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Bakım ve Güvenlik Bilgileri
UYARI!
Bu ünite kullanıcı tarafından 
onarılabilecek hiçbir parça 
içermemektedir. Tüm bakım işlemlerini 
lütfen yetkili personele yaptırın.

Kurulum önlemleri

Uygun bir konum bulma
– Üniteyi düz, sert ve sabit bir yüzeye 
yerleştirin. Üniteyi asla halı üzerine koymayın.
– Üniteyi ısınmasına neden olabilecek başka 
donanımın (örn. alıcı veya amplifikatör) üzerine 
yerleştirmeyin.
– Ünitenin altına hiçbir şey (örn. CD’ler, 
dergiler) koymayın.
– Üniteyi AC prizinin yakınına, AC fişinin 
kolayca ulaşabileceği bir yere yerleştirin.

Havalandırma boşluğu
– Üniteyi iç ısıyı önlemek için yeterli 
havalandırması olan bir yere yerleştirin. Aşırı 
ısınmayı önlemek için ünitenin arkasından ve 
üstünden en az 10 cm (4”), sağ ve sol 
yanlarından en az 5 cm (2”) boşluk bırakın.

Yüksek sıcaklıklardan, nem, su ve tozdan 
kaçının
– Bu ünite sıvı damlaması veya sıçramasına 
maruz bırakılmamalıdır.
– Üniteye zarar verebilecek herhangi bir 
nesne koymayın (örn. sıvı doldurulmuş 
nesneler, yanan mumlar).

Birlikte verilen aksesuarlar

– 1 AV alıcı sistemi
– 1 subwoofer 
– 2 ön hoparlör 
– 2 arka hoparlör  
– 1 orta hoparlör
– 1 uzaktan kumanda ve pilleri
– 1 ses kablosu (kırmızı/beyaz)
– 1 koaksiyel kablo
– 1 güç kablosu
– 1 MP3 Hat Giriş kablosu
– 1 tel FM anteni
– 1 AM/MW halka anten 
– Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Geri dönüşüm hakkında

Bu kullanma talimatları, çevre dostu kağıda 
basılmıştır. Bu elektronik donanım, büyük 
oranda geri dönüştürülebilir malzeme 
içermektedir. Eski bir makineyi atacaksanız, 
lütfen bir geri dönüşüm merkezine götürün. 
Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin 
ve eski donanımın atılmasında yerel 
yönetmeliklere uygun hareket edin.
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Uzaktan Kumanda

a 2
– Bekleme moduna geçiş sağlar ya da sistemi 

açar

b Kaynak düğmeleri
– DISC/DI: DSC 6CH, COAX IN ve OPTI IN 

seçenekleri arasında geçiş yapar.
  RADIO: FM ve AM/MW bantları arasında 

geçiş yapar.
 TV: TV moduna geçer. 
  AUX: AUDIO IN-AUX soketine bağlı harici 

cihaza geçer.
 MP3 Line in: ön paneldeki MP3 Line in 

soketine bağlı MP3 cihazına geçer.

c PROGRAM
–  RADIO: otomatik manuel ön ayar 

programlamayı başlatır.

d 
– RADIO: radyo frekansını ayarlamak için yukarı 

veya aşağı düğmesine basın.
 b (à)  B(á)
– RADIO: otomatik aramayı başlatmak için basın.

e OK
– Bir giriş yada seçimi onaylar.

f PREVí  / NEXT ë
– RADIO: önceden ayarlı bir radyo istasyonunu 

seçer.

g  STOP 
– RADIO: önceden ayarlı mevcut radyo 

istasyonunu silmek için bu düğmeyi basılı tutun. 

h TV VOL +/-
– TV’nin sesini ayarlar (yalnızca Philips TV’ler 

veya uyumlu markalar için).

i SURROUND
– Çok kanallı surround veya stereo modu 

arasında geçiş yapar.

j AUDIO SYNC 
– Video oynatma ses çıkışından yavaşsa, ses çıkışı 

gecikme zamanlarını belirler.

1

2

4

5

6

8

3

7

9

q;
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Uzaktan Kumanda (devamı)

k SLEEP
 Kapatma zamanlayıcısı işlevini ayarlar.

l PLAY/PAUSE u
– RADIO: ilk ayarların yapılması için otomatik 

radyo kurulumunu başlatır.

m MUTE %

– Sesi keser ya da tekrar açar.

n VOL +/- 
– Ses seviyesini ayarlar.

o Numeric keypad 0-9
– Önceden ayarlı radyo istasyonlarından birinin 

numarasını girer.

p SOUND
– Önceden tanımlı bir ses efekti seçer.

q BASS
– Düşük tonlu ses modu için seçin.
– Ton seviyesini değiştirmek için VOL +/-

tuşlarını kullanın.

r TREBLE
– Yüksek tonlu ses modu için seçin.
– Ton seviyesini değiştirmek için VOL +/-

tuşlarını kullanın.

s SPEAKER/ SELECT
– Hoparlörlerin seviyesini seçer.
– Ton seviyesini değiştirmek için VOL +/-

tuşlarını kullanın.

Not: Bu alıcıya bir Philips DVD oynatıcı 
bağlandığınız taktirde, aşağıdaki tuşlar 
kullanılabilir:
– ZOOM
– SETUP
– DISPLAY
– SUBTITLE
– DISC MENU
– v V

– TITLE 
 Ayrıntılar için Philips DVD oynatıcınızın birlikte 

gelen kullanıcı kılavuzuna bakın.

qf

qg

qh

qj
qk

ql

qd

qa

qs
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Uzaktan kumandanın kullanımı

A

B

C

A Pil bölmesini açın.

