Modu)
seçeneklerini içerir.

1 ‘AUDIO SETUP PAGE’ (SES AYARLARI
SAYFASI) menüsünde 3 4 tufllar›na basarak
{DIGITAL AUDIO SETUP} (Dijital Ses Ayar›)
seçene¤ini vurgulay›n ve ard›ndan 2 tufluna
bas›n.

2 Bir seçene¤i belirginlefltirmek için 3 4
tufllar›na bas›n.

3 2 tufluna basarak alt menüsüne girin.

4 Ayarlardan birini seçmek için 3 4 tufllarına
basın ve seçiminizi onaylamak için OK’e
basın.

3D
Bu ifllev sadece iki hoparlör ile sanal surround
ses deneyimi yaflaman›z› sa¤lar.
➜ Kapal›, Oturma Odas›, Salon, Konser
Salonu ve Kilise

Film Modu
Çalmakta oldu¤unuz müzik türüne uygun bir
Ses Modu seçin. Bu önceden ayarl› Ses
Modlar›, sevdi¤iniz film müzi¤ini güçlendirmek
amac›yla videonun frekans bantlar›n› ayarlar.
➜ Kapal›, Bilim Kurgu, Aksiyon, Drama ve
Konser

Müzik Modu
Çalmakta oldu¤unuz müzik türüne uygun bir
Ses Modu seçin. Bu önceden ayarl› Ses
Modlar›, sevdi¤iniz film müzi¤ini güçlendirmek
amac›yla videonun frekans bantlar›n› ayarlar.
➜ Kapal›, Dijital, Rock, Klasik ve Caz

‹PUÇLARI: Alt çizgi seçene¤i varsay›lan fabrika ayar›d›r.  Önceki menüye dönmek için 1
tufluna bas›n.  Menüyü kald›rmak için SETUP seçene¤ine bas›n.
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Gece Modu - açma/kapatma

Bu modda, yüksek ses seviyesindeki ç›kt›lar
yumuflat›l›r. Bu, geceleri baflkalar›n› rahats›z
etmeden bir macera filmi seyrederken
kullan›fll›d›r.

1 ‘AUDIO SETUP PAGE’ (SES AYARLARI
SAYFASI) menüsünde 3 4 tufllar›na basarak
{NIGHT MODE} (GECE MODU) seçene¤ini
vurgulay›n ve ard›ndan 2 tufluna bas›n.

ON (Aç›k)
Ses seviyesini ortalamak için bunu seçin. Bu
özellik yaln›zca Dolby Digital modundaki
filmler için kullan›labilir.

OFF (Kapal›)
Saran sesin dinamik aral›¤›n›n tamam›ndan
hofllan›yorsan›z, bunu seçin.

2 Ayarlardan birini seçmek için 3 4 tufllarına
basın ve seçiminizi onaylamak için OK’e
basın.

‹PUÇLARI: Alt çizgi seçene¤i varsay›lan fabrika ayar›d›r.  Önceki menüye dönmek için 1
tufluna bas›n.  Menüyü kald›rmak için SETUP seçene¤ine bas›n.

Video Ayarlar Sayfas›

1 Disk modunda SETUP’a basın

2 ‘Genel Ayarlar’ simgesini seçmek için 1 2
tufllarına basın.

3 Onaylamak için OK tufluna bas›n.

Go To Video Setup Page

TV Type  

TV Display

Progressive

Picture Setting

Component

- -   Video Setup Page   - -

TV Türü

Bu menüde, ba¤l› TV’nizin renk sistemini
seçmek için seçenekler bulunur. Ayr›nt›lar için
bkz. sayfa 129.
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DVD Ayarları Menüsü Seçenekleri

TV Ekran›n› Ayarlama

DVD Oynat›c›n›z›n en boy oran›n›, ba¤l›
TV’nizine göre ayarlay›n. Diskin, seçti¤iniz
format› destekliyor olmas› gerekmektedir. Aksi
taktirde, TV ekran› için ayar oynat›m s›ras›nda
resmi etkilemeyecektir.

1 ‘VIDEO SETUP PAGE’ (V‹DEO AYARLARI
SAYFASI) menüsünde 3 4 tufllar›na basarak
{TV DISPLAY} (TV EKRANI) seçene¤ini
vurgulay›n ve ard›ndan 2 tufluna bas›n.

2 Bir seçene¤i belirginlefltirmek için 3 4
tufllar›na bas›n.

4:3 Pan Scan
➜ Normal bir TV’niz
varsa ve TV’ye sı¤ması
için resmin her iki
tarafını kesmek veya formatlamak
istedi¤inizde.

