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hdd'nizi keyifle kullanman›z› dileriz.

Lütfen flu adresi ziyaret edin:
www.philips.com/support

ve afla¤›daki bilgileri görüntülemek için ürününüzün
ad›n› (hdd) girin:
• SSS S›k Sorulan Sorular
• En son kullan›c› ve PC yaz›l›m k›lavuzlar›
• hdd için ürün yaz›l›m› yükseltme dosyalar›
• En son PC yaz›l›m yüklemeleri

TÜRKÇE
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H›zl› Bafllang›ç

Bataryay› fiarj Etme
Ürünle birlikte verilen çok voltajl› ba¤daflt›r›c›/flarj cihaz›n› hdd'deki 5V DC girifline ve
ana güç kayna¤›na ba¤lay›n. %80 batarya gücü için 2 saat veya %100 batarya gücü için 4
saat flarj edin. (Bataryan›n ömrü kullan›ma göre de¤ifliklik gösterebilir.)

1

D‹KKAT!
WINDOWS 98 KULLANICILARI:
Yükleme s›ras›nda sorunla karfl›laflmamak için, yükleme ifllemi TAMAMLANMADAN, hdd'yi
PC'nize BA⁄LAMAYIN.

WINDOWS 2000 / XP KULLANICILARI:
DMM'yi yüklemek için "Yönetici" veya "Güç Kullan›c›s›" olarak oturum açt›¤›n›zdan emin olun.

DIGITAL MEDIA MANAGER'i (DMM) (D‹J‹TAL ORTAM YÖNET‹C‹S‹) yükleme
a. Ürünle birlikte verilen CD'yi PC'nizdeki CD-ROM sürücüsüne yerlefltirin.
b. Program› ilk defa kullananlar için, DMM yüklemesi otomatik olarak bafllayacakt›r.
c. Yükleme ifllemini tamamlamak için ekranda verilen yönergeleri izleyin.

2

hdd'yi PC'ye ba¤lama 
hdd'yi ürünle birlikte verilen ba¤daflt›r›c›dan güç al›rken, yine ürünle birlikte verilen
USB kablosunu kullanarak, hdd'yi PC'nize ba¤lay›n. USB ba¤lant› ekran› otomatik
olarak görüntülenmezse, hdd'deki 2; tufluna bas›n.

3
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TÜRKÇE

DMM ile Müzik Dosyalar›n› Düzenleme ve Aktarma
a. PC'de yüklü olan DMM yaz›l›m›n› Windows masaüstünden veya 

Bafllat menüsünden çal›flt›r›n.
b. DMM yaz›l›m›n› kullanarak müzik dosyalar›n›z› düzenleyin.
c. PC'den hdd'ye müzik dosyalar› aktar›n.

Not:
• DMM CD'lerdeki MP3 / WMA dosyalar›n› iflleyemez. Bu ifllemi yapmak için ek

yaz›l›m gerekecektir.
• hdd MP3/WMA dosyalar›n›, sadece DMM kullan›larak aktar›lm›fllarsa çalar.

4

hdd'yi güvenli bir flekilde ç›karma ve hareket halinde müzi¤in keyfini ç›karma
a. X dü¤mesini t›klatarak DMM'den ç›k›n.
b. Dosya hatas›na neden olmamak için görev çubu¤unda simgesini t›klatarak

hdd'yi PC'nizden güvenli bir flekilde ç›kar›n. (WINDOWS 98SE kullan›c›lar›:
simgesi yoktur. Dosya aktar›m› tamamland›ktan sonra hdd'yi ç›kar›n)

c. hdd ekran› otomatik olarak görüntülenmezse, hdd'yi açmak için 2; tuflunu
bas›l› tutun.  Gezinmek için kayd›rma tufllar›n› ve müzi¤in keyfini ç›karmak için
2; tuflunu kullan›n!

5
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Ba¤lant› ve Tufllara Genel Bak›fl

1

2

4

5

6

7

8

9

10

3

USB USB kablo konektörü

5V DC AC konvertör girifli

OPTICAL/ LINE IN Optik/Analog

p Kulakl›k ve uzaktan kumanda girifli

MIC Ses kayd› için mikrofon

VOLUME Ses tuflu

MENU/ HOLD Menü seçenekleri / tufl kilitlemek için

LIBRARY Müzik kitapl›¤› seçenekleri için

2; Açma / Kapama ve Çal / Duraklat

3 / ¡1 Önceki / Geri Sar / SuperScroll™

2 Sa¤

4 / 2™ Sonraki / ‹leri Sar / SuperScroll™

1 Sol

TÜRKÇE
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Çalmak

Müzik kitapl›¤› seçenekleri için LIBRARY (Kitapl›k) tufluna bas›n.

‹stedi¤iniz seçene¤e ilerlemek için 3 tufluna, geri dönmek için 4 tufluna bas›n. 
Önceki kitapl›k düzeyi için 1 tufluna veya sonraki kitapl›k düzeyi için 2 tufluna bas›n.

