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     Şebeke sigortası (sadece İngiltere) 
  Bu Digital Receiver ürününde onaylanmış 
bir fi ş bulunmaktadır. Şebeke sigortasını 
değiştirmek gerektiğinde bu, fi ş üzerinde 
belirtilenle aynı değerde (örneğin 10A) bir 
sigortayla değiştirilmelidir.
    1 Sigorta kapağı ve sigortayı çıkarın. 
    2 Yeni sigorta BS 1362 ile uyumlu ve ASTA 

onay işaretini taşıyor olmalıdır. Sigortanın 
kaybedilmesi durumunda doğru tip 
sigortayı bulmak için bayiinizle iletişim 
kurun. 

    3 Sigorta kapağını geri takın.
    EMC direktifi ne uygunluğu korumak amacıyla 
bu ürün üzerindeki elektrik fi şi elektrik 
kablosundan ayrılmamalıdır.

         1 Önemli

    Güvenlik ve önemli uyarı

 Uyarı

 Aşırı ısınma riski! Dijital alıcıyı kesinlikle çevresi  •
kapalı bir yere monte etmeyin. Havalandırma 
için dijital alıcının çevresinde her zaman en az 
10 cm (4 inç) boş alan bırakın. Dijital alıcının 
havalandırma açıklıklarının kesinlikle perde veya 
başka nesneler tarafından kapatılmadığından 
emin olun.
  Dijital alıcıyı, uzaktan kumandayı veya pilleri  •
kesinlikle çıplak alev veya güneş ışığı gibi 
doğrudan ısı kaynaklarının yakınına koymayın.
  Bu dijital alıcıyı yalnızca kapalı mekanlarda  •
kullanın. Dijital alıcıyı su, nem ve sıvı dolu 
nesnelerden uzak tutun.
  Dijital alıcıyı kesinlikle diğer elektrikli  •
ekipmanların üzerine koymayın.
  Şimşekli fırtınalarda dijital alıcıdan uzak durun. •
    Ana şebeke fi şinin veya cihaz bağlantısının  •
bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı 
yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır 
bir durumda kalmalıdır.
  Açık kaldığında görülebilen ve görülemeyen  •
lazer yayılır. Işığa maruz bırakmayın.

     
  Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti 
gereksinimlerine uygundur.
  Bu ürün şu yönergelerin ve ilkelerin 
gereklilikleriyle uyumludur: 2004/108/EC, 
2006/95/EC
    

TR



5

      Tescilli marka uyarısı
     
  HDMI ve HDMI logosu ve High-Defi nition 
Multimedia Interface (Yüksek Çözünürlüklü 
Multimedya Arabirimi) HDMI lisanslama 
LLC’nin ticari markaları veya tescilli ticari 
markalarıdır.

     
  Dolby Laboratories lisansıyla üretilir. 
Dolby, Pro Logic ve çift D simgesi, Dolby 
Laboratories’in ticari markalarıdır.

      
  5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 
6,487,535 numaralı ABD patentleri ile ABD ve 
dünya çapında alınan ve beklemede olan diğer 
patentler uyarınca, lisanslı olarak üretilmiştir. 
DTS ve DTS Digital Surround, DTS, Inc.’in 
tescilli ticari markalarıdır ve DTS logoları ve 
Simgesi DTS, Inc.’in ticari markasıdır, © 1996-
2008 DTS, Inc. Tüm hakları saklıdır.

     
  ENERGY STAR ve ENERGY STAR işareti 
kayıtlı ABD işaretleridir.

     Geri dönüşüm

   
  Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen 
ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede 
malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve 
üretilmiştir.
  Çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu işaretli 
etiket yapıştırılmış ürün, söz konusu ürünün 
2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi 
kapsamında olduğu anlamına gelir.

    
  Asla ürünü diğer evsel atıklarla birlikte atmayın. 
Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin 
toplanması ile ilgili yerel kurallar hakkında bilgi 
edinin. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin 
doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve 
insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol 
açılmasını önlemeye yardımcı olur.

  Ürününüz, 2006/66/EC sayılı Avrupa 
Yönergesi kapsamında olan ve normal evsel 
atıklarla birlikte atılmayan piller içerir.
  Lütfen pillerin ayrı toplanmasıyla ilgili yerel 
kurallar hakkında bilgi edinin. Pillerin atık 
işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, 
çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz 
etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olur.
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      Ürün hakkında genel bilgiler

    Ana ünite

   
    a    ( Bekleme-Açık )

    Digital Receiver ürününü açar veya • 
bekleme moduna geçer.

      b  SURR  ( Surround Ses )
    Ses çıkışını şu modlardan birine alır: • 
çok kanallı 7.1 surround, 7 kanal 
stereo, çok kanallı 5.1 surround, 5 
kanal stereo veya stereo.

      c  SOUND 
    Önceden tanımlı bir ses efekti seçer.• 

      d  PROG  ( Program )
    Radyo modunda, önceden ayarlı • 
istasyonlar listesini sıfırlar: manuel 
sıfırlama için basın; otomatik sıfırlama 
için basın ve basılı tutun.
    Diğer kaynak modunda hoparlör • 
ayarları için ses ayarları moduna girer 
ve moddan çıkar.

      e    /    TUNING 
    Önceki veya sonraki hafızadaki radyo • 
istasyonunu seçer.
    Otomatik aramayı başlatmak için • 
basılı tutun.

      f  Gösterge paneli 

    g  SOURCE 
    Hoparlör sisteminden ses çıkışı için • 
bağlı bir cihazı seçer.

a bcde f gh

i

       2 Ürününüz
  Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz; 
Philips dünyasına hoş geldiniz! Philips tarafından 
verilen destekten tam olarak yararlanabilmek 
için www.philips.com/welcome adresinden ürün 
kaydınızı yaptırın.