4:3 Letter Box
➜ Normal bir TV’niz varsa.
Bu modda TV ekranının üst
ve alt kısmında siyah fleritleri
olan genifl ekran bir resim
görüntülenecektir.

16:9
➜ Genifl ekran bir
TV’niz varsa.

3 Ö¤elerden birini seçip OK’e basıp.

‹PUÇLARI: Alt çizgi seçene¤i varsay›lan fabrika ayar›d›r.  Önceki menüye dönmek için 1
tufluna bas›n.  Menüyü kald›rmak için SETUP seçene¤ine bas›n.

‹leri - açma/kapatma

Aflamal› tarama modunda, daha az titreflim
görülen yüksek görüntü kalitesinin keyfini
ç›kartabilirsiniz. Bu ifllev sadece DVD
oynat›c›n›n Y Pb Pr fifllerini, aflamal› video
giriflini destekleyen televizyonunuza
ba¤lad›¤›n›zda çal›fl›r. Aksi takdirde,
televizyonunuzdaki ekran görüntüsü bozuk
olacakt›r. Aflamal› tarama ayarlar› hakk›nda
bilgi için bkz. sayfa 128.

1 ‘VIDEO SETUP PAGE’ (V‹DEO AYARLARI
SAYFASI) menüsünde 3 4 tufllar›na basarak
{PROGRESSIVE} (‹leri) seçene¤ini vurgulay›n
ve ard›ndan 2 tufluna bas›n.

OFF (Kapal›)
Aflamal› Tarama ifllevini devre d›fl› b›rakmak
için

ON (Aç›k)
Aflamal› Tarama ifllevini etkinlefltirmek için

2 Ayarlardan birini seçmek için 3 4 tufllarına
basın ve seçiminizi onaylamak için OK’e
basın.
➜ Seçimi (varsa) onaylamak için TV'de
gösterilen talimatlar› izleyin.
➜ Televizyon ekran›nda uyar› iflareti
görülüyorsa, otomatik  kurtarma için 15 saniye
bekleyin.
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Resim Ayar›

Bu DVD Oynat›c›’n›n önceden tan›mlanm›fl üç
tane resim rengi ayar› ile kendinizin
tan›mlayabilece¤i bir tane kiflisel ayar› vard›r.

1 ‘VIDEO SETUP PAGE’ (V‹DEO AYARLARI
SAYFASI) menüsünde 3 4 tufllar›na basarak
{PICTURE SETTING} (RES‹M AYARI)
seçene¤ini vurgulay›n ve ard›ndan 2 tufluna
bas›n.

STANDARD (STANDART)
Standart resim ayar› için bunu seçin.

VIVID
Bu seçildi¤inde TV resmi daha parlak olur.

COOL
Bu seçildi¤inde TV resmi daha yumuflak olur.

PERSONAL (K‹fi‹SEL)
Parlakl›k, karfl›tl›k, ton ve rengi (doygunluk)
ayarlayarak resim renginizi kiflilefltirmek için
bunu seçin.

2 Ayarlardan birini seçmek için 3 4 tufllar›na
bas›n ve seçiminizi onaylamak için OK’e
bas›n.

3 {PERSONAL} (Kiflisel) ayar›n› seçerseniz

4~7 aras› ad›mlara geçin.
➜ ‘PERSONAL PICTURE SETUP’ (Kiflisel
resim ayar›) belirir.

Brightness

Contrast

Tint

Color

0

0

0

0

Personal Picture Setup

4 Afla¤›daki seçeneklerden birini vurgulamak
için 3 4 tufllar›na bas›n:

BRIGHTNESS (PARLAKLIK)
Resmin parlakl›¤›n› artt›rmak için de¤eri
yükseltin, azaltmak için ise düflürün. Ortalama
ayar için s›f›r› (0) seçin.

CONTRAST (KARfiITLIK)
Resmin keskinli¤ini artt›rmak için de¤eri
yükseltin, azaltmak için ise düflürün. Karfl›tl›¤›
dengelemek için s›f›r› (0) seçin.

TINT (TON)
Resmi koyulaflt›rmak için de¤eri yükseltin,
açmak için ise düflürün. Ortalama ayar için
s›f›r› (0) seçin.

COLOUR (RENK)
Resmin rengini canland›rmak için de¤eri
yükseltin, soluklaflt›rmak için ise düflürün.
Rengi dengelemek için s›f›r› (0) seçin.