B  Bölme içindeki +- işaretlerine göre, R03 
veya AAA tipi iki pil takın.

C Kapağı kapatın.

D  Uzaktan kumandayı doğrudan ön paneldeki 
uzaktan algılayıcıya (iR) yöneltin.

STANDBY-ON SURROUND SOUND TREBLE BASS PROGRAM TUNING SOURCE

PHONES    MP3 LINE-IN

VOL

E Uzaktan kumanda üzerindeki DISC/DI, 
RADIO, TV, AUX veya MP3 LINE IN 
düğmelerine basarak kontrol etmek istediğiniz 
kaynağı seçin.

F Ardından istediğiniz fonksiyonu seçin (örneğiní, 
í, ë). 

DİKKAT!
– Piller biterse veya kumanda uzun bir 
süre kullanılmayacaksa, pilleri çıkarın.
– Pilleri (eski ve yeni ya da karbon ve 
alkalin vs.) kesinlikle karıştırmayın.
– Pillerde kimyasal maddeler bulunur, 
bu yüzden doğru şekilde atılmalıdırlar.

Uzaktan Kumanda (devamı)
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a STANDBY ON 
– Bekleme moduna geçiş sağlar ya da sistemi 

açar.

b SURROUND                                                           
– Çok kanallı surround veya stereo modu 

arasında geçiş yapar.

c SOUND
– Önceden tanımlı bir ses efekti seçer.

d TREBLE
– Yüksek tonlu ses modu için seçin.
– Ton seviyesini değiştirmek için VOL +/-

tuşlarını kullanın.

e  BASS
– Düşük tonlu ses modu için seçin.
– Ton seviyesini değiştirmek için VOL +/-

tuşlarını kullanın.

f PROGRAM
– Alıcının ayar menüsüne girer.   
– RADIO: otomatik/manuel ön ayar 

programlamayı başlatır. 

g .TUNING >
– Önceden ayarlı bir radyo istasyonunu seçer.
– Otomatik aramayı başlatmak için basılı tutun.

h Display Panel

i SOURCE 
– İlgili etkin kaynak modunu seçer:
 DISC 6CH/ COAX IN/ OPTI IN, MP3 MODE, 

RADIO (FM/ AM/ MW), AUX veya TV.  

j VOL +/-
– Ses seviyesini ayarlar.
– Alıcı ayar menüsünden bir ayar seçer.

k PHONES 
– Kulaklıkları sokete bağlayın.  

l MP3 LINE IN
– Portatif ses çalar üzerindeki kulaklık çıkış 

soketine bağlantı için kulaklık girişi.

Ana Ünite

STANDBY-ON SURROUND SOUND TREBLE BASS PROGRAM TUNING SOURCE

PHONES    MP3 LINE-IN

VOL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
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Temel Bağlantılar

Adım 1: Hoparlörleri ve 
subwoofer’ı yerleştirme 

Optimum surround ses için tüm hoparlörler 
(subwoofer hariç) dinleme konumuna eşit 
uzaklıkta olmalıdır.

A Ön sol ve sağ hoparlörleri TV’den eşit 
uzaklıkta olacak ve dinleme konumuna yaklaşık 
45 derece açı yapacak şekilde yerleştirin.

B Orta hoparlörü, merkez kanalın sesi toplanacak 
şekilde, TV’nin veya ana ünitenin üzerine 
yerleştirin.

C Arka hoparlörleri normal kulak yüksekliği 
seviyesinde yerleştirin veya duvara asın.

D Subwoofer’ı odanın köşesine yerleştirin. TV’ye 
en az bir metre mesafede tutun. 

Faydalı İpuçları:
– Burada gösterilen yerleşim şeması, mükemmel 
sistem performansı sağlayacak bir kılavuzdur. Oda 
düzeniniz için daha uygun ve keyif alacağınız ses 
deneyimi sağlayacak başka yerleşim seçenekleri de 
bulabilirsiniz.
– Manyetik paraziti önlemek için ön hoparlörleri 
asla TV’nizin çok yakınına yerleştirmeyin.
– AV alıcının çevresinde yeterli havalandırma 
boşluğunu bırakın.

A

A

BC

C

D
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Temel Bağlantılar (devamı)

Adım 2: Hoparlörlerin ve 
subwoofer’ın bağlanması

 Tüm hoparlörleri ana ünitenin arkasındaki 
hoparlör soketlerine bağlayın.  Fişlerin ve 
soketlerin renklerinin birbirlerine 
uyuştuğundan emin olun.

Faydalı İpuçları:
- Hoparlör kablolarının düzgün bağlanmasını 
sağlayın. Yanlış bağlantılar kısa devre nedeniyle 
sisteme zarar verebilir.
– Hoparlörleri verilen empedanstan daha düşük 
bir empedansla bağlamayın. Bkz. “Özellikler” 
bölümü.

AM/

Ön Sağ Ön Sol Ön Orta

Arka Sol Arka Sağ

Subwoofer
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Temel Bağlantılar (devamı)

Adım 3: FM ve AM/MW 
antenlerinin bağlanması

A Ürünle birlikte verilen AM/MW halka anteni, 
AM/MW soketine bağlayın. AM/MW halka 
anteni rafa yerleştirin veya bir standa ya da 
duvara monte edin.

B Birlikte verilen FM antenini FM 75 Ω soketine 
bağlayın. FM antenini açın ve uçlarını duvara 
sabitleyin. 

Daha iyi FM stereo alımı için harici bir FM 
anteni (birlikte verilmez) bağlayın.