Seçti¤iniz parçay› çalmak veya duraklatmak için 2; tufluna bas›n.

1

2

3

‹pucu
2;, 3 ve 4, tufllar› birden fazla iflleve sahiptir. Bu tufllar sizin basma fleklinize ba¤l›
olarak çal›fl›r: afla¤›ya do¤ru, yar›ya kadar, afla¤› do¤ru tamamen bas›n, veya bas›l› tutun.

hdd ekran›n› anlama
hdd çeflitli bilgileri görüntüleyebilen ak›ll› bir ekrana sahiptir:

Batarya göstergesi DC gücü ba¤l›
Playlist (fiark› Listesi) Album (Albüm)

Genre (Tarz) Artists (Sanatç›lar)
All Tracks (Tüm Parçalar) Recordings (Kay›tlar)
Keys locked (Tufllar kilitli) Equalizer (Ekolayz›r) (EQ)

< Kullan›labilen önceki menü/kitapl›k düzeyi > Kullan›labilen sonraki menü/kitapl›k düzeyi

Repeat once (Bir kez tekrar çal) Repeat all (Tümünü tekrar çal)

Shuffle (Kar›flt›r) Shuffle / Repeat (Kar›flt›r / Tekrar Çal)
Recording mode (Kay›t modu)

Belirlenebilecek seçenek Belirlenen seçenek
DBB Bass Boost seçili

➔
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TÜRKÇEhdd tufllar›n› kullanma
Sorun Giderme Tufllar

hdd'yi s›f›rlama 3 + [VOLUME +] tufllar›n› bas›l› tutun

hdd fabrika ayarlar›n› MENU/HOLD; tufluna bas›n; Factory Settings➔Restore
geri yükleme seçene¤ine ilerleyin. Onaylamak için 2 tufluna bas›n

Temel ‹fllemler Tufllar

hdd'yi açma / kapama 2; tuflunu bas›l› tutun

Kitapl›k seçeneklerini ça¤›rma LIBRARY tufluna bas›n

hdd'nin tufllar›n› MENU/HOLD tuflunu bas›l› tutun
kilitleme / tufl kilidini açma

Farkl› menü seviyelerine gitme Sonraki menü seviyesi için 2 tufluna ve önceki menu
seviyesi için 1 tufluna bas›n

Kayd›rma ve gezinme Yukar›, afla¤›, sol ve sa¤ için 3, 4, 1, 2 tufllar›na bas›n

Müzik çalma Çalmak istedi¤iniz parçay› iflaretleyin ve 2; tufluna bas›n

Müzik duraklatma Parça çal›n›rken 2; tufluna bas›n

Parçay› ileri sarma 4 tuflunu afla¤› do¤ru yar›ya kadar bas›n ve bas›l› tutun

Parçay› geri sarma tuflunu afla¤› do¤ru yar›ya kadar bas›n ve bas›l› tutun 3

Parçay› yeniden çalma Parça çal›n›rken ¡1 tufluna bas›n

Ses düzeyini de¤ifltirme VOLUME + / – tufluna bas›n

Önceki veya sonraki Sonraki parça için 4 tufluna ve önceki parça için 3
parçay› çalma tufluna tam olarak bas›n

SuperScroll™ 3 veya 4 tufllar›n› yar›ya kadar bas›n ve bas›l› tutun
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Menü ekran›ndan ç›kmak için MENU/HOLD veya 1 tufluna bas›n. Tüm ayar
seçenekleri hdd ekran›nda görüntülenir.

Ayarlar› Özellefltirme
1

2

3

Ayar seçenekleri için MENU/HOLD tufluna bas›n. ‹stedi¤iniz seçene¤e ilerlemek
için 3 tufluna veya geri dönmek için 4 tufluna bas›n. Sonraki menü düzeyi için 2
tufluna veya önceki menü düzeyi için 1 tufluna bas›n.

kontrol ederek, seçiminizi onaylamak için.2 tufluna bas›n.

Geliflmifl ayarlar ve ifllemler

Repeat / Shuffle Müzik parçalar›n› gelifligüzel bir s›rada (Kar›flt›r) veya
(Tekrar Çal / Kar›flt›r) tekrar (Tekrar Çal) çalma
DBB Bass Boost Dynamic Bass Boost özelli¤ini etkinlefltirme veya

devre d›fl› b›rakma
Add to Playlist (fiark› Listesine Ekle) fiark› listesine bir kitapl›k seçene¤i veya parça ekleme

New Playlist (Yeni fiark› Listesi) Yeni bir flark› listesi oluflturma

Record Mode (Kay›t Modu) Kay›t kayna¤›n› seçme

Erase (Sil) Parça silme

Standby Timer Batarya gücünden tasarruf etmek için, hdd'nin
(Zaman Ayarl› Bekleme) otomatik kapanma zaman›n› ayarlama
Sleep timer Çalma iflleminin sonland›r›lmas› için hdd'nin
(Zaman Ayarl› Kapatma) kapanma zaman›n› ayarlama