5 Kiflisel tercihlerinize en uygun ayarlar› yapmak
için 1 2 tufllar›na bas›n.

6 Di¤er renk özelliklerini ayarlamak için 4~5
aras› ad›mlar› tekrarlay›n.

7 Onaylamak için OK tufluna bas›n.

‹PUÇLARI: Alt çizgi seçene¤i varsay›lan fabrika ayar›d›r.  Önceki menüye dönmek için 1
tufluna bas›n.  Menüyü kald›rmak için SETUP seçene¤ine bas›n.
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DVD Ayarları Menüsü Seçenekleri

YUV/RGB ayar›

BU ayar ile video sinyalini RGB (scart’ta) ile Y
Pb Pr (YUV) aras›nda de¤ifltirebilirsiniz.

1 ‘VIDEO SETUP PAGE’ (V‹DEO AYARLARI
SAYFASI) menüsünde 3 4 tufllar›na basarak
{COMPONENT} seçene¤ini vurgulay›n ve
ard›ndan 2 tufluna bas›n.

YUV
Y Pb Pr ba¤lant›s› için bu seçene¤i seçin.

RGB
Scart ba¤lant›s› için bunu seçin.

2 Ayarlardan birini seçmek için 3 4 tufllarına
basın ve seçiminizi onaylamak için OK’e
basın.

Uyar›:
Oynat›c› Y Pb Pr (YUV)’a ayarland›¤›nda,
baz› TV’ler SCART ba¤lay›c›s›ndaki
oynat›c› ile do¤ru biçimde senkronize
olamazlar.

‹PUÇLARI: Alt çizgi seçene¤i varsay›lan fabrika ayar›d›r.  Önceki menüye dönmek için 1
tufluna bas›n.  Menüyü kald›rmak için SETUP seçene¤ine bas›n.

Tercih Sayfas›

1 STOP 9 butonuna iki kez bas›n, ard›ndan
SETUP butonuna bas›n.

2 ‘Tercih Sayfas›’ simgesini seçmek için 1 2
tufllar›na bas›n.

3 Onaylamak için OK tufluna bas›n.

Go To Preference Page

Audio   

Subtitle  

Disc Menu  

Parental  

PBC  

Mp3 / Jpeg Nav 

Password 

- -   Preference Page   - -

Audio (Ses), Subtitle (Altyaz›), Disc Menu
(Disk Menüsü)

Bu menülerde DVD’de kay›tl› olabilecek ses,
altyaz› ve disk menüsü için çeflitli dil
seçenekleri bulunur. Ayr›nt›lar için bkz. sayfa
130.
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Oynat›m› Ebeveyn Denetimi ile k›s›tlama

Bazı DVD’ler tüm diske veya diskte belli
sahnelere uygulanmıfl bir ebeveyn seviyesine
sahip olabilirler. Bu özellik size gösterimi
sınırlama seviyesini belirleme imkanı tanır.
Derecelendirme seviyeleri 1’den 8’e kadardır
ve ülkeye göre de¤ifliklik gösterirler.
Çocuklarınız için uygun olmayan belli disklerin
oynatılmasını yasaklayabilirsiniz veya belli
disklerin alternatif sahnelerle (diskte varsa)
oynatılmasını sa¤layabilirsiniz.

1 ‘’PREFERENCE PAGE’ (TERC‹H SAYFASI)
menüsünde 3 4 tufllar›na basarak
{PARENTAL} (Ebeveyn) seçene¤ini vurgulay›n
ve ard›ndan 2 tufluna bas›n.

Set KID SAFE

Audio  1 KID SAFE

Subtitle  2 G 

Disc Menu  3 PG

Parental  4 PG 13

PBC  5 PGR

Mp3/Jpeg Nav 6 R

Password   7 NC17

- -   Preference Page   - -

2 Tak›l› disk için izleme s›n›flar›ndan birini
vurgulamak için 3 4 tufllar›na ve ard›ndan
OK’e bas›n.
➜ Ebeveyn denetimlerini kald›rmak ve tüm
disklerin oynat›lmas›n› sa¤lamak için {8
ADULT} (8 YET‹fiK‹N) seçene¤ini seçin.

3 Alt› haneli flifreyi girmek için say›sal tufl
tak›m›n› (0-9) kullan›n (bkz. sayfa 148
“fiifreyi de¤ifltirme”).
➜ Seçti¤iniz de¤erin üzerinde s›n›fland›r›lm›fl
DVD’ler, alt› haneli flifre girilmeden
oynat›lmaz.