    Önemli özellikler
   Ürününüz, HDMI CEC (Tüketici Elektroniği 
Kontrolü) protokolü kullanan Philips EasyLink’i 
destekler. HDMI konektörleriyle bağlanan 
EasyLink uyumlu cihazlar tek bir uzaktan 
kumandayla kontrol edilebilir. 

 Not

 Philips, tüm HDMI CEC cihazlarıyla %100  •
birlikte çalışabilirlik garantisi vermez.

     Zengin, sıkıştırılmamış çok kanallı surround 
ses dinleyin 
  Bu ürün, gerçeğe yakın ses sağlayan ve 
gerçekten orada olduğunuz hissini uyandıran 
7.1 kanallı sıkıştırılmamış ses desteği sunar.
    

     MP3 bağlantısı 
  Üstün ses kalitesinde müzik çalmanın keyfi ni 
yaşamak için taşınabilir ortam oynatıcınızı MP3 
LINK jakına takın.
    

     Ses çıkışını video oynatımıyla senkronize edin 
  Hoparlör ses çıkışını TV’de görüntülenen 
video ile eşleşecek şekilde geciktirerek bu 
Dijital Alıcıdan gelen ses ile başka cihazlar 
tarafından oynatılan videoyu senkronize 
edebilirsiniz. 
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         Uzaktan Kumanda

   
    a    ( Bekleme-Açık )

    Digital Receiver ürününü açar veya • 
bekleme moduna geçer.

      b  AUDIO SOURCE 
    Bir ses giriş kaynağı seçer.• 

      c  HDMI SOURCE 
    HDMI giriş kaynağı seçer.• 

      d  RADIO 
    FM bandına değişir.• 

      e  SOUND 
    Önceden tanımlı bir ses efekti seçer.• 

      f    /   
    Önceki veya sonraki hafızadaki radyo • 
istasyonunu seçer.
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      h  VOLUME 
    Ses düzeyini arttırır veya azaltır.• 

      i  MP3 LINK 
    Taşınabilir ses çalar cihazı bağlar.• 
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      g    ( Sessiz )
    Ses çıkışını kapatır veya tekrar açar.• 

      h  Sayısal düğmeler 
    Hafızadaki radyo istasyonu • 
numarasını girin.

      i  DOUBLE BASS 
    Dinamik bas güçlendirmeyi açar ve • 
kapatır.

      j  SLEEP 
Digital Receiver ürünün beklemeye • 
geçmesi için gereken süreyi ayarlar.    

      k  OK 
    Bir girişi veya seçimi onaylar.• 

      l        ( Gezinme düğmeleri )
    Menülerde gezinmenizi sağlar.• 
    Radyo modunda radyo frekansını • 
ayarlamak için yukarı ve aşağı 
düğmesine basın.
    Radyo modunda otomatik aramayı • 
başlatmak için sol veya sağ düğmesine 
basın.

      m  SURROUND 
    Ses çıkışını şu modlardan birine alır: • 
çok kanallı 7.1 surround, 7 kanal 
stereo, çok kanallı 5.1 surround, 5 
kanal stereo veya stereo.

      n  VOL +/- 
    Ses düzeyini arttırır veya azaltır.• 

      o  DELETE 
    Geçerli hafızadaki radyo istasyonunu • 
silmek için basılı tutun.

      p  BACK 
    Önceki adıma geri döner.• 
    Seçilen istasyonu silmek için uzun • 
süreli olarak basın.

      q  AUDIO SETUP  /  PROGRAM 
    Ses ayarları seçeneklerine girer ve • 
buradan çıkar.
    Radyo modunda, önceden ayarlı • 
istasyonlar listesini sıfırlar: manuel 
sıfırlama için basın; otomatik sıfırlama 
için basın ve basılı tutun.
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      Ürünü yerleştirme
    Ürünü itilemeyeceği, düşürülemeyeceği • 
veya devrilemeyeceği bir yere 
yerleştirin. Ürünü kapalı bir kabinin içine 
yerleştirmeyin.
    Ürünün güç kaynağıyla bağlantısının • 
kolayca kesilebilmesi için güç kablosuna 
tam olarak erişebildiğinizden emin olun.

      
      1 Dijital Alıcıyı TV’nin yanına yerleştirin.
    2 Hoparlör sistemini normal dinleme 

hizasına ve dinleme alanına paralel olacak 
şekilde yerleştirin.

    3 Subwoofer’ı odanın köşesine veya TV’den 
en az bir metre uzağa yerleştirin.

 İpucu

 Manyetik paraziti veya istenmeyen gürültüleri  •
önlemek için Dijital Alıcıyı radyasyon yayan 
cihazların çok yakınına yerleştirmeyin.

SUBWOOFER

FRONTRIGHT

FRONTLEFT CENTER
LEFT
BACK

RIGHTBACK

SURR

LEFT

SURR

RIGHT

           3 Bağlantı
  Dijital Alıcınızı kullanmak için aşağıdaki 
bağlantıları yapın.
    

   Dijital Alıcı bağlantısı: 
    Hoparlörler ve subwoofer• 
    Radyo anteni• 
    Güç• 

      

    Diğer cihazlarla bağlantı: 
    HDMI destekli cihazlar• 
    Televizyondan gelen ses• 
    Kablo kutusu/kaydedici/oyun konsolu/disk • 
oynatıcı ses çıkışı
    Taşınabilir ortam oynatıcı• 

 Not

 Tanıtım bilgileri ve güç nominal kapasiteleri  •
için ürünün arkasında veya altında bulunan tip 
plakasına başvurun.
  Herhangi bir bağlantıyı kurmadan veya  •
değiştirmeden önce tüm cihazların elektrik 
priziyle bağlantılarının kesilmiş olduğundan 
emin olun.