Language (Dil) hdd ekran dilini ayarlama

Settings (Ayarlar) Ekolayz›r, Kay›t, Ekran ayarlar›n› düzenleme ve hdd 
bilgilerini görüntüleme

Factory Settings Bir sorun olmas› durumunda hdd'nin fabrika
(Fabrika Ayarlar›) ayarlar›n› geri yükleme

HDD120 tur  5/1/04  17:50  Page 126



127

TÜRKÇEÇalma S›ras›n› fiark› Listesine Göre
Özellefltirme

Müzik kitapl›¤› seçenekleri için LIBRARY tufluna; istedi¤iniz seçene¤e ilerlemek
için 3 tufluna veya istedi¤iniz seçene¤e geri dönmek için 4 tufluna; sonraki 
kitapl›k düzeyi için 2 tufluna veya önceki kitapl›k düzeyi için 1 tufluna bas›n.

‹stedi¤iniz seçene¤e ait flark› listesi menü seçenekleri için MENU/HOLD tufluna bas›n.
Add to Playlist (Listeye Ekle), New Playlist (Yeni fiark› Listesi) veya Erase (Sil)
seçeneklerinden birini onaylamak için ilerleyin.

1

2

Menü ekran›ndan ç›kmak için MENU/HOLD veya 1 tufluna bas›n. (DMM ile flark›
listelerini düzenlemek için, bkz: sayfa 130.)

3

hdd'ye Kay›t Yapma

hdd ekran›nda verilen yönergelere göre, kay›t ifllemi s›ras›nda kayd›rma tufllar›na
basarak Start (Bafllat), Pause (Duraklat) veya Exit (Ç›k›fl) seçeneklerine ilerleyin.

Menü ekran›ndan ç›kmak için MENU/HOLD veya 1 tufluna bas›n.

1

2

3

‹pucu
0 Kay›t kayna¤›n› OPTICAL / LINE-IN (Optik/Analog) girifline ba¤lad›¤›n›zda, kay›t

modu menüsü görüntülenir.
0 Kay›tlar otomatik olarak bir parça numaras›yla birlikte gelir. DMM içinde

kayd›n›z›n özelliklerini de¤ifltirebilirsiniz.
0 Kay›t sesi, kay›t kalitesi ve kay›t otomatik parça numaras› MENU/HOLD ➔

Settings (Ayarlar) ➔ Record Settings (Kay›t Ayarlar›)'ndan düzenlenebilir.

➔

Menü seçenekleri için MENU/HOLD tufluna bas›n. Record Mode (Kay›t Modunu) seçmek için
3 tufluna basarak ilerleyin veya 4 tufluna basarak geri dönün ve seçmek için 2 tufluna bas›n.
‹lerleyin ve Mikrofon, Analog Girifl veya Optik seçeneklerinden birini belirleyip, onaylay›n.
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hdd'yi Harici Sabit Disk Olarak Kullanma

hdd tüm veri dosyalar›n› saklamak ve aktarmak üzere harici sabit disk olarak kullan›labilir.
PC'den hdd'ye Windows Gezgini kullan›larak aktar›lan müzik dosyalar› hdd'de çal›namaz.
Lütfen müzik aktar›m› için daima DMM yaz›l›m›n› kullan›n.

‹pucu
0 Veri kayb›n› önlemek üzere, USB ba¤lant›s› s›ras›nda daima ürünle birlikte 

verilen güç ba¤daflt›r›c›s›n› kullanman›z› öneririz.
0 USB ba¤lant›s›n› daima güvenli bir biçimde ç›kar›n (bkz: Ad›m 5, sayfa 121).

➔

Uzaktan Kumanda

Uzaktan kumanday› kulakl›k girifline ve kulakl›klar› da uzaktan kumandan›n di¤er ucuna
tak›n.  Uzaktan kumandan›n tufllar›n› çalma ifllemi s›ras›nda hdd tufllar›n› kulland›¤›n›z
flekilde kullan›n, ancak tufllar›, menü ekran› ve kay›t s›ras›nda hdd tufllar›n› kulland›¤›n›z gibi
kullanmazs›n›z.
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TÜRKÇEPHILIPS Digital Media Manager
(Dijital Ortam Yöneticisi) Hakk›nda
PHILIPS Digital Media Manager (DMM) hdd'yi düzgün çal›flt›rabilmeniz için
gerekli tüm yaz›l›m bileflenlerini içerir. Bu yaz›l›m bileflenleri flunlard›r:
0 hdd'de çalmak üzere MP3 ve WMA aktar›m›
0 DMM yaz›l›m› ve hdd ürün yaz›l›m› yükseltmeleri için yollar ve destek

ba¤lant›lar

Digital Rights Management 
(Dijital Hak Yönetimi) Hakk›nda
Müzik sektöründeki sanatç›lar›n belirli haklar›n›n korunmas› için DMM ve hdd, Digital
Rights Management (Dijital Hak Yönetimi) olarak bilinen belirli s›n›rlamalara tabidir. 
Sonuç olarak:
0 hdd MP3 / WMA dosyalar›n›, sadece DMM kullan›larak aktar›lm›fllarsa çalar.
0 Yaln›zca hdd'de do¤rudan kay›t (Analog Girifl veya MIC) yöntemi ile oluflturulan 

ses dosyalar›, DMM arac›l›¤›yla, PC müzik kitapl›¤›na aktar›labilir.
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Temel ‹fllemler

DMM Yaz›l›m›n› Bafllatma
PC'de yüklü olan DMM yaz›l›m›n› Windows masaüstünden veya Bafllat menüsünden çal›flt›r›n.