Yard›mc› ‹pucu:
– VCD, SVCD ve CD’lerde seviye
göstergesi olmad›¤›ndan ebeveyn denetimi
ifllevi bu tür disklere etki etmez. Bu kanund›fl›
DVD disklerinin ço¤u için de geçerlidir.
– Baz› DVD’lerde, film seviyesi Disk
kapa¤›nda bas›l› olarak yer ald›¤›ndan bir
seviye ile flifrelenmemifl olabilir.  Seviye
belirlime özelli¤i bu tip Diskler için
kullan›lmaz.

‹PUÇLARI: Alt çizgi seçene¤i varsay›lan fabrika ayar›d›r.  Önceki menüye dönmek için 1
tufluna bas›n.  Menüyü kald›rmak için SETUP seçene¤ine bas›n.

Düzey aç›klamalar›

1Kid Safe (1 Çocuklar için Güvenli)
– Çocuk malzemeleri; özellikle çocuklar ve
her yafltan izleyiciler için tavsiye edilmektedir.

2 G
– Genel ‹zleyiciler; her yafltan izleyici için
tavsiye edilmektedir.

3 PG
– Ebeveyn Denetimi önerilir.

4 PG13
– 13 yafl›n alt›ndaki çocuklar için uygun de¤il.

5 PGR – 6 R
– Ebeveyn Denetimi - S›n›rl›; 17 yafl alt›ndaki
çocuklar›n izlemesinde ebeveynin engeli veya
yetiflkin eflli¤inde izlemesine izin verilmesi
önerilir.

7 NC-17
– 17 yafl›n alt›daki çocuklar izleyemez; 17
yas›n alt›ndaki çocuklar›n hiçbir koflulda
izlemesi önerilmez.

8  Adult (YET‹fiK‹N)
– Yetiflkinler için; cinsel malzeme, fliddet
veya dil nedeniyle yaln›zca yetiflkinler
izleyebilir.
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DVD Ayarları Menüsü Seçenekleri

MP3/JPEG Menü - açma/kapatma

MP3/JPEG Gezici yaln›zca disk menüyle
kaydedilmiflse, ayarlanabilir. Kolay gezinti için
farkl› ekran menüleri seçmenizi sa¤lar.

1 ‘’PREFERENCE PAGE’ (TERC‹H SAYFASI)
menüsünde 3 4 tufllar›na basarak {MP3/
JPEG NAV} (MP3/JPEG Gez) seçene¤ini
vurgulay›n ve ard›ndan 2 tufluna bas›n.

WITHOUT MENU (MENÜSÜZ)
MP3/Resim CD’sindeki tüm dosyalar›
görüntülemek için bunu seçin.

WITH MENU (MENÜLÜ)
MP3/Resim CD’sinin yaln›zca klasör menüsü
görüntülemek için bunu seçin.

2 Ayarlardan birini seçmek için 3 4 tufllarına
basın ve seçiminizi onaylamak için OK’e
basın.

PBC

PBC’yi ON (Aç›k) veya OFF (Kapal›)
yapabilirsiniz. Bu özellik yaln›zca oynat›m
denetimi (PBC) ifllevine sahip Video CD 2.0’da
kullan›labilir.   Ayr›nt›lar için bkz. sayfa 137.

fiifreyi De¤ifltirme

Ebeveyn Denetimi ve Disk Kilidi için ayn› flifre
kullan›l›r. Ekranda istendi¤i zaman alt› haneli
flifrenizi girin. Varsay›lan flifre 136 900’dür.

1 ‘’PREFERENCE PAGE’ (TERC‹H SAYFASI)
menüsünde 3 4 tufllar›na basarak
{PASSWORD} (fi‹FRE) seçene¤ini vurgulay›n
ve ard›ndan {CHANGE} (DE⁄‹fiT‹R)
komutunu seçmek için 2 tufluna bas›n.

Old Password

New Password

Confirm PWD

OK

2 Alt› haneli eski flifrenizi girmek için say›sal tufl
tak›m›n› (0-9) kullan›n.
➜ Bunu ilk kez yaparken ‘136 900’ girin.
➜ Alt› haneli yeni flifreyi girin.