 İpucu

 Bu ürünü TV’nize bağlamak için  •
gereksinimlerinize uygun olarak piyasada 
bulunabilen farklı türde konnektörler 
kullanılabilir. Ürününüz bağlantısında size 
yardımcı olabilecek kapsamlı bilgiler içeren 
etkileşimli kılavuzu www.connectivityguide.
philips.com adresinde bulabilirsiniz.
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      Radyo anteni bağlantısı

     
      1 FM antenini Dijital Alıcıdaki  FM75    jakına 

bağlayın (bazı modellerde bu kablo zaten 
bağlıdır).

    2 FM antenini açın ve uçlarını duvara 
sabitleyin.

 İpucu

 Daha iyi FM stereo alımı için, harici FM anteni  •
bağlayın.

FM 
(75 Ω) 

ANTENNA

      Hoparlör ve subwoofer 
bağlantısı

    
      1 Hoparlörleri ve subwoofer’ı Dijital 

Alıcıdaki uygun jaklara bağlayın.

 Not

 Fiş ve jak renklerinin aynı olduğundan emin  •
olun.

BACK  BACK  

BACK  BACK  
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     HDMI cihazı bağlantısı
  HDMI veya DVI uyumlu cihazları (örn. DVD/
Blu-ray oynatıcı, HDD/DVD kaydedici) bu 
Dijital Alıcıya bağlayarak sıkıştırılmamış dijital 
ses çıkışının tadını çıkarın.

   
    1 Bir HDMI kablosunu (birlikte verilmez) 

Dijital Alıcı üzerindeki  HDMI IN1/HDMI 
IN2  jakına ve cihazın HDMI OUT jakına 
bağlayın.

 Not

 Bu bağlantıyı kullanarak ses çıkışından  •
yararlanmak için  HDMI SOURCE  tuşuna arka 
arkaya basarak ‘HDMI IN1’ veya ‘HDMI IN2’ 
seçeneğini seçin.

HDMI OUT HDMI INHDMI IN

HDMI OUT

1 2

      HDMI destekli cihaz bağlantısı

    HDTV bağlantısı
  Philips EasyLink kontrol olanaklarını kullanmak 
için Dijital Alıcıyı Yüksek Çözünürlüklü TV’nize 
(HDTV) bağlayın. İşlemleri diğer HDMI 
uyumlu cihazlarla senkronize edebilirsiniz; 
Ayrıntılı bilgi almak için ‘Başlangıç’ > ‘Philips 
EasyLink Kullanımı’ bölümüne bakın.

    
    1 Bir HDMI kablosunu (birlikte verilmez) 

Dijital Alıcıdaki  HDMI OUT  jakı ile 
HDTV’deki HDMI IN jakına bağlayın.

    2 Bir ses kablosunu (analog veya dijital) 
Dijital Alıcı üzerindeki  AUDIO IN  -AUX1/
AUX2  jaklarına veya  DIGITAL IN  jakına 
ve HDTV üzerindeki ilgili ses giriş jaklarına 
takın. 

    Ayrıntılı bilgi almak için ‘Diğer • 
cihazlarla bağlantı’ > ‘TV ses çıkış 
bağlantısı’ bölümüne bakın.

 Not

 Philips EasyLink kontrolünü yalnızca bağlı  •
HDTV ve HDMI uyumlu cihazların bu 
HDMI-CEC ile uyumlu olmaları durumunda 
kullanabilirsiniz.

HDMI OUT
HDMI IN
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     Kablo kutusu/kaydedici/oyun konsolu/
disk oynatıcı ses çıkışı bağlantısı
  Cihaz özelliklerine bağlı olarak analog veya 
dijital jaka bağlanmayı seçebilirsiniz.
    

   Analog jak bağlantısı 

   
    1 Ses kablolarını (birlikte verilmez) Dijital 

Alıcı üzerindeki  AUDIO IN-AUX1  jakları 
ve cihazın AUDIO çıkış jaklarına bağlayın. 

 Not

 Bu bağlantıyı kullanarak ses çıkışından  •
yararlanmak için, ön panelde ‘AUX1 ’ 
görüntülenene kadar  AUDIO SOURCE  tuşuna 
arka arkaya basın.

AUDIO OUT

AUX1

      Diğer cihazlarla bağlantı
  Çoklu kanal surround özellikleriyle sesin keyfi ni 
çıkarmak için diğer cihazlardan gelen sesi bu 
Dijital Alıcıya yönlendirebilirsiniz.

    TV ses çıkışı bağlantısı
  (EasyLink kontrolü için de kullanılır)

   
    1 Ses kablosunu (birlikte verilmez) Dijital 

Alıcıdaki  AUDIO IN-AUX2  jaklarına 
ve TV’nizdeki AUDIO OUT jaklarına 
bağlayın.

 Not

 Bu bağlantıyı kullanarak ses çıkışından  •
yararlanmak için, ön panelde ‘AUX2’ 
görüntülenene kadar  AUDIO SOURCE  tuşuna 
arka arkaya basın.

 İpucu

 Eğer TV’nin dijital ses çıkış jakı (Koaksiyel veya  •
Optik) varsa, daha yüksek ses kalitesi elde 
etmek için bunu, Dijital Alıcı üzerindeki ilgili 
giriş jakına bağlayabilirsiniz.