Parçalar› yönetme
Seçili parçalar› Library (Kitapl›k), HDD ve Player (Oynat›c›) aras›nda tafl›mak için
sürükle ve b›rak ifllemini kullan›n.
Herhangi bir parçay› silmek için iflaretleyin ve klavyenizdeki <delete> tufluna bas›n.

fiark› listelerini yönetme
1. Oynat›c› ekran›n› ça¤›rmak için ana ekranda Play (Oynat) tuflunu t›klat›n.
2. Seçili parçalar› Library (Kitapl›k), HDD ve Player (Oynat›c›) aras›nda tafl›mak

için sürükle ve b›rak ifllemini kullan›n.
3. ID tag (ID etiketi), Shuffle (Kar›flt›r), Repeat (Tekrar Çal), Save (Kaydet),

Library (Kitapl›k), Device (Ayg›t) seçeneklerini t›klat›n ve ayarlar›n›z›
özellefltirmek için ekranda verilen yönergeleri izleyin.

ÖNEML‹!
0 PC'nizde DMM'yi bafllatmadan ÖNCE, ürünle birlikte verilen USB'yi kullanarak

hdd'yi PC'nize ba¤lay›n.
0 Veri kayb›n› önlemek üzere, USB ba¤lant›s› s›ras›nda daima ürünle birlikte 

verilen güç ba¤daflt›r›c›s›n› kullanman›z› öneririz

Kitapl›k klasöründeki

Bir Kitapl›k klasörü seçmek için Preferences (Tercihler) ➔ Browse (Ara) seçene¤ini
t›klat›n.  Yapt›¤›n›z seçimi onaylamak için ekranda verilen tüme yönergelere uyun.
parçalar›n›z›n MP3 veya WMA biçiminde olduklar›ndan emin olun.
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TÜRKÇEAna Ekran: Kitapl›k ve HDD

DMM ana ekran› Library (Kitapl›k) (Ortam Klasörlerinizin içeri¤ini görüntüler), HDD (hdd'deki
içeri¤i görüntüler) ve afla¤›daki simgelerle birlikte gelir:

Albums (Albümler) ‹çeri¤i albüm ad›na göre görüntüleme

Artists (Sanatç›lar) ‹çeri¤i sanatç›n›n ad›na göre görüntüleme

Genres (Tarzlar) ‹çeri¤i tarz›n ad›na göre görüntüleme

Playlists (fiark› Listesi) ‹çeri¤i flark› listesinin ad›na göre görüntüleme

Filter (Süzgeç) Girilen karakterleri içeren parçalar› görüntüleme

ID tag (etiketi) Parçan›n özelliklerini (parça ad›, sanatç›, albüm, vb.) düzenlemek için

Preferences (Tercihler) Ekran dili, Kitapl›k klasörünün konumu, aktar›m seçene¤ini
özellefltirmek ve belle¤i yükseltmek için

Easy Update Kitapl›¤›n›z ve HDD aras›nda müzik dosyalar›n›z› efllefltirme ve
(Kolay Güncelleme) güncellemek için

Play (Oynat) Parçalar›n›z› dinlemek ve flark› listeleri oluflturmak için

Equalizer (Ekolayz›r) Ekolayz›r (EQ) ayarlar›n›z› özellefltirmek ve müzik tarzlar›n›z
için önceden ayarlanan EQ ayarlar›na eriflmeniz için

Kitapl›k ve / veya HDD'deki parçalar› s›ralama

Parça bilgileriniz ve tercihleri özellefltirme

Recordings (Kay›tlar) ‹çeri¤i kay›tlar›n ad›na göre görüntüleme

Tracks (Parçalar) ‹çeri¤i parça ad›na göre görüntüleme
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DMM ‹fllemleri ve Ayarlar›
Bu DMM tufllar› çeflitli yap›land›r›labilir seçeneklere sahiptir:

ID Tag (Etiketi) 

Track, Album, Artist, Genre, Parçan›n özelliklerini (parça adlar›, sanatç›, albüm, vb.) 
Year, Info (Parça, Albüm, düzenlemek için
Sanatç›, Tarz, Y›l, Bilgi)

Preferences (Tercihler)