3 Alt› haneli yeni flifreyi girin.

4 Onaylamak için yeni 6 basamakl› kodu tekrar
girin.
➜ Yeni 6 basamakl› kod yürürlü¤e girecektir.

5 Onaylamak için OK tufluna bas›n.

‹PUÇLARI: Alt çizgi seçene¤i varsay›lan fabrika ayar›d›r.  Önceki menüye dönmek için 1
tufluna bas›n.  Menüyü kald›rmak için SETUP seçene¤ine bas›n.
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Orijinal ayarlar›n› geri yükleme

DEFAULT (Varsay›lan) ifllevi, Ebeveyn
Denetimi ve Disk Kilidi için flifre d›fl›ndaki tüm
seçenek ve kiflisel ayarlar›n›z› fabrika
varsay›lanlar›na s›f›rlar.

1 ‘’PREFERENCE PAGE’ (TERC‹H SAYFASI)
menüsünde 3 4 tufllar›na basarak {DEFAULT}
(VARSAYILAN) seçene¤ini vurgulay›n ve
ard›ndan {RESET} (SIFIRLA) komutunu
seçmek için 2 tufluna bas›n.

2 Onaylamak için OK’e bas›n.
➜ Tüm ayarlar fabrika varsay›lanlar›na
s›f›rlan›r.

DivX Altyaz› yaz› tipinin ayarlanmas›

Kay›tl› DivX altyaz›y› destekleyen yaz› tipini
ayarlayabilirsiniz.

1 ‘’PREFERENCE PAGE’ (TERC‹H SAYFASI)
menüsünde 3 4 tufllar›na basarak {DivX
SUBTITLE} seçene¤ini vurgulay›n ve
ard›ndan 2 tufluna bas›n.

Standard
Arnavutça, Danca, Felemenkçe,‹ngilizce,
Fince, Frans›zca, Galce, Almanca, ‹talyanca,
Kürtçe (Latin), Norveççe, Portekizce,
‹spanyolca, ‹sveççe ve Türkçe

Kiril
Bulgarca, Belarusça, ‹ngilizce, Makedonca,
Moldovaca, Rusça, S›rpça ve Ukraynaca.

Orta Avrupa
Arnavutça, H›rvatça,Çekçe, Felemenkçe,
‹ngilizce, Almanca, Macarca, ‹rlandaca,
Lehçe, Romence, Slovakça, Slovence ve
S›rpça

2 Ayarlardan birini seçmek için 3 4 tufllarına
basın ve seçiminizi onaylamak için OK’e
basın.

‹PUÇLARI: Alt çizgi seçene¤i varsay›lan fabrika ayar›d›r.  Önceki menüye dönmek için 1
tufluna bas›n.  Menüyü kald›rmak için SETUP seçene¤ine bas›n.
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UYARI
Garantiyi geçersiz k›laca¤› için, sistemi hiçbir koflulda kendiniz onarmaya çal›flmay›n.
Elektrik çarpma riski bulundu¤undan sistemin içini kesinlikle açmay›n.

Bir hata meydana geldi¤inde, sistemi onar›ma almadan önce afla¤›daki ad›mlar› izleyin.
Afla¤›daki ipuçlar›yla hata giderilemiyorsa, bayiinize veya servis merkezinize baflvurun.

Sorun Çözüm
Enerji yok – AC elektrik kablosunun tam olarak ba¤l› olup

olmad›¤n›n› kontrol edin
– Cihazı açık konuma getirmek için DVD sisteminin

ön panelinde bulunan STANDBY ON tufluna
basın.

Resim yok – Do¤ru Video Girifl kanal seçimi konusunda
TV’nizin kullanım kılavuzuna bakın. DVD ekranını
görene kadar TV kanallarını de¤ifltirin.

– TV'nin aç›k olup olmad›¤›n› kontrol edin.
– Aflamal› tarama özelli¤i etkinlefltirilmifl ancak

ba¤lanan televizyon aflamal› sinyallerini
desteklemiyorsa veya kablolar düzgün
ba¤lanmam›flsa, aflamal› tarama ayarlar› için
sayfa 128'ya bak›n›z veya aflamal› tarama
özelli¤ini afla¤›da aç›klanan flekilde devre d›fl›
b›rak›n›z:

1) Televizyonunuzun aflamal› tarama modunu
kapat›n veya kar›flt›r›lm›fl moda geçin.

2) Disk tepsisini açmak için OPEN/CLOSE'a bas›n.
3) Birkaç saniye süreyle, uzaktan kumandadaki

say›sal tafl tak›m›nda ‘1’ tufluna bas›n.

Resim bozuk – Gösterilen diske ba¤lı olarak bazen az oranda bir
resim bozuklu¤u oluflabilir. Bu bir arıza de¤ildir.