AUDIO OUT

AUDIO IN

AUX 2

TR
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   Optik jak bağlantısı 

   
    1 Optik kabloyu Dijital Alıcının  OPTICAL 

DIGITAL-IN  jakı ile cihazın OPTICAL/
SPDIF çıkış jakına bağlayın.

 Not

 Bu bağlantıyı kullanarak ses çıkışından  •
yararlanmak için ön panelde ‘OPTI IN’ 
görüntülenene kadar  AUDIO SOURCE  tuşuna 
arka arkaya basın.

DIGITAL IN

OPTICAL

DIGITAL OUT

OPTICAL/

   Koaksiyel jak bağlantısı  

   
    1 Dijital Alıcının  COAXIAL DIGITAL-

IN  jakı ile cihazın COAXIAL/DIGITAL 
çıkış jakına bir koaksiyel kablo (birlikte 
verilmez) bağlayın.

 Not

 Bu bağlantıyı kullanarak ses çıkışından  •
yararlanmak için ön panelde ‘COAX IN’ 
görüntülenene kadar  AUDIO SOURCE  tuşuna 
arka arkaya basın.

COAXIAL

DIGITAL OUT

DIGITAL IN

/

COAXIAL
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      Güç kablosu bağlantısı

 Uyarı

 Ürüne hasar verme riski! Güç kaynağı  •
geriliminin ürünün arkasında veya altında 
belirtilen gerilime karşılık geldiğinden emin 
olun.

    1 Gerekli tüm bağlantılar yapıldığında, güç 
kablosunu güç çıkışına bağlayın.

    Ürün kullanım için ayarlanmaya hazırdır. »

     Taşınabilir ortam oynatıcısı bağlantısı

   
    1 Bir 3,5 mm stereo ses kablosunu (birlikte 

verilmez) Dijital Alıcının  MP3 LINK  jakı ile 
taşınabilir ortam oynatıcının (MP3 çalar 
gibi) telefon jakına bağlayın.

 Not

 Bu bağlantıyı kullanarak ses çıkışından  •
yararlanmak için ön panelde ‘MP3 LINK’ 
görüntülenene kadar  AUDIO SOURCE  tuşuna 
arka arkaya basın. 

MP3

TR
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      Oynatma kaynağı kontrolü
    1 Kontrol etmek istediğiniz kaynağı seçmek 

için  RADIO ,  AUDIO SOURCE  ve  HDMI 
SOURCE  tuşlarına basın.

    2 Ses seviyesini ayarlayın veya ses/surround 
efektini değiştirin.

       Hoparlör ayarlarının 
değiştirilmesi
  İdeal olarak, dinleme konumu ile tüm 
hoparlörler arasındaki mesafe eşit olmalıdır. 
Değilse, mümkün olan en iyi surround sesi elde 
etmek için, dinleme konumuna uzaklıklarına bağlı 
olarak hoparlör ayarlarını değiştirin.

 Not

 Hoparlör ayarlarını değiştirebilmek için bu  •
Dijital Alıcıyı surround moduna getirin.

          4 Başlangıç

    Uzaktan kumandanın pillerini 
yerleştirin.

    
      1 Uzaktan kumandadaki pil kapağını geriye 

doğru kaydırın.
    2 Birlikte verilen 2 pili yerleştirin (AAA). 

Pillerin + ve - uçlarının bölme içindeki 
işaretlete uygun olduğundan emin olun.

    3 Kapağı kaydırarak kapatın.

 Not

 Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon  •
ve alkalin vs.).
  Piller bittiyse veya uzaktan kumanda uzun bir  •
süre kullanılmayacaksa, pilleri çıkarın.
  Piller kimyasal maddeler içerir, bu nedenle  •
doğru şekilde atılmalıdır.
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     Hoparlör gecikme süresini ayarlama
    1 Çok kanallı surround moduna geçmek için 

 SURROUND  düğmesine basın.
    2  AUDIO SETUP  tuşuna basın.
    3 Gecikme süresini ayarlamak istediğiniz 

hoparlörü seçmek için    /  
 düğmelerine basın, ardından  OK  tuşuna 
basın.

    ‘CENTER DELAY’ - orta hoparlör için. »

    ‘SURROUND DELAY’ - surround  »

hoparlörler için.
    ‘BACK DELAY’ - arka hoparlörler için. »

      4 Gecikme süresini artırmak veya azaltmak 
için      tuşuna basın veya ses seviyesi 
kontrolünü ayarlayın, ardından  OK  tuşuna 
basın.

    5 saniye boyunca hiçbir düğmeye • 
basmadığınız takdirde, son ses 
seviyesi ayarı otomatik olarak 
kaydedilecektir.

      5 Diğer hoparlör ayarları için 3 - 4. adımları 
tekrarlayın.

    Önceki adıma dönmek için  • BACK  
tuşuna basın.
    Ayarlardan çıkmak için  • AUDIO 
SETUP  tuşuna basın.

 Not

 Bu ayarlama yalnızca orta, arka ve surround  •
hoparlörlerde yapılabilir.
  Orta, arka veya surround hoparlörler dinleme  •
konumuna ön hoparlörlerden daha yakınsa, 
daha uzun bekleme süresi ayarlayın. 
  Arka ve orta gecikme aralığı 0 - 15MS  •
arasındadır. Varsayılan ayar 0MS şeklindedir.

     Hoparlör ses seviyesini test edin ve 
ayarlayın.
    1 Çok kanallı surround moduna geçmek için 

 SURROUND  düğmesine basın. 
    2  AUDIO SETUP  tuşuna basın.
    3 ‘TEST TONE’ görüntülenene kadar    

/    düğmelerine basın, ardından  OK  
düğmesine basın.