Language (Dil) DMM'nin ekran dilini de¤ifltirmek için

Upgrade (Yükseltme) hdd belle¤ini yükseltmek için

Library Folder (Kitapl›k klasörü) Kitapl›k klasörünüz için bir konum yap›land›rmak için

Transfer option Seçili parçalar hedef kitapl›kta bulunmas› durumunda
(Aktar›m seçene¤i) üzerine yazma seçeneklerinin belirlenmesi için

Play (Oynat)

Save (Kaydet) fiark› listesini PC ve / veya hdd'ye kaydetmek için

ID Tag (Etiketi) Parçan›n özelliklerini (parça adlar›, sanatç›, albüm, vb.)
düzenlemek için

Shuffle (Kar›flt›r) fiark› listesindeki oynatma s›ras›n› kar›fl›k hale getirmek için

Repeat (Tekrar Çal) fiark› listesindeki oynatma s›ras›n› tekrar edecek hale
getirmek için

Equalizer (Ekolayz›r)

Genre (Tarz) Parçan›n önceden belirlenmifl tarz›n› de¤ifltirmek için

Genre list (Tarz listesi) Parçan›n önceden belirlenmifl Ekolayz›r (EQ) ayar›n›
de¤ifltirmek için

Save (Kaydet) Yeni yap›land›r›lan EQ ayarlar›n› kaydetmek için
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TÜRKÇEMüzik Parçalar›n›z› Aktarma

Aktarmak istedi¤iniz müzik parças›n› t›klatarak iflaretleyin

Birden fazla parça seçmek için, PC'nizin klavyesindeki <CTRL> tuflunu bas›l› tutarak,
aktarmak istedi¤iniz parçalara t›klat›n.

1

2

Easy Update (Kolay Güncelle) tufluna t›klat›n veya sürükleyip b›rak›n. Daha sonra
ifllemin tamamlanmas›n› bekleyin.

3

‹pucu
1 100 müzik parças›n›n (her biri 4MB) aktar›lmas› 15 - 20 dakika sürer.
2 Aktarmak üzere seçti¤iniz parçalar Library (Kitapl›k) ve / veya HDD tuflunda

zaten varsa, aktar›m ifllemi belirlemifl oldu¤unuz seçene¤e ba¤l› olarak sürecektir:
0 Never (Asla) (parçay›/parçalar› aktarma)
0 Always (Daima) (daima mevcut olan parçan›n/parçalar›n üzerine yaz)

Aktar›m› tamamlamak için ekranda verilen yönergeleri izleyin.

➔

ÖNEML‹: 
OR‹J‹NAL DOSYALARINIZI MUHAFAZA ED‹N!
Lütfen hdd'ye aktar›lan orijinal dosyalar› muhafaza etti¤inizden emin olun. Ürünün hasar
görmesi veya sabit diskin okunamamas›na ba¤l› olarak oluflan içerik kay›plar›ndan Philips
sorumlu de¤ildir.
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Ürün yaz›l›m› yükseltme

hdd ve PC'niz aras›ndaki etkileflimin en iyi hale gelmesi için, mevcut en son 
yükseltmeleri www.philips.com/support adresinden denetleyin.

‹pucu
Oynat›c› belle¤inin önceki sürümüne geri dönmek istedi¤inizde,
Preferences (Tercihler) ➔ Restore (Geri Yükle) seçene¤ine t›klat›n ve
ifllemi tamamlamak için ekranda verilen yönergeleri izleyin.

Ürün yaz›l›m›n› yükseltmek için, Preferences (Tercihler) ➔ Download (‹ndir)
seçene¤ine t›klat›n. Bu sizi www.philips.com/support adresindeki destek sitesine
götürür. Yükseltme dosyas›na eriflmek için hdd gibi model numaras› girmeniz
gerekebilir. Dosya(lar)› PC'nizde bir klasöre kaydetti¤inizden emin olun. Yükseltme
dosyas›n› yüklemeden önce s›k›flt›r›lm›fl dosyalar› aç›n.

2

Ürün yaz›l›m›n› yükseltmek için, Preferences (Tercihler) ➔ Upgrade (Yükseltme)
seçene¤ini t›klat›n.

3

Ürün yaz›l›m› yükseltme ifllemini tamamlamak için ekranda verilen tüm yönergeleri
izleyin.

4

➔

hdd'yi PC'nize ve ana güç kayna¤›na ba¤lad›¤›n›zdan emin olun.1
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TÜRKÇEDMM yükseltmeleri

hdd ve PC'niz aras›ndaki etkileflimin en iyi hale gelmesi için, mevcut en son yükselt-
meleri www.philips.com/support adresinde aray›n.

exe uzant›l› dosyay› t›klat›n. Mevcut DMM yaz›l›m›n› kald›rmak için ekranda verilen
yönergeleri izleyin.

3

DMM ve tüm uygulamalar› kapat›n.1

exe uzant›l› dosyay› yeniden t›klat›n. DMM yükseltme ifllemini tamamlamak için ekranda
verilen yönergeleri izleyin.