Resim tamamen bozuk veya DVD veya – DVD Oyanıtıcıyı do¤rudan TV’ye ba¤layın.
Video CD'de siyah/beyaz resim – Diskin DVD Oynatıcı ile uyumlu oldu¤undan emin

olun.
– DVD Oyantıcının TV Sisteminin Diskin ve

TV’nizinki ile uyumlu olacak flekilde
ayarlandı¤ından emin olun.

Ses yok veya bozuk – Ses düzeyini ayarlay›n.
– Kolonlar›n do¤ru biçimde ba¤lan›p

ba¤lanmad›¤›n› kontrol edin.

Dijital ç›k›flta ses yok – Dijital ba¤lant›lar› kontrol edin.
– Al›c›n›z›n MPEG-2 veya DTS flifre

çözüpçözemedi¤ini kontrol edin, çözemiyorsa
dijital ç›k›fl›. PCM olarak ayarlanm›fl oldu¤undan
emin olun.

– Seçilen ses dilinin ses format›yla al›c›n›z›n ayn›
özelliklerde oldu¤unu kontrol edin.

Ses ve görüntü yok – SCART kablosunun do¤ru cihaza ba¤lanıp
ba¤lanmadı¤ını kontrol edin (TV Ba¤lantısı
bölümüne bakın).

Ar›za Tespit

www.philips.com/support Servis deste¤i için lütfen adresini ziyaret edin.
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Disk gösterilemiyor – DVD+R/DVD+RW/CD-R sonland›r›lmal›d›r.
                                                                          – Disk etiketinin yukar› bakt›¤›ndan emin olun.

– Baflka bir disk deneyip diskin ar›zal› olup
olmad›¤›n› kontrol edin.

– Bölge kodu hatal›d›r.

Gösterim s›ras›nda resim – Disk üzerinde parmak izi/çizik olup olmadı¤ını
karesi bir an için donuyor kontrol edin ve diski yumuflak bir bez kullanarak

merkezden kenara do¤ru silin.

Disk ç›kar›ld›ktan sonra bafllang›ç – Oynatıcıyı kapatarak, ardından tekrar açarak
ekran›na dönmüyor sistem ayarlarını sıfırlayın.

Oynat›c› uzaktan kumandan›n baz› – Uzaktan kumanday› do¤rudan oynat›c›n›n
komutlar›na tepki vermiyor ön taraf›ndaki sensöre tutun.

– Oynat›c›yla aran›zdaki mesafeyi azalt›n.
– Uzaktan kumandan›n pillerini de¤ifltirin.
– Pilleri belirtilen kutuplara (+/–) göre tak›n.

Tufllar çal›flm›yor – Oynatıcıyı tamamen sıfırlamak için AC güç
kablosunu 5-10 saniyeli¤ine prizden çekin.

Oynat›c› DVD oynat›rken baz› komutlara – Disk üzerinde ifllem yap›lmas›na izin
tepki vermiyor. vermeyebilir.

– Disk kullan›m talimatlar›na baflvurun.

Menü seçenekleri seçilemiyor – Sistem menüsünü seçmeden önce STOP tufluna
iki kez basın.

– Diskte bulunma ihtimaline ba¤lı, olarak bazı menü
seçenekleri seçilemez.

DivX filmlerin oynat›lamamas› – DivX dosyas›n›n, DivX 5.x enkoder kullanarak ‘Ev
Sinemas›’ modunda flifrelenmifl oldu¤unu kontrol
edin.

‹leri Tarama’y› açma/kapatma seçilemiyor – Video sinyali ç›kt›s›n›n ‘YUV’ olarak de¤ifltirilmifl
oldu¤unu kontrol edin.

DivX film oynat›m› s›ras›nda ses yok – Ses kode¤i DVD oynat›c› taraf›ndan
desteklenmiyor olabilir.

MPEG-4 ve DivX filmi tekrarlanmyor – Filmlerin dosya boyutunun yazma srasnda CD
diskinin boyutunu amadn kontrol edin.