Faydalı İpuçları:
– Optimum sinyal alımı için antenlerin yerlerini 
ayarlayın.
– İstenmeyen parazitleri engellemek için antenleri 
TV, VCR veya diğer radyasyon kaynaklarından 
mümkün olduğunca uzağa yerleştirin.

Adım 4: Güç kablosunun 
bağlanması

Tüm bileşenler doğru bağlandıktan 
sonra, AC güç kablosunu elektrik prizine 
takın.
Ana ünite üzerindeki bekleme LED’i yanar. 
Güç açık iken hiçbir bağlantı değişikliği veya 
yeni bağlantı yapmayın.

Not:
Bekleme modunda kapatma, ünitenin şebeke 
elektriği bağlantısını kesmez.

Faydalı İpuçları:
– Tanıtım bilgileri ve gerilim değerleri için ürünün 
arkasında ya da altında bulunan tip plakasına 
başvurun.
- Herhangi bir bağlantıyı kurmadan veya 
değiştirmeden önce tüm cihazların elektrik 
prizinden çekilmiş olduğundan emin olun.

2

1

AM/

A A
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İsteğe Bağlı Bağlantılar

TV’den gelen sesin bağlanması

Bu bağlantı TV ses çıkışını bu ünite üzerinden 
almanızı sağlar. TV çıkışının sesini tüm 
hoparlörlerden duyarsınız. 

 Birlikte verilen ses kablosunu (kırmızı/beyaz), 
bu ünite üzerindeki TV AUDIO IN 
soketlerine ve TV üzerindeki AUDIO OUT 
soketlerine bağlayın.

Oynatmak istediğiniz ses kaynağı olduğundan, 
sesi duymak için uzaktan kumandadaki TV 
düğmesine basın.

Bir ses/görüntü cihazından ses 
bağlanması

Bu bağlantı, bağlı bir ses/görüntü cihazından 
(örn. DVD Oynatıcı, Kaydedici VCR veya 
Kablo/Uydu Kutusu) gelen ses çıkışını 
duymanızı sağlar. Tek yapmanız gereken 
aşağıdaki seçeneklerden birini seçmektir.

Seçenek 1: Analog ses soketlerinin 
kullanılması

 Birlikte verilen ses kablosunu (kırmızı/beyaz), 
bu ünite üzerindeki AUX AUDIO IN 
soketlerine ve ses/görüntü cihazı üzerindeki 
AUDIO OUT soketlerine bağlayın.

Oynatmak istediğiniz ses kaynağı olduğundan, 
sesi duymak için uzaktan kumandadaki AUX 
düğmesine basın..

AUDIO
OUT

S-VIDEO
IN

VIDEO IN

SCART IN

AUDIO
OUT

S-VIDEO
IN

VIDEO IN

SCART IN

AUDIO OUT

L

R

AM/

VEYA

Ses/Görüntü 
cihazı

Seçenek 1
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İsteğe Bağlı Bağlantılar (devamı)

AM/

Seçenek 2: 6 Kanal Girişi soketlerinin 
kullanılması

Ses/görüntü cihazınız 6 kanal (çok kanallı) 
çıkışını destekliyorsa.

 Ses kablolarını (birlikte verilmez) alıcı 
üzerindeki 6 CHANNEL IN soketlerine ve 
ses/görüntü cihazının üzerindeki uygun ses çıkış 
soketlerine bağlayın.

Oynatımın sesini cihazdan duymak için, 
A Bağlı ses/görüntü cihazında oynatmayı başlatın.

B Ses giriş kaynağını etkinleştirmek için, görüntü 
panelinde ‘DISC 6CH’ görüntülenene kadar, 
uzaktan kumandadaki DISC/DI düğmesine art 
arda basın.

Faydalı İpucu:
– 6 Kanal üzerinden üretilen ses sinyalleri, çok 
kanallı surround seslerdir. Stereo moduna 
geçmenin bir etkisi olmayacaktır.

Seçenek 2

Seçenek 3: Koaksiyel Giriş soketinin 
kullanılması

 Birlikte verilen koaksiyel kabloyu alıcı 
üzerindeki COAXIAL IN soketine ve ses/
görüntü cihazı üzerindeki COAXIAL OUT 
soketine bağlayın.

Oynatımın sesini cihazdan duymak için,  
A Bağlı ses/görüntü cihazında oynatmayı başlatın.

B Ses giriş kaynağını etkinleştirmek üzere ‘COAX 
IN’ seçeneğini seçmek için uzaktan 
kumandadaki DISC/DI düğmesine basın.

Seçenek 3
VEYA VEYA

Seçenek 4

Ses/Görüntü cihazı 
(yalnızca Örnek)
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Seçenek 4: Optik Giriş soketinin 
kullanılması

 Alıcıdaki OPTICAL IN soketi ile ses/görüntü 
cihazındaki OPTICAL OUTPUT soketi arasına 
bir fiber optik kablo (birlikte verilmez) 
bağlayın.

Oynatımın sesini cihazdan duymak için,  
A Bağlı ses/görüntü cihazında oynatmayı başlatın.

B Ses giriş kaynağını etkinleştirmek için, görüntü 
panelinde ‘OPTI IN’ görüntülenene kadar, 
uzaktan kumandadaki DISC/DI düğmesine art 
arda basın.

İsteğe Bağlı Bağlantılar (devamı)
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Başlarken

Adım1: Sistemin açılması

Başlamadan önce...
Devam etmeden önce, gerekli tüm bağlantıları 
yaptığınızdan emin olun.

 Aşağıdakiler arasından seçim yapmak için ön 
paneldeki SOURCE düğmesine art arda basın:

DISC 6CH  COAX IN  OPTI IN  MP3 
MODE  FM  AM/MW  AUX  TV  
DISC 6CH.... 