4

DMM'i yükseltmek için, Preferences (Tercihler) ➔ Download (‹ndir) ö¤esini
t›klat›n. www.philips.com/support sitesine gidersiniz. Yükseltme dosyas›na
eriflmek için, hdd gibi model numaran›z› girmeniz gerekebilir. Dosya(lar)› 
bilgisayar›n›zda bir klasöre kaydetti¤inizden emin olun. Yükseltme dosyas›n›
yüklemeden önce, s›k›flt›r›lm›fl dosyalar› aç›n.

2

HDD120 tur  5/1/04  17:50  Page 135



136

Sorun Giderme

Bir hata oluflursa, ilk önce afla¤›daki sayfalarda listelenen aç›klamalar› inceleyin.
Daha fazla yard›m ve di¤er sorun giderme ile ilgili ipuçlar› için, lütfen
www.philips.com/support adresindeki hdd FAQ bölümünü inceleyin.

Bu ipuçlar›ndan faydalanarak sorununuza çözüm bulamazs›n›z, sat›c›n›za veya
servis merkezine baflvurun.

UYARI:
Elektrik çarpmas› riski bulunmas› nedeniyle ayg›t› açmay›n! Hiçbir durumunda ayg›t› kendi
bafl›n›za onarmaya çal›flmay›n; bu durum garantiyi geçersiz k›lar.
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TÜRKÇESorun Giderme (1)

S. hdd tepki vermiyor.
3 + [VOLUME +] tufllar›n› bas›l› tutarak cihaz› s›f›rlay›n. hdd bu flekilde s›f›rland›¤›nda,
hdd'nizdeki flark›lar›n›z, kay›tlar›n›z veya yükledi¤iniz dosyalar gibi içerikleri etkilenmez.

S. Müzik parçalar›n› çalam›yorum.
hdd yaln›zca DMM arac›l›¤›yla aktar›lan MP3 / WMA dosyalar›n› çalabilir. Ses dosyalar›n›z
bu biçimlerden biri de¤ilse, hdd bu dosyalar› çalamaz.

S. DMM'de yeni parçalar› göremiyorum.
Preferences (Tercihler) ➔ Browse (Ara) seçenekleri arac›l›¤›yla Kitapl›k Klasörlerini
belirleyin.

S. HDD'den LIBRARY'ye (K‹TAPLIK) aktar›m yapam›yorum.
Bu bir hata de¤ildir. Digital Rights Management (Dijital Hak Yönetimi) gere¤i olarak,
DMM müzik parçalar›n› yaln›zca Library'den (Kitapl›k) HDD'ye aktarabilir. Ancak,
do¤rudan kay›t (analog girifl veya mikrofon) ile yap›lan kay›tlar› HDD'den Library'ye
(Kitapl›k) yükleyebilirsiniz.

S. DMM dosya aktar›m› s›ras›nda tepki vermeyi kesiyor.
100 tane müzik parças›n›n (her biri 4MB) aktar›lmas› 15 - 20 dakika sürebilir. Aktar›m
iflleminin tamamlanmas›n› bekleyin. Alternatif olarak, Windows'un görev yöneticisini 
kullanarak DMM'den ç›k›n ve DMM'yi yeniden bafllat›n.

S. hdd'nin flark› çalma süresi k›sa.
Zaman içerisinde, dahili flarj edilebilir batarya zamanla zay›flar. Bu de¤ifltirilebilir bir
bataryad›r. Bataryay› de¤ifltirmek için, lütfen en yak›n›n›zdaki Philips Servis Merkezine
baflvurun.
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S. hdd bu simgeyi (dosya hatas›) görüntülüyor.
Bir dosya hatas› var. Sistem dosyalar› eksik veya hdd'de biçim hatas› 
olabilir. Sorunu gidermek için, hdd'yi bilgisayar›n›za ve ana güç kayna¤›na
ba¤lay›n ve DMM'yi çal›flt›r›n. Veritaban› otomatik olarak yeniden
oluflturulur.

S. hdd bu simgeyi (disk hatas›) görüntülüyor.
hdd'nizde ciddi bir hata var ve bu hata büyük olas›l›kla hatal› sabit disk
sürücüsünden kaynaklan›yor. Sorunu gidermek için, lütfen hdd'yi PC'nize
ve ana güç kayna¤›na ba¤lay›n ve DMM'yi bafllat›n. Veritaban› otomatik
olarak yeniden oluflturulur.
Sorunlar devam ederse, lütfen sat›c›n›za veya servis merkezine baflvurun.
Daha fazla bilgi içi www.philips.com/support. adresini ziyaret edin.

S. Ne kadar bofl alan›m oldu¤unu nas›l ö¤renebilirim?
hdd'nizdeki bofl alan› menü seçeneklerinden denetleyebilirsiniz. "Free space:" (Bofl alan)
bilgilerini görüntülemek için MENU/HOLD ➔ Settings (Ayarlar) ➔ Information (Bilgi)
seçene¤ine ilerleyin.