Ar›za Tespit

Sorun Çözüm

www.philips.com/support Servis deste¤i için lütfen adresini ziyaret edin.
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Spesifikasyonlar

Teknik özellikler haber verilmeksizin de¤ifltirilebilir

TV STANDARDI (PAL/50Hz) (NTSC/60Hz)
Hat say›s› 625 525
Gösterim Çok standartl› (PAL/NTSC)

V‹DEO PERFORMANSI
Video DAC 12bit, 108mHz
YPbPr 0.7 Vpp / 75 ohm
Video Ç›k›fl› 1Vpp — 75 ohm
RGB (SCART) 0.7 Vpp / 75 ohm

V‹DEO FORMATI
Dijital S›k›flt›rma DVD,SVCD için MPEG 2

VCD için MPEG 1
DVD 50Hz 60Hz
Yatay çözünürlük 720 piksel 720 piksel
Dikey Çözünürlük 576 sat›r 480 sat›r

VCD 50Hz 60Hz
Yatay çözünürlük 352 piksel 352 piksel
Dikey Çözünürlük 288 sat›r 240 sat›r

SES FORMATI
Dijital Mpeg/ AC-3 s›k›flt›r›lm›fl

PCM Dijital
16, 20, 24 bits
fs, 44.1, 48, 96 kHz

MP3(ISO 9660) 96, 112, 128, 256
kbps ve de¤iflken
bit h›z› fs, 32,
44.1,48 kHz

Analog Ses Stereo
Dolby Digital çok-kanal sesinden Dolby Surround
uyumlu downmix

SES PERFORMANSI
DA Dönüfltürücü 24bit, 192kHz
DVD fs 96 kHz 4Hz- 44kHz

fs 48 kHz 4Hz- 22kHz
SVCD fs 48 kHz 4Hz- 22kHz

fs 44.1kHz 4Hz- 20kHz
CD/VCD fs 44.1kHz 4Hz- 20kHz
Sinyal Sesi (1KHz) > 100 dB
Dinamik Aral›k(1KHz) > 90 dB
Parazit  (1KHz) > 100 dB
Distorsiyon ve Parazit (1KHz) > 85 dB
MPEG MP3 MPEG Audio L3

BA⁄LANTILAR
Scart Ç›k›fl› Euroconnector
Y Pb Pr çıkıflı (480i/p) Cinch 3x (yeflil, mavi, kırmızı)
Video Ç›k›fl› Cinch (sarı)
Ses Ç›k›fl› (L+R) Cinch (beyaz/kırmızı)
Dijital Ç›k›fl 1 Koaksiyel

CDDA / LPCM için IEC60958
MPEG1/2, Dolby Digital
için IEC61937

KAB‹N
Boyutlar (g x d x y) 360 x 37 x 235 mm
A¤›rl›k Yaklafl›k 2.0 Kg

ENERJ‹ TÜKET‹M‹
Enerji tüketimi 230V; 50Hz
Bekleme modunda < 10 W
Bekleme modunda enerji tüketimi < 0.8 W
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Analog: Sayıya dönüfltürülmemifl ses. Analog
ses de¤iflkenlik gösterirken dijital sesin belli
sayısal de¤erleri vardır. Bu girifller sesi sol ve
sa¤ olmak üzere iki kanal vasıtasıyla gönderirler.
AUDIO OUT yuvaları: DVD Sistemin arkasında
bulunan ve baflka bir sisteme (TV, Stereo, v.b.)
ses gönderen ba¤lantı yuvalarıdır.
Bafllık: DVD, müzik v.b. üzerinde, görüntü
yazılımında veya ses yazılımdaki tüm albümde
kayıtlı bir resim veya müzik özelli¤inin en uzun
kısmıdır. Her bafllı¤ın istedi¤iniz bafllı¤ı
bulmanıza olanak tanıyan bir bafllık numarası
vardır.
Bit Hızı: Belirli bir müzik uzunlu¤unda kullanılan
veri miktarıdır; saniyede kilobit veya kbps olarak
ölçülür. Veya kaydetti¤iniz sıradaki hızdır. Genel
olarak bit hızı veya kayıt hızı ne kadar yüksek
olursa ses kalitesi o kadar iyidir. Ancak daha
yüksek bit hızları bir Diskte daha fazla alan
kaplar.
Bölge Kodu: Disklerin sadece önceden
belirlenmifl bölgede görüntülenmesine izin veren
bir sistemdir. Bu cihaz sadece uygun bölge
kodları olan diskleri görüntüleyecektir. Ürün
etiketine bakarak cihazınızın bölge kodunu
bulabilirsiniz. Bazı diskler birden fazla bölgede
(veya TÜM bölgelerde) uyumludur.
Bölüm: DVD üzerindeki bir resmin veya müzik
parçasının bafllıklardan daha küçük olan
kısımlarıdır. Bir bafllık birkaç bölümden
oluflmaktadır. Her bölüme size istedi¤iniz bölümü
bulma imkanı veren bir bafllık numarası
verilmifltir.
Dijital: Rakamsal de¤erlere dönüfltürülen sestir.
Dijital ses DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL veya
OPTICAL çıkıflları kullandı¤ınızda mevcuttur. Bu
ba¤lantı yuvaları sadece iki kanal yerine, tıpkı
analogun yaptı¤ı gibi çoklu kanal vasıtasıyla ses
gönderirler.
Disk Menüsü: DVD’de kayıtlı görüntü, ses,
altyazı, multi-açı, v.b. formatların seçilmesine
imkan tanıması için tasarlanan bir ekran
görüntüsüdür.
DivX 3,11/4,x/5,x:  DivX kodei, dijital video
boyutlarn yüksek görüntü kalitesinin korunarak
internet üzerinden gönderilebilmesini salayan ve
DivXNetworks, Inc. irketi tarafndan gelitirilerek
patent bavurusu yaplm, MPEG-4 tabanl bir video
sktrma teknolojisidir.
Dolby Digital: Dolby Laboratuarları tarafından
gelifltirilmifl ve altı kanala kadar dijital ses içeren
(ön sol ve sa¤, surround sol ve sa¤, merkez ve
subwoofer) bir surround ses sistemidir.