VEYA

 Uzaktan kumandadan DISC/DI, RADIO, TV, 
AUX veya MP3 LINE-IN düğmesine basın.

 DISC 6CH, COAX IN veya OPTI IN 
modları arasında geçiş yapmak için DISC/DI 
düğmesine basın.

 FM ve AM/MW bantları arasında geçiş 
yapmak için RADIO düğmesine basın.

 Bu ünitedeki ses girişi TV’nize bağlıysa, TV 
ses çıkışını bu ünite üzerinden duymak için TV 
düğmesine basın.

 Bu ünitedeki AUDIO IN-AUX soketine 
bağlı harici cihaza geçmek için AUX 
düğmesine basın.

 Ön paneldeki MP3 Line-In soketine bağlı 
harici cihaza geçmek için MP3 LINE-IN 
düğmesine basın.

Bekleme modunda kapatma

 STANDBY-ON (2) düğmesine basın.
 Ekran kapanır.

Adım 2: Hoparlörlerin 
ayarlanması

 Gecikme sürelerini (sadece merkez ve arka 
hoparlörler) ve her hoparlörün ses düzeyini 
ayarlayabilirsiniz. Bu ayarlamalar, ortamınıza ve 
kurulumunuza göre sesi optimum hale 
getirmenizi sağlar. 

Başlamadan önce...
Hoparlör ayarlarını yapmadan önce Çok kanallı 
surround modunu seçmek için uzaktan 
kumandadaki SURROUND düğmesine basın.

Hoparlörlerin gecikme sürelerini 
ayarlayın

(STEREO modda kullanılamaz)

A Üniteyi açmak için STANDBY-ON (2) 
düğmesine basın.

B Sistem ayarlarına erişmek için ön paneldeki 
PROGRAM düğmesini beş saniye boyunca 
basılı tutun.

Orta hoparlörün ses gecikmesini 
ayarlamak

 ‘CENTER DELAY’ mesajı görüntülenene kadar 
. veya > düğmelerine basın.

 Ön paneldeki PROGRAM düğmesine basın.

 Gecikme süresini değiştirmek için VOL 
kontrol düğmesini çevirin. Seçenekler : 5ms, 
3ms, 2ms, 1ms ve OFF (varsayılan ayar).

 Önceki ayarlarda kalmak için takip eden beş 
saniye içinde VOL kontrol düğmesini 
çevirmeyin.
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Arka hoparlörün ses gecikmesini 
ayarlamak

 ‘REAR DELAY’ mesajı görüntülenene kadar 
. veya > düğmelerine basın. 

 Ön paneldeki PROGRAM düğmesine basın.

 Gecikme süresini değiştirmek için VOL 
kontrol düğmesini çevirin. Seçenekler : 15ms, 
12ms, 9ms, 6ms, 3ms veya OFF (varsayılan 
ayar).

 Önceki ayarlarda kalmak için takip eden beş 
saniye içinde VOL kontrol düğmesini 
çevirmeyin.

C Ayarlarınızı onaylamak için ön paneldeki 
PROGRAM düğmesine basın.

D Ayar menüsünden çıkmak için . veya 
‘EXIT’ seçeneğini seçmek için > düğmesine 
basın. 

Faydalı İpuçları:
– Arka hoparlörler dinleyiciye ön hoparlörlerden 
daha yakın olduğunda, daha uzun gecikme süresi 
ayarları kullanın.
– DISC 6CH ve RADIO (RADYO) modundayken, 
SETUP MENU (AYAR MENÜSÜ) kullanılamaz.
– STEREO modunda, CENTER DELAY (ORTA 
GECİKME), REAR DELAY (ARKA GECİKME) veya 
TEST TONE (TEST SİNYALİ) seçiliyken, görüntü 
panelinde “UNAVAILABLE FOR STEREO MODE.” 
(STEREO MOD İÇİN KULLANILAMAZ) mesajı 
görüntülenecektir. Başka bir surround modu 
seçmek için SURROUND düğmesine basın.
– AUTO PROGRAM (OTOMATİK 
PROGRAMLAMA) yalnızca RADIO (RADYO) modu 
için kullanılabilir.

Hoparlör kesme seviyesini ayarlayın

(Yalnızca DOLBY DIGITAL, DTS, PRO LOGIC, 
MOVIE, MUSIC modlarında kullanılabilir) 
Hoparlörlerin kesme seviyesini –10dB ve 
+10dB arasındaki bir aralıkta ayarlayabilirsiniz. 
Varsayılan ayar 0dB olarak belirlenmiştir.

A Sistem ayarlarına erişmek için ön paneldeki 
PROGRAM düğmesini beş saniye boyunca 
basılı tutun.

B ‘TEST TONE’ (TEST SİNYALİ) mesajı 
görüntülenene kadar . veya > 
düğmelerine basın.

C Ön paneldeki PROGRAM düğmesine basın.
 Her hoparlör otomatik olarak test 

edilecektir.
 Her hoparlörden iki saniye boyunca ses 

gelecektir. Kesme seviyesini ayarlamak için 
VOL kontrol düğmesini çevirin. 

D İşlem tamamlandığında, ön paneldeki 
PROGRAM düğmesine basın.

E Ayar menüsünden çıkmak için . veya 
‘EXIT’ seçeneğini seçmek için > düğmesine 
basın. 

Faydalı İpucu:
– Önceki ayarlarda kalmak için, tek bir hoparlör 
test edilirken, VOL kontrol düğmesini çevirmeyin. 
İki saniye sonra bir sonraki hoparlör test 
edilecektir, gerekirse VOL kontrol düğmesini 
ayarlayın.