    Her hoparlör 5 saniye boyunca ses  »

verir. Her hoparlör için ayarlanan ses 
seviyesini duyabilirsiniz. 

      4 Ses seviyesini artırmak veya azaltmak için  
    veya  VOL +/-  ses seviyesi kontrol 

tuşlarına basın, ardından  OK  tuşuna basın.
    5 saniye boyunca hiçbir düğmeye • 
basmadığınız takdirde, son ses 
seviyesi ayarı otomatik olarak 
kaydedilecektir. 

      5 Tüm hoparlörlerin çıkış seviyesi eşit 
şekilde dengelenene kadar, yukarıdaki 
işlemleri diğer hoparlörler için tekrarlayın. 

    Önceki adıma dönmek için  • BACK  
tuşuna basın.
    Ayarlardan çıkmak için  • AUDIO 
SETUP  tuşuna basın.

 Not

 Eğer bir hoparlör test edildikten sonra 2 saniye  •
içinde hiçbir düğmeye basılmazsa sonraki 
hoparlör otomatik olarak test edilecektir.
  Test tonu yalnızca Çoklu kanal 7.1 ve Çoklu  •
kanal 5.1 modlarında kullanılabilir.
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      Philips Easylink kullanımı
   Ürününüz, HDMI CEC (Tüketici Elektroniği 
Kontrolü) protokolü kullanan Philips EasyLink’i 
destekler. HDMI konektörleriyle bağlanan 
EasyLink uyumlu cihazlar tek bir uzaktan 
kumandayla kontrol edilebilir. 

 Not

 Philips, tüm HDMI CEC cihazlarıyla %100  •
birlikte çalışabilirlik garantisi vermez.

      1  AUDIO SETUP  tuşuna basın. 
    2    /    tuşlarına arka arkaya basarak 

Philips EasyLink özelliklerinden birini seçin: 
‘EASYLINK’ > ‘ONE TOUCH STANDBY 
(TEK DOKUNUŞLA BEKLETME)’ > 
‘SYSTEM AUDIO CONTROL (SİSTEM 
SES KONTROLÜ)’ > ‘TV AUDIO INPUT 
(TV SES GİRİŞİ)’, ardından  OK  tuşuna 
basın.

  EasyLink 
  Tüm EasyLink özelliklerini kapatır veya açar 
(aşağıya bakın).
  Tek dokunuşla bekletme 
   STANDBY  tuşunu üç saniye basılı 
tuttuğunuzda, bağlı olan tüm HDMI CEC 
cihazları aynı anda beklemeye geçer. Bağlı 
olan HDMI cihazlarından herhangi birinin 
uzaktan kumandasını kullanarak tek dokunuşla 
bekletme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
  Bu özelliği devre dışı bırakmak için ‘ OFF ’ 
(KAPALI) seçeneğini seçin.
  Sistem ses kontrolü 
  Bağlı HDMI CEC cihazını oynatılırken bu 
Dijital Alıcı otomatik olarak karşılık gelen 
ses kaynağına geçer. Bağlı olan HDMI 
cihazlarından herhangi birinin uzaktan 
kumandasını kullanabilirsiniz.
  Bu özelliği kullanmak0 için ‘ ON ’ (AÇIK)
seçeneğini seçin. Daha sonra Dijital Alıcının 
ses girişi ile TV’yi eşlemek için ‘ TV AUDIO 
INPUT’ seçeneği ile devam edin.

     Ses çıkışının video oynatımıyla 
senkronize edilmesi
    1 Çok kanallı surround moduna geçmek için 

 SURROUND  düğmesine basın.
    2  AUDIO SETUP  tuşuna basın.
    3 ‘AUDIO SYNC’ (SES SENK) 

görüntülenene kadar    /    
düğmelerine basın, ardından  OK  
düğmesine basın.

    4 Ses çıkışının gecikme süresini ayarlamak 
için 5 saniye içinde  VOL +/-  düğmesine 
basın.

    Önceki adıma dönmek için  • BACK  
tuşuna basın.
    Ayarlardan çıkmak için  • AUDIO 
SETUP  tuşuna basın.

 İpucu

 Ses seviyesi kontrolü 10 saniye boyunca  •
ayarlanmazsa, normal ses seviyesi kontrol 
işlevine devam edecektir.
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      Oynatma kaynağı seçimi
   Ana ünite üzerinde 

   
    1  SOURCE  düğmesine arka arkaya basarak 

şunlardan birini seçin: COAX IN > OPTI 
IN > AUX1 > AUX2 > MP3 LINK > FM 
> HDMI IN1 > HDMI IN2.
  

     Uzaktan kumanda üzerinde 

    
    Bağlı cihazdan ses çıkışı almak için  • AUDIO 
SOURCE  düğmesine arka arkaya basın.

 Ekran   Aşağıdakine bağlı cihaz
  AUX1  AUDIO IN-AUX1 

jakları.
  AUX2  AUDIO IN-AUX2 

jakları.
  COAX IN  DIGITAL IN-

COAXIAL jakı.
  OPTI IN  DIGITAL IN-

OPTICAL jakı.
  MP3 LINK  MP3 LINK jakı.

    HDMI IN1 veya HDMI IN2 jakına bağlı • 
cihazı seçmek için  HDMI SOURCE  
düğmesine basın. 
    FM bandına geçmek için  • RADIO  
düğmesine basın.

  TV ses girişi  
  Dijital Alıcı ile TV’yi bağlamak için 
kullandığınız ses jakını seçer. Ses girişini doğru 
şekilde seçtiğinizde Dijital Alıcı otomatik 
olarak oynatılan cihazdan gelen ses girişine 
geçer.