DTS:   Dijital Sinema Sistemleri. Bu bir saran ses
sistemidir fakat Dolby Digital’dan farkldr. Bu
formatlar farkl irketler tarafndan gelitirilmitir.
Yetiflkin Seviyesi: Her ülkedeki kısıtlama
seviyesine ba¤lı olarak diskin gösterimini
kullanıcıların yafl sınırına göre kısıtlayan bir DVD
fonksiyonudur. Kısıtlama diskten diske göre
de¤ifliklik gösteriyor; devreye sokuldu¤unda
yazılımın seviyesi kullanıcı tarafından belirlenen
seviyeden daha yüksek oldu¤unda gösterim
yasaklanacaktır.
Görüntü oranı: Görüntülenen görüntünün dikey
ve yatay oranıdır. Geleneksel TV’lerin Yatay ile
dikey oran karflılafltırma oranı 4:3’tür, genifl ekran
TV’ninki ise 16:9’dur.
JPEG: Çok sık kullanılan dijital hareketsiz resim
formatıdır. Joint Photgraphic Expert Group
tarafından tasarlanmıfl ve yüksek sıkıfltırma
oranına ra¤men görüntü kalitesinde az da olsa
bir azalmaya sahip olan bir hareketsiz resim veri
sıkıfltırmasıdır.
MP3: Ses sıkıfltırma sistemine sahip bir dosya
formatıdır. “MP3”, Motion Picture Experts Group 1
(veya MPEG 1) Ses Tabakası 3’ün kısaltmasıdır.
MP3 formatını kullanarak, bir CD-R veya CD-RW
normal CD’den yaklaflık 10 kat daha fazla veri
alabilir.
Multi-kanal: DVD her bir flarkıyı tek bir ses alanı
olarak alacak flekilde tanımlanmıfltır. Multi-kanal
üç veya daha fazla kanalı olan bir flarkı yapısını
tanımlıyor.
Oynatım Kontrolü (PBC): Video CD’lere veya
SVCD’lere üretimi kontrol etmek amacıyla
kaydedilen sinyali tanımlar. Video CD’ye veya
SVCD’ye kaydedilen ve PBC modunu
destekleyen menü ekranlarını kullanarak hem
interaktif tipi, hem de arama özelli¤i olan bir
yazılımın keyfini çıkartabilirsiniz.
Progressive Scan: Bir resmin tüm yatay
çizgilerini bir seferde tek bir kare görüntüler. Bu
sistem DVD’den gelen interlaced görüntüyü
progressive görüntüye ba¤lamak için progressive
bir formata dönüfltürebilir. Dikey çözünürlü¤ü
yüksek oranda artırır.
Saran:  Dinleyenin çevresine birden çok hoparlör
yerletirerek tam bir gerçeklik duygusu vermek için
üç boyutlu ses alanlar oluturan sistemdir.
Komponenet Video Çıkıfl Yuvaları: Komponent
Video Girifl yuvalara (R/G/B, Y/Pb/Pr, v.b.) sahip
bir TV’ye yüksek kalitede görüntü gönderen DVD
Sisteminin arkasında bulunan yuvalardır.
VIDEO OUT yuvası: Bir TV’ye görüntü gönderen
ve DVD Sisteminin arkasında bulunan çıkıfl
yuvasıdır.

Sözlük