Hoparlör çıkış seviyelerini ayarlayın

 (STEREO modda kullanılamaz)
 Ön hoparlörlerden gelen sesi karşılaştırarak 

arka hoparlörlerin, orta hoparlörün ve 
subwoofer çıkış seviyelerini ayarlayabilirsiniz.

A ‘DISC 6CH’ modunda, her kanalın ayrı ayrı 
kesme değerini görmek için uzaktan 
kumandadaki SPEAKER SELECT 
(HOPARLÖR SEÇME) düğmesine basın.    

B Seviyesini ayarlamak için uzaktan kumandadaki 
VOL+-  düğmelerine basın..

Başlarken (devamı)
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Ses ve Ses Seviyesi Kontrolleri
Başlamadan önce...
Hoparlörlerin ve subwoofer’ın bağlı 
olduğundan emin olun. Bkz. “Temel bağlantılar” 
bölümü.

Surround ses seçme

 ‘COAX IN’ veya ‘OPTI IN’ modunda, 
aşağıdakilerden birini seçmek için 
SURROUND düğmesine basın: 
DOLBY DIGITAL / DTS veya  STEREO.
(Yalnızca alınan ses sinyali Dolby Digital veya DTS 
olduğunda kullanılabilir).
VEYA

 MOVIE, MUSIC, PRO LOGIC veya STEREO 
seçeneklerinden birini seçmek için 
SURROUND düğmesine basın.

 Çeşitli surround ses modlarının 
kullanılabilirliği diskte bulunan sese bağlıdır.

 Mevcut Çok kanallı çıkış modları şunlardır: 
Dolby Digital, DTS (Dijital Sinema Sistemleri) 
Surround, Dolby Pro Logic II ve Dolby Pro 
Logic.

 Stereo yayın veya kayıtlar, surround 
modunda oynatıldığında bazı surround kanal 
etkilerini yaratacaktır.

Faydalı İpuçları:
– Surround ses özelliği DISC 6CH modunda 
kullanılamaz.
– Orta ve arka hoparlörler yalnızca çok kanallı 
surround modunda çalışırlar.

Dijital ses etkilerini seçme

 Disk içeriğinizle eşleşen veya çaldığınız müzik 
stilinin sesini optimum hale getiren önceden 
ayarlı bir dijital ses etkisini seçin.

 Mevcut ses etkilerini seçmek için uzaktan 
kumandadaki SOUND düğmesine basın.

Ses çalma Dolby Digital, DTS, PRO LOGIC 
veya MOVIE surround modunda olduğunda, 
şunları seçebilirsiniz:

CONCERT, ACTION, DRAMA, SCI–FI 
(varsayılan ayar) veya NIGHT.

Ses çalma MUSIC (MÜZİK) surround modunda 
veya RADIO (RADYO) kaynaklı olduğunda,  
şunları seçebilirsiniz: 

CLASSIC, ROCK, JAZZ, DIGITAL (varsayılan 
ayar)  veya NIGHT.

 Faydalı İpucu:
– Düz ses çıkışı için CONCERT veya CLASSIC 
seçeneğini seçin.

Bas/ Tiz seviyesinin ayarlanması      

 BASS (düşük ton) ve TREBLE (yüksek ton) 
özellikleri, ses işlemcisi ayarlarını tanımlamanızı 
sağlar.

A Uzaktan kumanda üzerindeki BASS veya 
TREBLE tuşlarına basın.

B Bas veya Tiz seviyesini (–10dB ~ 10dB, 
varsayılan ayar – 0dB) ayarlamak için iki saniye 
içinde VOL+- kontrol düğmesini kullanın. 

 Ses seviyesi kontrolü iki saniye içinde 
kullanılmazsa, normal ses seviyesi kontrol 
işlevine devam edecektir. 
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Ses seviyesi kontrolünün 
ayarlanması

 Ses seviyesini artırmak ya da azaltmak için 
uzaktan kumanda üzerindeki VOL +- 
tuşlarına basın. 

  ‘VOL MIN’ minimum ses seviyesi ve ‘VOL 
MAX’ maksimum ses seviyesidir.

 Kulaklıktan dinlemek için
 Kulaklığı alıcının ön tarafındaki PHONE 

soketine takın.
 Hoparlörlerin sesi kapatılır.
 Geçerli surround ses, stereo moda 

dönüşür.
 Oynatımı yeniden hoparlörlerden duymak 

için kulaklığı soketten çıkarın.

Sesi geçici olarak kapatmak için
 Kumandadan MUTE tuşuna basın.

 Oynatma sessiz olarak devam eder ve 
görüntü panelinde ‘MUTE ON’ mesajı 
görüntülenir.

 Sesi tekrar açmak için tekrar MUTE 
düğmesine basın veya ses seviyesini yükseltin.

‘Lip Sync’ (Dudak Senk) 
gecikmelerinin ayarlanması

Bu özellik, video oynatımının ses çıkışından 
yavaş olduğu durumlarda (‘Lip Sync’ olarak da 
bilinir) ses gecikme zamanını ayarlamanıza 
olanak sağlar. Gecikmeli videonun neden 
olduğu ‘Lip-sync’ hatasını düzeltmek için ses 
çıkış süresini de eşit miktarda geciktirin.

A Uzaktan kumandadan AUDIO SYNC 
düğmesine basın.

B Ses çıkışı gecikme sürelerini (0 ~ 200 msn) 
ayarlamak için beş saniye içinde VOL+- 
tuşlarını kullanın.