    3 Ayarları değiştirmek için      tuşuna basın, 
ardından  OK  tuşuna basın.

    Ayarlardan çıkmak için  • AUDIO 
SETUP  tuşuna basın.

 Not

 EasyLink kontrollerini kullanmaya başlamadan  •
önce TV’nizdeki/cihazlarındaki HDMI CEC 
işlemlerini açmanız gerekir. Daha fazla bilgi için 
bkz. TV’nizin/cihazlarınızın kullanım kılavuzu.
‘TV AUDIO INPUT (TV SES GİRİŞİ)’  •
eşleştirmesi düzgün şekilde yapılmadıysa TV ve 
Dijital Alıcıdan çift ses duyulabilir.
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      Radyodan oynatma
  FM anteninin Dijital Alıcıya bağlanmış olup 
olmadığını kontrol edin. Değilse, birlikte verilen 
FM antenini  FM75     jakına bağlayın ve ucunu 
duvara sabitleyin.

     
 İpucu

 Daha iyi FM stereo alımı için, harici FM anteni  •
bağlayın (birlikte verilmez).
  Parazitleri engellemek için anteni TV, VCR  •
veya diğer radyasyon kaynaklarından mümkün 
olduğunca uzağa yerleştirin.

FM 
(75 Ω) 

ANTENNA

        5 Oynat

    Taşınabilir ortam 
oynatıcısından oynatma
  Müzik koleksiyonunuzu üstün ses kalitesiyle 
dinlemek için taşınabilir ortam oynatıcınızı (örn. 
MP3 çalar) Dijital Alıcıya bağlayın.

     
      1 3,5 mm stereo ses kablosunu (birlikte 

verilmez) Dijital Alıcı üzerindeki 
 MP3 LINK  jakı ile taşınabilir ortam 
oynatıcınızdaki ‘kulaklık’ jakına bağlayın.

    2 ‘MP3 LINK’ görüntülenene kadar  AUDIO 
SOURCE  tuşuna arka arkaya basın.

    3 Taşınabilir ortam oynatıcınızda oynatımı 
başlatın.

    Oynatmayı durdurmak için taşınabilir • 
ortam oynatıcıdaki  STOP  düğmesine 
basın.

 Not

 Kontrollü oynatma, sadece taşınabilir ortam  •
oynatıcıda mümkündür.
  Bir başka oynatma ortamına/kaynağına  •
geçmeden önce taşınabilir ortam oynatıcınızda 
oynatmayı durdurun.

MP3
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     Radyo dinleyin
    1  RADIO  tuşuna basın.
    2 Radyoyu kontrol etmek için uzaktan 

kumandayı kullanın. 

 Düğme  İşlem
    /   Önceden ayarlı bir radyo 

istasyonunu seçer.
     Radyo frekansını aşağıya/yukarıya 

doğru ayarlar.
  DELETE  Geçerli radyo istasyonunu hafıza 

listesinden silmek için basılı tutun.
  Önceden ayarlanmış diğer radyo 
istasyonlarının hafıza numaraları 
aynı kalacaktır.

 Not

 Eğer FM radyo istasyonu RDS (Radyo  •
Veri Sistemi) verileri aktarıyorsa, radyo 
istasyonunun ismi görüntülenir.

     Tüm radyo istasyonlarının yeniden 
kurulması
    1  RADIO  tuşuna basın.
    2  PROGRAM  düğmesine 5 saniyeden uzun 

süre boyunca basılı tutun.
    Önceden saklanan tüm radyo  »

istasyonları değiştirilir.

 Not

 Stereo sinyal algılanamazsa veya radyo  •
kurulumu sırasında 5’ten az istasyon bulunursa, 
radyo anten bağlantısını kontrol edin.

     İlk kez ayarlama
  Radyo modunu ilk kez kullandığınızda, radyo 
istasyonlarını kaydetmek için talimatları izleyin. 
    1  RADIO  tuşuna basın.

    ’AUTO INSTALL ... PRESS OK’  »

görüntülenir. 

      2  OK  tuşuna basın.
    Bulunan tüm radyo istasyonları saklanır. »

    Tamamlandığında, önceden ayarlı ilk  »

radyo istasyonuna geçer.
        Otomatik ayarlamayı durdurmak için • 
 BACK  tuşuna basın.

 Not

 Bu Dijital Alıcıya maksimum 40 radyo istasyonu  •
kaydedilebilir.
  Otomatik kaydetme etkinleştirilmediyse veya  •
5’ten az radyo istasyonu kaydedildiyse, radyo 
istasyonlarını yeniden kurmanız istenecektir.
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        Kapatmak için uyku 
zamanlayıcısını kullanma
  Bu Digital Receiver ürününü belirli bir süre 
sonra otomatik olarak beklemeye almak için 
uyku zamanlayıcısını kullanabilirsiniz.
    1 Kapanma öncesi geriye sayım süresini 

seçmek için  SLEEP  tuşuna arka arkaya 
basın.

    ‘60 > 45 > 30 > 15 > OFF’  »

görüntülenir.
        Uyku zamanlayıcısını iptal etmek için • 
‘OFF’ (KAPALI) seçeneğini seçin.
    Eğer zamanlayıcı ayarlanmışsa • 
 SLEEP  tuşuna basarak kalan süreyi 
görüntüleyin veya arka arkaya 
basarak yeni bir kapatma süresi 
ayarlayın.

     Radyo istasyonlarını tek tek arayarak 
kaydetmek
    1  RADIO  tuşuna basın.
    2    tuşuna basın.

    Bu, bir radyo istasyonu bulunana kadar  »

aramayı sürdürür.
    Radyo frekansının ince ayarını yapmak  »

için      tuşuna basın.