Sorun Giderme (2)
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TÜRKÇEGüvenlik ve Bak›m

Ürününüzden en iyi verimi elde etmek için, bu ayg›tla birlikte verilen Güvenlik ve
Garanti kitapç›¤›nda bulunan önemli güvenlik yönergelerine bak›n.

Kullan›m ve Saklama S›cakl›klar› Hakk›nda

0 hdd'yi s›cakl›¤›n daima 0 ile 35º C (32 - 95º F) aras›nda oldu¤u yerlerde kullan›n.
0 hdd'yi s›cakl›¤›n daima -20 ile 45º C (-4 - 113º F) aras›nda oldu¤u yerlerde saklay›n.
0 Düflük s›cakl›k hdd'nin batarya ömrünü k›saltabilir.
0 Is›t›c› cihazlar›n veya do¤rudan günefl ›fl›¤›n›n neden oldu¤u yüksek ›s›lara maruz 

b›rakmay›n.
0 hdd'yi kullan›rken, hdd PC'nize ba¤l›yken veya bataryay› flarj ederken, hdd'nin 

›s›nmas› normaldir. Arka panel kasas› cihaz›n içindeki ›s›y› d›flar›ya aktaran so¤utma
mekanizmas› ifllevi görür.

0 hdd'yi jogging veya egzersiz yaparken kullanmay›n. hdd floka dayan›kl› olmay›p, afl›r›
titreflime maruz kald›¤›nda, hasar görebilir.
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Hasar veya Ar›zalar› Önleme
0 Dosyalar›n›z› yedekleyin. Lütfen hdd'ye yükledi¤iniz orijinal dosyalar›

saklad›¤›n›zdan emin olun. Ürünün hasar görmesi veya sabit diskin okunamamas›na
ba¤l› olarak oluflan içerik kay›plar›ndan Philips sorumlu de¤ildir.

0 Sorunlar› önlemek için, dosyalar›n›z› yaln›zca Philips Digital Media Manager'i
(DMM) kullanarak yönetin (aktarma, silme, vb.)!

0 hdd'yi düflürmeyin veya üzerine herhangi bir fley düflmesini önleyin.
0 hdd'nin su ile temas etmesini önleyin. Ayg›ta girebilecek suyun önemli hasarlara

neden olabilece¤i için ba¤lant› girifllerini suya maruz b›rakmay›n.
0 hdd'yi hafif nemli bir bezle temizleyin. Alkol, amonyak, benzen veya afl›nd›r›c›lar

içeren temizlik maddeleri kullanmay›n; bu maddeler hdd'nin kaplamas›na zarar
verebilir.

0 Yak›ndaki çal›fl›r durumdaki cep telefonlar› cihazda etkileflime neden olabilir.

Kulakl›klar› Kullanma

‹flitme güvenli¤i
Ortalama ses düzeyinde dinleyin. Kulakl›klar› yüksek seste kullanmak iflitme duyunuza
zarar verebilir.

Trafik güvenli¤i
Kazaya neden olmamak için araba kullan›rken veya bisiklete binerken kullanmay›n.

Çalma performans›n› artt›rma
Yaln›zca hdd için üretilen PHILIPS kulakl›klar›n› kullanman›z› öneririz. PHILIPS taraf›ndan
üretilmemifl kulakl›klarda müzik sesi ve / veya kalitesi garanti edilmemektedir.
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TÜRKÇEGüç Ba¤daflt›r›c›s› / fiarj Cihaz›n› Kullanma
0 Sadece hdd ile birlikte gelen AY3192 güç ba¤daflt›r›c›s›n› kullan›n. Elektronik 

cihazlarda kullan›lan ba¤daflt›r›c›lar birbirlerine benzeyebilir ama bu cihazlar hdd'ye
zarar verebilir.

0 Güç ba¤daflt›r›c›s› / flarj cihaz›n›za giden gücü tam olarak kesmenin tek yolu,
ba¤daflt›r›c› / flarj cihaz›n› güç kayna¤›ndan ç›karmakt›r.

0 Güç ba¤daflt›r›c›n›z›n çevresinde daima bofl alan b›rak›n. Bu cihaz› kitapl›k gibi, güç
ba¤daflt›r›c›s›n›n etraf›ndaki hava ak›fl›n›n s›n›rl› oldu¤u yerlerde  kullanmay›n.

0 Güç ba¤daflt›r›c›n›z› takarken veya ç›kar›rken daima kenarlar›ndan tutun.
Parmaklar›n›z› prizin metal parçalar›ndan uzak tutun.

0 hdd'nin güç ba¤daflt›r›c›s› yüksek voltajl› bir bileflendir ve hdd kapal› bile olsa, 
kesinlikle aç›lmamal›d›r.