 Ses seviyesi kontrolü beş saniye içinde 
kullanılmazsa, normal ses seviyesi kontrol 
işlevine devam edecektir.

Ses ve Ses Seviyesi Kontrolleri (devamı)
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Oynatma - Diğer Ses Çalarlar

Başka bir portatif ses çalar 
üzerinden oynatma

Üniteye portatif ses çalarınızı bağladığınızda, 
hoparlör sisteminden en iyi çevreleyen ses 
deneyimini elde edersiniz. Ancak, oynatma 
kontrolü yalnızca portatif ses çaların üzerinden 
mümkündür.

A Alıcıdaki MP3 LINE-IN soketini birlikte 
verilen MP3 Line-in kablosuyla portatif ses 
çalarınızdaki ‘headphone’ (kulaklık) çıkış 
soketine bağlayın.

B Uzaktan kumanda üzerindeki 
MP3 LINE-IN düğmesine basın. 

C Portatif ses çalarınızdan oynatmayı başlatın. 
 Müzik hoparlörlerden duyulacaktır.

D Oynatmayı durdurmak için portatif ses 
cihazının STOP düğmesine basın. 

Faydalı İpucu:
– Kaynak düğmelerinden (örn. DISC/DI, RADIO) 
birine basarak giriş kaynağını değiştirirseniz, 
oynatımı durdurmak için portatif ses çaların STOP 
düğmesine basın.
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Radyo İşlemleri

Başlamadan önce...
Lütfen FM ve AM/MW antenlerinin bağlı 
olduğundan emin olun.

Radyo istasyonlarının 
ayarlanması

A Görüntü panelinde ‘FM’ veya ‘AM/MW’ 
görüntülenene kadar SOURCE düğmesine art 
arda basın. (veya uzaktan kumandadan RADIO 
düğmesine basın).

B Ayarlamayı başlatmak için uzaktan kumandadan 
t veya u düğmelerine basın. 
è Yeterli sinyal gücü olan bir radyo istasyonu 

bulunana kadar gösterge ekranında ‘SEARCH’ 

mesajı gösterilecektir.

C  Gerekiyorsa, istenen radyo istasyonunu bulana 

kadar adım B’yi tekrarlayın. 

D Zayıf bir istasyonun ince ayarını yapmak için 
optimum alıma ulaşılana kadar, p veya q 
tuşlarına art arda ve kısa kısa basın. 

Faydalı İpucu:
– FM radyo istasyonu RDS (Radyo Veri Sistemi) 
verileri aktarıyorsa, istasyonun adı ve frekansı 
görüntülenecek ve kaydedilecektir. İstasyon 
frekansını görmek için uzaktan kumandadan 
DISPLAY düğmesine basın.

Radyo istasyonlarının 
kaydedilmesi

Bellekte 40 adete kadar radyo istasyonunu 
saklayabilirsiniz. Radyo istasyonlarını 
programlamanın üç farklı yolu bulunmaktadır:
– Otomatik kurulumu kullanarak (yalnızca ilk 

kurulum için)
– Otomatik belleği kullanarak 
– Manuel belleği kullanarak

Faydalı İpucu:
– Stereo sinyal algılanamazsa veya radyo 
kurulumu sırasında beşten (5) az istasyon 
bulunursa, ‘PLEASE CHECK ANT’ (LÜTFEN 
ANTENİ KONTROL EDİN) mesajı görüntülenir.

Otomatik kurulumun kullanılması

‘RADIO’ moduna ilk girişinizde radyo 
istasyonlarını ayarlamanız istenecektir. Bu 
özellik sayesinde, tek bir düğmeye dokunarak 
mevcut tüm radyo istasyonlarını otomatik 
olarak ayarlayabilirsiniz.  

A Uzaktan kumandadan RADIO tuşuna basın.
è ‘AUTO INSTALL ... PRESS PLAY’ 
(OTOMATİK KURULUM ... PLAY TUŞUNA 
BASIN) mesajı görüntülenir. 

B Görüntü panelinde ‘START... SEARCH’ mesajı 
görüntülenene kadar u düğmesini basılı 
tutun. 
è Sistem, aramaya FM bandından başlayacak 
ve AM/MW bandıyla devam edecektir.
è Sinyali güçlü tüm radyo istasyonları 
saklanacaktır.
è İşlem tamamlandığında, ayarlanan ilk radyo 
istasyonu çalınacaktır.

l Radyo kurulumunu durdurmak için uzaktan 

kumandadaki STOP Ç.

Otomatik belleğin kullanımı

Önceden ayarlı tüm radyo istasyonlarını 
kaydetmek veya yeniden kurmak için otomatik 
ön ayar özelliğini kullanın.

A ‘FM’ veya ‘AM/MW’ bandını seçmek için 
RADIO düğmesine basın.

B Görüntü panelinde ‘START... SEARCH’ mesajı 
görüntülenene kadar PROGRAM düğmesini 
basılı tutun.
è Daha önce kaydedilmiş tüm radyo 
istasyonları değiştirilecektir.
è 40 radyo istasyonu ön belleğe 
kaydedildiğinde, arama işlemi durur. Ayarlanan 
ilk radyo istasyonu çalınır.
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Radyo İşlemleri (devamı)

Manuel belleğin kullanımı

Sevdiğiniz radyo istasyonlarını kaydetmek için 
manuel ön ayar özelliğini kullanın.

A İstediğiniz radyo istasyonunu ayarlayın (bkz. 
“Radyo istasyonlarının ayarlanması”).

B Uzaktan kumanda üzerindeki PROGRAM 
tuşuna basın.