      3  PROGRAM  tuşuna basın.
    Önceden ayarlı radyo istasyonunun  »

numarası yanıp söner.
    Yukarıdaki adımdan sonra 20 saniye  »

süreyle herhangi bir işlem yapılmazsa, 
önceden ayarlı moda döner.

      4 Saklamak istediğiniz hafıza numarasını 
seçmek için    /    (veya  Sayısal 
düğmeler ) tuşlarına basın.

    5 Onaylamak için  PROGRAM  tuşuna basın.
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     Çift bas seçme

    
    1 Çift bas modunu kapatmak veya açmak 

için  DOUBLE BASS  düğmesine basın.

 Not

Çift Bas, bas gücü seviyesini değil, bas etkisinin  •
rezonansını yükseltmek için kullanılır. Filmlerin 
ses efektlerini güçlendirmek için tasarlanmıştır.

        6 Ses ayarlama

    Ses seviyesi kontrolü
    1 Ses düzeyini arttırmak veya azaltmak için 

 VOL +/-  düğmesine basın.
    Sesi kapatmak için  •   düğmesine 
basın.
    Ses seviyesini geri yüklemek için • 
tekrar    düğmesine veya  VOL +  
düğmesine basın.

         Surround ses seçimi

   
    1 Diskte kullanılabilir en iyi veya dinlediğiniz 

müziğe en uygun surround çıkışını seçmek 
için  SURROUND  düğmesine arka arkaya 
basın. 

 Seçenek  Açıklama
  ÇOK 
KANALLI 
7.1 / ÇOK 
KANALLI 5.1 
SURROUND

 Çok kanallı surround çıkışı: 
DTS (Dijital Sinema Sistemi), 
Dolby Digital ve Dolby Pro 
Logic II/IIx.

  5 KANAL / 7 
KANAL  
   STEREO

 Ses çıkışını orta ve arka 
hoparlörlere vererek stereo 
kanalların çıkışını güçlendirir. 
Parti müziği için ideal

  STEREO  Stereo ses.
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       Önceden ayarlı bir ses efekti 
seçimi

    
    1 Oynattığınız video veya çaldığınız 

müziğe en uygun ses efektini seçmek için 
 SOUND  düğmesine arka arkaya basın. 

 Film / Müzik  Açıklama
  CONCERT   
/   CLASSIC

 Temiz ses modu. Klasik müzik 
dinlemek ve canlı konser 
disklerini izlemek için idealdir.

  DRAMA   / 
  JAZZ

 Salon müziği dinlemek ve fi lm 
izlemek için uygun, dengeli bir 
ses modudur.

  ACTION   
/  ROCK

 Film efektlerini canlandırmak 
ve atmosferi oluşturmak için 
gelişmiş düşük ve yüksek 
frekans aralığı. Aksiyon fi lmleri 
ve rock/pop müzik için ideal.

  SPORTS  Net sesler ve canlı spor 
müsabakası atmosferi ve ayrıca 
video oyunları için dengeli orta 
frekans aralığı ve surround 
efektler.

  NIGHT  Geceleri fi lm seyretmek veya 
arkaplanda müzik çalmak için 
dinamik olarak kontrol edilen 
ses modu.

 Not

Sıkıştırılmış verili stereo mod (örn. MP3) için,  •
otomatik olarak full sound moduna ayarlanır. 
Bu nedenle, farklı ses modunu seçtiğinizde ses 
efektlerinden herhangi bir değişiklik olmaz.
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     Hoparlörler 
    Sistem: her ürün serisine uyumlu uydu• 
    Hoparlör empedansı: 4 ohm (orta), 8 • 
ohm (Ön/Arka/Surround)
    Hoparlör sürücüleri: tüm ürün serisinde • 
3”.
    Frekans tepkisi: 150 Hz - 20 kHz• 
    Boyutlar (GxYxD):• 

    Orta: 244 x 103 x 74 (mm)• 
    Ön/Arka/Surround: 103 x 203 x 71 • 
(mm)

      Ağırlık• 
    Orta: 0,79 kg• 
    Ön: 0,54 kg• 
    Arka/Surround: 0,44 kg• 

        

     Subwoofer 
    Empedans: 4 ohm• 
    Hoparlör sürücüleri: 165 mm (6,5 inç) • 
woofer
    Frekans tepkisi: 40 Hz - 150 Hz• 
    Boyutlar (GxYxD): 163 x 363 x 369 (mm)• 
    Ağırlık: 4,7 kg• 

      

         7 Özellikler

 Not

 Teknik özellikler ve tasarım üzerinde önceden  •
haber vermeden değişiklik yapılabilir

    Amplifi katör 
    Toplam çıkış gücü: 1000W RMS• 
    Frekans tepkisi: 40 Hz - 20 kHz• 
    Sinyal parazit oranı: > 60 dB (A ağırlıklı)• 
    Giriş hassasiyeti• 

    AUX 1 ve 2: 400 mV• 
    MP3 LINK: 250 mV• 

        

     Radyo 
    Ayarlama aralığı: FM 87.5 - 108 MHz• 
    26 dB sessizleştirme hassasiyeti: FM 22 • 
dBf
    Sinyal parazit oranı: FM 55 dB• 
    Harmonik bozulma: FM %3• 
    Frekans tepkisi: FM 180 Hz - 10 kHz / ±6 • 
dB
    Stereo Eşiği: FM 29 dB• 

      

     Ana ünite 
    Güç kaynağı:220-240V; ~50Hz• 
    Güç tüketimi: 120W• 
    Boyutlar (GxYxD): 435 x 57 x 365 (mm)• 
    Ağırlık: 3,36 kg• 
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Ses
  Ses yok.