DMM'yi Kullanma

DMM'yi kullan›rken afla¤›daki önlemlere uyarak veri kayb› veya hasar riskini önleyin:
0 Dosya aktar›m› sürerken, USB kablosunu kesinlikle ç›karmay›n. Windows 2000, XP veya

ME kullan›c›lar›, hdd'yi PC'den simgesini kullanarak düzgün bir flekilde ç›karmal›d›r.
WINDOWS 98SE kullan›c›lar›: simgesi yoktur. Dosya aktar›m› tamamland›ktan sonra
hdd'yi ç›kar›n.

0 Yaln›zca bir adet yönetim sistemi kullanarak çal›fl›n. Dosya aktar›m› s›ras›nda DMM'ye
yap›lan aktar›m›n tamamlanmas›n› beklerken Windows Gezgini arac›l›¤›yla dosya 
aktarmaya çal›flmay›n.

0 DMM'de etkin dosya aktar›m› varken, Windows Gezgini arac›l›¤›yla parça silmeyin. Bir
dosya silmek istedi¤inizde, bu ifllemi dosya aktar›m› tamamland›ktan sonra, ya DMM'den
ya da Windows Gezgini'nden yap›n.
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Telif Hakk› Bilgileri
0 Internet / CD kay›tlar›n›n yetkisiz kiflilerce ço¤alt›lmas› ve da¤›t›m› telif hakk› yasalar› ve

uluslararas› anlaflmalara ayk›r›d›r. PHILIPS Digital Media Manager (DMM) yaz›l›m›n› ve
hdd'yi yaln›zca kiflisel kullan› ma yönelik olarak kullanmal›s›n›z.

0 ‹ngiltere ve di¤er baz› ülkelerde, telif haklar› ile korunan belgelerin kopyalanmas› telif
hakk› sahiplerinin izninin al›nmas›n› gerektirebilir.

De¤ifliklikler
Üretici firma taraf›ndan onaylanmayan de¤ifliklikler, kullan›c›n›n bu cihaz› kullanma yetkisini
geçersiz k›labilir.

HDD120 tur  5/1/04  17:50  Page 142



143

TÜRKÇETeknik Özellikler (1)

Sistem
Ç›k›fl Gücü 2 x 5mW (16 Ω)
Frekans tepkisi 20-20.000 Hz
THD % 0,01- % 0,1
Lensler sert optik cam
kaplama malzemesi ma¤nezyum

Ba¤lant›lar
Kulakl›k ve uzaktan kumanda
USB 2.0 (USB 1.1 ile uyumlu)
DC güç kayna¤›
Birleflik analog / dijital girifl: SPDIF

Ekran
0 4 sat›r gri ölçekli 160 x128 piksel
0 beyaz ›fl›kl› LED

Depolama
Sabit disk Düflük profil 1,8 inç sabit disk
Kapasite 15 GB (HDD100), 20 GB (HDD120)*

* hdd'nin as›l biçimlendirilmifl kapasitesi daha düflük olacakt›r

Desteklenen çalma biçimi
MP3 8- 320 Kbps, MP3 Variable Bit Rate (VBR)
WMA 32- 192 Kbps
ID3-tag deste¤i Evet

MP3 Ses kayd›
Ses kayd› (MP3) Yerleflik mikrofon (mono, 64Kpbs) ile
Müzik kayd› (MP3) 3,5 mm girifl jak› (stereo) ile

Analog (64/128/192 Kbps)
Dijital optik (64/128/192 Kbps)
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PC Ba¤lant›s› USB 2.0

Dosya Aktar›m› çal›nacak müzik parçalar› PHILIPS Digital Media Manager
ile veya genel veriler Windows Explorer ile (müzik çalma
özelli¤i devre d›fl›)

Güç kayna¤›
Tümleflik 1200 mAh Lityum polimer flarj edilebilir batarya
Çok voltajl› AC güç ba¤daflt›r›c›s› / flarj cihaz›

Bataryan›n çalma süresi
Tümleflik flarj edilebilir batarya kullan›ld›¤›nda 10 saat (4 saat tam flarj edilmifl)
H›zl› fiarj: % 80 batarya kapasitesi için 2 saat
Bataryan›n ömrü kullan›ma göre de¤ifliklik gösterebilir.

Güç Tüketimi
çalma s›ras›nda: 0,33 W
bekleme s›ras›nda: 8,7 mW
kapat›rken: 10 µW'den az
batarya flarj edilirken AC güç ba¤daflt›r›c›s› / flarj cihaz›ndan gelen güç: 3,5W
* USB etkinli¤i s›ras›nda cihaz›n bataryadan çal›flt›r›lmas› önerilmez.

Genel
Boyutlar 106,5 x 64,4 x 19,9 mm

4,2 x 2,5 x 0,8 inç
A¤›rl›k 167g

5.9oz

PHILIPS ürün gelifltirme amac›na yönelik olarak önceden haber vermeksizin ürünlerin
tasar›m ve teknik özelliklerinde de¤ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.

Tüm haklar› sakl›d›r.
Tüm ticari markalar ve tescilli ticari markalar ilgili hak sahiplerine aittir.

Teknik Özellikler (2)
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