C Geçerli radyo istasyonunu kaydetmek 
istediğiniz bellek numarasını seçmek için 
PREVí veya NEXTë tuşlarını kullanın. 
 VEYA

 Tercih ettiğiniz bellek numarasını girmek 
için 0-9 sayısal tuş takımını kullanın.

D Kaydetmek için PROGRAM düğmesine basın.

Önceden kaydedilmiş bir radyo 
istasyonunu seçme

A ‘FM’ veya ‘AM/MW’ bandını seçmek için 
RADIO düğmesine basın.

B Önceden ayarlı bir radyo istasyonunu seçmek 
için PREVí veya NEXTë tuşlarını kullanın 
(veya uzaktan kumandadaki sayısal tuş takımını 
kullanın). 

  Görüntü panelinde önceden ayarlanmış 
numara ve radyo frekansı görüntülenir.

Bellekteki bir radyo istasyonunu 
silme

A Radyo modunda, bellekteki bir radyo 
istasyonunu seçmek için PREVí or 
NEXTë tuşlarını kullanın.
VEYA

 Tercih ettiğiniz bellek numarasını girmek 
için 0-9 sayısal tuş takımını kullanın.

B ‘DELETED’ (SİLİNDİ) mesajı görüntülenene 
kadar STOP x düğmesini basılı tutun.

 Radyo istasyonu ön bellek listesinden silinir. 
Önceden ayarlanmış bir sonraki radyo 
istasyonu çalınır.
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Kapatma Zamanlayıcısının 
ayarlanması

Kapatma zamanlayıcısı, sistemin önceden 
ayarlanmış bir zamanda otomatik olarak 
bekleme moduna geçmesini sağlar.

 Önceden ayarlanmış istenen kapanma süresine 
ulaşılana kadar, art arda uzaktan kumandadaki 
SLEEP düğmesine basın.

  Seçenekler aşağıdaki gibidir (süre dakika 
olarak verilmiştir):

 OFF  120  90  60  45  30 
  15  OFF

Ayarı kontrol etmek ya da değiştirmek 
için 
 Kapanmadan önce kalan süreyi görüntülemek 

için bir kez SLEEP tuşuna basın. SLEEP 
tuşuna basmaya devam etmeniz halinde, 
sonraki Kapatma Zamanlayıcısı seçeneği 
görüntülenecektir.

Kapatma zamanlayıcısını iptal etmek için 
 ‘OFF’ (KAPALI) mesajı görüntülenene kadar 

art arda SLEEP veya STANDBY ON 
düğmesine basın.

Diğer Özellikler
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Özellikler

AMPLİFİKATÖR
Toplam MAKS Çıkış Gücü
Ev Sineması Modu:  600W
Ön:       75W x 2 / Kanal
Merkez:    150W / Kanal
Surround:   75W x 2 / Kanal
Subwoofer:   150W / Kanal
Frekans Tepkisi:  150 Hz –18 kHz / ±3 dB
Sinyal Gürültü Oranı: > 60 dB (A ağırlıklı)
Giriş Hassasiyeti:
 – TV Girişi: 500 mV
 – AUX Girişi: 500 mV

RADYO
Ayarlama Aralığı: FM 87,5 – 108 MHz(50 kHz)
       AM/MW 531 –
       1602 kHz (9 kHz)
26 dB Sessizlik 
Hassasiyeti:    FM 22 dBf, 
       AM/MW 5000 μV/m
Sinyal Gürültü Oranı:  FM 55 dB, AM/MW 40 dB
Harmonik Bozulma: FM Mono %3
       FM Stereo %3
       AM/MW %5
Frekans Tepkisi: FM 180 Hz – 9 kHz / ±6 dB
Stereo Eşiği:   FM 23,5 dB

ANA ÜNİTE
Güç Kaynağı Seviyesi: 220 – 240 V; 50 Hz
Güç Tüketimi:  100 W
Beklemede Güç Tüketimi: < 1 W
Boyutlar:    435 x 56 x 325 mm 
       (g x y x d)
Ağırlık:     3,2 kg

ÖN ve ARKA HOPARLÖRLER
Sistem Tam frekans aralıklı uydu
Empedans:   4 Ω
Hoparlör sürücüleri: 3” tam frekans aralıklı
       hoparlör, 
Frekans tepkisi: 150 Hz – 20 kHz 
Boyutlar:    95,6 x 198,3 x 75 mm
       (g x y x d)
Ağırlık:     0,62 kg /her biri

ORTA HOPARLÖR  
Sistem Tam frekans aralıklı uydu
Empedans:   8 Ω
Hoparlör sürücüleri: 2 x 2,5” woofer, 
       1 x 2” tweeter
Frekans tepkisi: 150 Hz – 20 kHz 
Boyutlar:    435 x 93,5 x 67 mm
       (g x y x d)
Ağırlık:     1,28 kg 

 

PASİF SUBWOOFER 
Frekans tepkisi: 40 Hz – 150 Hz
Empedans:   8 Ω 
Subwoofer sürücüsü: 8” subwoofer,
Boyutlar:    159,5 x 355,5 x 370 mm  
       (g x y x d)
Ağırlık:     4,712 kg

Özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
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Sorun Giderme
UYARI
Garantiyi geçersiz kılacağından, hiçbir koşulda sisteminizi kendiniz onarmaya çalışmayın. Elektrik 
çarpma riski olduğundan sistemi kesinlikle açmayın.

Bir arıza oluşursa, sistemi onarıma götürmeden önce aşağıda belirtilen noktaları denetleyin. 
Sorunu bu talimatları uygulayarak çözemiyorsanız, yardım için satıcınıza veya Philips’e danışın.