    Ses veya HDMI kablolarının bağlı • 
olduğundan emin olun ve  AUDIO 
SOURCE  veya  HDMI SOURCE  tuşuna 
basarak doğru giriş kaynağını seçin.

           

   Zayıf radyo alımı. 
    Sinyal çok zayıfsa, anteni ayarlayın ya da • 
daha iyi sinyal alabilmek için harici bir 
anten bağlayın.
    Anteni parazite neden olabilecek her • 
türlü donanımdan uzağa yerleştirin. 

        

   Set Üstü Kutusundan çıkış yok. 
 Tüm Set Üstü Kutuları HDMI alıcı yoluyla • 
çıkışı desteklemez. HDMI çıkış desteği için 
ilgili üreticiye danışın. 

        

   TV ve Dijital Alıcıdan çift ses duyuluyor. 
   ‘TV AUDIO INPUT’ (TV SES GİRİŞİ)• 
eşleştirmesini doğru şekilde yapıp 
yapmadığınızı kontrol edin, bkz. ‘Başlangıç’ 
> ‘Philips EasyLink Kullanımı’. 
  ‘EASYLINK’ özelliğini kapatın, bkz. • 
‘Başlangıç’ > ‘Philips EasyLink Kullanımı’.

      8 Sorun Giderme

 Uyarı

 Elektrik çarpması riski. Bu ürünün muhafazasını  •
kesinlikle çıkarmayın. 

  Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi 
olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. 
  Ürünün kullanımı sırasında sorunla karşılaşırsanız, 
servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları 
kontrol edin. Sorun çözülemezse, ürününüzü 
kaydedin ve www.philips.com/welcome 
adresinden destek alın. 
    

   Philips ile iletişim kurarsanız, Digital Receiver 
ürününüzün seri ve model numaralarınız 
istenecektir. Model numarası ve seri numarası 
Digital Receiver ürününüzün arkasında veya alt 
kısmındadır. Bu numaraları buraya yazın: 
  Model No. __________________________
  Seri No. ___________________________

    Ana ünite
   Uzaktan kumandaya yanıt vermiyor. 

    Ürünün elektrik bağlantısını birkaç dakika • 
için kesin, ardından fi şi tekrar prize takın.
    Uzaktan kumandayı üniteye doğru tutun. • 
    Pilleri doğru şekilde takın.• 
    Gerekiyorsa yeni pil takın.• 
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  H
   HDMI
  Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arabirimi, 
sıkıştırılmamış yüksek çözünürlüklü video ve 
dijital çok kanallı ses iletebilen yüksek hızlı 
bir dijital arabirimdir. Gürültüden tamamıyla 
arınmış, yüksek kaliteli görüntü ve ses kalitesi 
sağlar. HDMI, DVI ile geriye dönük olarak 
uyumludur.
  HDMI standartlarının da gerektirdiği gibi; 
HCDP (Yüksek Bant Genişliğinde Dijital 
İçerik Koruma) olmadan HDMI veya DVI 
ürünleriyle bağlantı, Video veya Ses çıkışının 
sağlanamamasıyla sonuçlanır.

  M
   MP3
  Ses verisi sıkıştırma sistemi olan bir dosya 
formatıdır. MP3, Motion Picture Experts 
Group (Sinema Görüntüsü Uzmanları Grubu) 
1 (veya MPEG-1) Audio Layer (Ses Katmanı) 
3’ün kısaltmasıdır. MP3 formatı kullanıldığında; 
bir CD-R veya CD-RW diski, normal bir 
CD’ye göre 10 kat daha fazla veri depolayabilir. 

  S
   Stereo
  Sözcük olarak kesintisiz, kaliteli anlamındadır. 
Genellikle iki kanallı stereoyu belirtir, ancak 
dijital ses teknolojisindeki gelişmeler çok kanallı 
stereoyu da devreye sokmuştur.

   Surround
  Gerçekçi ve üç boyutlu ses alanları oluşturan 
bir sistemdir. Genellikle dinleyicinin etrafına 
yerleştirilen birden çok hoparlör ile elde edilir.
  

         9 Sözlük

  Ç
   Çok Kanallı
  Genellikle DVD, her şarkı bir ses alanı 
oluşturacak biçimde tanımlanır. Çok kanallı, 
üç veya daha çok kanala sahip ses parçalarının 
olduğu yapıyı belirtir.

  A
   Analog ses
  Doğrudan ses içeren bir elektrik sinyali. Bir 
elektrik sinyali olabilen fakat dolaylı bir ses 
olan dijital ses ile aynı. Dijital sesin belirli sayısal 
değerleri varken, analog ses değişir. 

  D
   Dolby Digital
  Dolby Laboratories tarafından geliştirilen ve 
altı adede (ön sol ve sağ, surround sol ve sağ, 
orta ve subwoofer) kadar dijital ses kanalı 
bulunduran bir surround ses sistemidir.

   Dolby Digital Pro Logic II
  CD’ler ve stereo kodlu video kasetler, video 
oyunları ve TV yayınları gibi kaynaklardaki 
çift kanallı sesi beş kanallı (Sol/Orta/Sağ/Sol 
Surround/Sağ Surround) tam bant genişliğinde 
(aralık) çalarak genişleten ve böylece surround 
ses deneyimi sağlayan gelişmiş bir matris kod 
çözme teknolojisidir.

   DTS
  Dijital Sinema Sistemleri. Tüketici elektroniği 
ürünlerinde ve yazılımlarının içeriğinde 5.1 
ve 7.1 kanallı özel dijital ses sağlamak için 
kullanılan surround ses sistemidir. Dolby Digital 
tarafından geliştirilmemiştir.
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