Güç yok.

Ses yok veya bozuk.

Hoparlörlerden surround ses 
etkisi gelmiyor.

Radyo sinyal alımı zayıf.

Uzaktan kumanda düzgün 
çalışmıyor.

Düşük uğultu veya cızırtı sesi

–  Gücü açmak için ünitenin STANDBY-ON (BEKLEME AÇIK) 
düğmesine basın.

– Güç kablosunun gerektiği gibi takıldığından ve AC prizde 
elektrik olduğundan emin olun.

– Ses düzeyini ayarlayın.
– Hoparlör bağlantı ve ayarlarını kontrol edin.
– Ses kablolarının bağlı olduğundan emin olun ve bu ünite 

üzerinden dinlemek istediğiniz cihazı seçmek için doğru giriş 
kaynağını (örneğin TV veya AUX/DI) seçmek üzere SOURCE 
(KAYNAK) düğmesine basın.

– Ses seviyesini ayarlamak için VOL +- düğmelerini kullanın. 
- Orta ve arka hoparlörlerin doğru bağlandığından emin olun. 
- Doğru surround ses ayarını seçmek için SURROUND 

düğmesine basın. 
– Oynatmakta olduğunuz kaynağın surround ses özelliğine 

(DTS, Dolby Digital vs.) sahip olduğundan emin olun.

– Sinyal çok zayıfsa, anteni ayarlayın ya da daha iyi sinyal 
alabilmek için harici bir anten bağlayın.

– Üniteyle TV’niz ya da VCR cihazınız arasındaki mesafeyi 
artırın.

– Doğru frekansa ayarlayın.
– Anteni parazite neden olabilecek her türlü donanımdan uzağa 

yerleştirin.

– Fonksiyon düğmesine [ (.) /  (>)] basmadan önce 
oynatmak istediğiniz kaynağı seçin (örneğin, DISC/DI veya 
RADIO).

– Uzaktan kumandayı üniteye yaklaştırın.
– Piller zayıf; pilleri değiştirin.
– Uzaktan kumandayı doğrudan IR sensörüne yöneltin.
– Pillerin doğru takılmış olup olmadıklarını kontrol edin.
 
– Alıcıyı parazite neden olabilecek her türlü elektrikli cihazdan 

uzağa yerleştirin.

 Sorun (Genel) Çözüm
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Sözlük
Analog: Sayılara dönüştürülmemiş ses. Dijital 
sesin belirli sayısal değerleri varken, analog ses 
değişiklik gösterir. Bu soketler, sesi sol ve sağ 
olmak üzere iki kanaldan gönderir.

AUDIO OUT soketleri:  Ünitenin arkasında 
bulunan, sesi başka bir sisteme (TV, Stereo vb.) 
gönderen, kırmızı ve beyaz soketler.

Dolby Digital: Dolby Laboratories tarafından 
geliştirilmiş, altı kanallı dijital ses (ön sol ve sağ, 
surround sol ve sağ, orta ve subwoofer) içeren 
surround ses sistemi.

Dolby Surround Pro Logic II: Bu, Dolby 
Surround program malzemelerinde daha iyi mekan 
ve yönlendirme özellikleri sağlayan geliştirilmiş bir 
matris kod çözme teknolojisidir; geleneksel stereo 
müzik kayıtlarında son derece inandırıcı üç boyutlu 
bir ses alanı oluşturur ve özellikle surround ses 
etkisinin otomotiv seslerinde belirgin biçimde 
oluşturulması için idealdir. Klasik surround 
programlaması, Dolby Surround Pro Logic II 
dekoderlerle tümüyle uyumlu olmasına rağmen, 
film sesleri, ayrı sağ ve sol surround kanalları dahil 
olmak üzere Pro Logic II oynatımın tüm 
özelliklerini kullanacak biçimde özel olarak 
kodlanabilir. (Bu tür malzemeler klasik Pro Logic 
dekoderlerle de uyumludur).

DTS: Dijital Sinema Sistemleri. Bu bir surround 
ses sistemidir fakat Dolby Digital’dan farklıdır. Bu 
formatlar farklı şirketler tarafından geliştirilmiştir.

MP3: Ses verisi sıkıştırma sistemine sahip dosya 
formatıdır. “MP3”, Motion Picture Experts Group 
1 (veya MPEG-1) Audio Layer 3 adının 
kısaltmasıdır. Bir CD-R veya CD-RW, MP3 
formatını kullanarak normal bir CD’ye oranla 10 
kat daha fazla veri içerebilir.

Çok kanallı: DVD’ler, her bir ses parçası bir ses 
alanı oluşturacak şekilde formatlanmıştır. Çok 
kanallı terimi, üç veya daha fazla kanal içeren ses 
parçalarının yapısını tanımlar.

Radyo Veri Sistemi (RDS): Radyo Veri Sistemi, 
servis sağlayıcının istasyon adı ve frekans gibi ek 
bilgileri FM radyo sinyalleri aracılığıyla ilettiği bir 
yayın servisidir.

Süper Ses CD’si (SACD): Bu ses formatında 
mevcut CD standartları temel alınmıştır ancak 
daha yüksek ses kalitesi için daha fazla bilgi içerir. 
Üç tür disk vardır: tek katmanlı, çift katmanlı ve 
karma diskler. Karma diskler hem standart ses 
CD’si, hem de Süper Ses CD’si bilgilerini içerir.

Surround: Dinleyicinin çevresine birden çok 
hoparlör yerleştirerek tam bir gerçeklik duygusu 
yaratmak için üç boyutlu ses alanları oluşturan 
sistemdir.
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