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Not

 • EMC yönergesine (2004/108/EC) uygun 
olması için, bu ürünün elektrik fişi elektrik 
kablosundan ayrılmamalıdır.

Ticari	markalar

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

 
DivX , DivX Certified  ve ilgili logolar, DivX, 
Inc.’in ticari markalarıdır ve lisansla kullanılırlar.
DivX Ultra  Certified, gelişmiş özellikler ve özel 
içerikle DivX  video oynatmak için.
DIVX VİDEO HAKKINDA: DivX , DivX, Inc 
tarafından oluşturulan bir dijital video formatıdır. 
Bu, DivX video oynatan resmi DivX Certified 
cihazdır. Daha fazla bilgi ve dosyalarınızı DivX 
videoya dönüştürmekte kullanacağınız yazılım 
araçları için www.divx.com adresini ziyaret edin.
DIVX VIDEO-ON-DEMAND HAKKINDA: Bu 
DivX Certified  cihazın DivX Video-on-Demand 
(VOD) (İstek üzerine video) içeriği oynatabilmesi 
için kaydedilmesi gerekir. Kayıt kodu üretmek için, 
cihaz ayar menüsündeki DivX VOD bölümüne 
gidin. Kayıt işlemini tamamlamak ve DivX VOD 
hakkında daha fazla bilgi almak için bu kodla vod.
divx.com adresine gidin.

  
Windows Media ve Windows logosu, Microsoft 
Corporation’ın Amerika Birleşik Devletleri ve/
veya diğer ülkelerdeki ticari markaları ya da 
tescilli ticari markalarıdır.

1	 Bildirim
Telif	Hakkı

  
Bu ürün, Rovi Corporation’a ait ABD patentleri 
ve diğer fikri mülkiyet haklarıyla korunan kopya 
koruması teknolojisi içermektedir. Tersine 
mühendislik veya parçalara ayırma yasaktır.

Telif	hakkı	İngiltere’de	alınmıştır
Materyallerin kaydedilmesi ve oynatılması izne 
tabi olabilir. Bkz. Telif Hakkı Kanunu 1956 ve 
Sanatçıların Korunması Kanunları 1958 - 1972.

Uyumluluk

 
Bu ürün, 2006/95/EC (Alçak Gerilim) ve 
2004/108/EC (EMC) Yönergelerinin temel 
gerekliliklerine ve ilgili diğer hükümlerine 
uygundur.

Şebeke	sigortası	(yalnızca	BK)
Bu ürün onaylı döküm fişle donatılmıştır. 
Gerektiğinde, şebeke sigortasının sigortada 
belirtilenle aynı değerde bir sigortayla değiştirilmesi 
gerekir (örnek 10A).
1 Sigorta kapağını ve sigortayı çıkarın. 
2 Yedek sigortanın BS 1362 ile uyumlu ve 

ASTA onay markasının olması gerekir. 
Sigorta yoksa, doğru tipi öğrenmek için 
satıcınızla görüşün. 

3 Sigorta kapağını yeniden takın.
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2	 Önemli
Ev sinema sisteminizi kullanmadan önce 
tüm talimatları okuyun ve anlayın. Talimatlara 
uyulmamasından dolayı hasar meydana geldiğinde, 
garanti geçersiz olacaktır.

Güvenlik
Elektrik	çarpması	veya	yangın	riski!
 • Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle yağmur 

veya suya maruz bırakmayın. Ürünün 
yakınına asla vazo gibi sıvı içeren nesneler 
yerleştirmeyin. Ürünün üzerine ve iç 
kısmına sıvı dökülmesi durumunda, derhal 
fişini prizinden çekin. Yeniden kullanmadan 
önce ürünün Philips Müşteri Destek birimi 
tarafından kontrol edilmesini sağlayın.

 • Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle çıplak 
alev veya doğrudan güneş ışığı gibi ısı 
kaynaklarına yakın konuma yerleştirmeyin.

 • Ürünün havalandırma deliklerinden veya 
diğer deliklerden içeri asla bir şey sokmayın.

 • Ana şebeke fişinin veya cihaz bağlantısının 
bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı 
yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma 
hazır bir durumda kalmalıdır.

 • Şimşekli fırtınalarda ürünün fişini prizinden 
çıkarın. 

 • Güç kablosunu çıkartırken, her zaman fişten 
tutarak çekin, kablodan çekmeyin.

Kısa	devre	veya	yangın	riski!
 • Ürününüzü güç çıkışına bağlamadan önce, 

şebeke geriliminin ürünün arka veya 
alt kısmında belirtilen değerle uyumlu 
olduğundan emin olun. Şebeke voltajı 
belirtilen değerden farklıysa, ürününüzü asla 
şebekeye bağlamayın.

Yaralanma	veya	ev	sinema	sisteminde	hasar	
oluşması	riski	vardır!
 • Duvara monte edilebilen ürünler için 

yalnızca birlikte verilen duvara montaj 
braketini kullanın. Duvar montajını, ürünün 
ve duvar montaj grubunun toplam ağırlığını 
taşıyabilecek nitelikteki bir duvara yapın. 
Koninklijke Philips Electronics N.V. hatalı 
yapılan duvar montajları nedeniyle meydana 
gelen kaza, yaralanma veya zararlardan 
sorumlu değildir.

  
HDMI ve HDMI logosu ve Yüksek Çözünürlüklü 
Multimedya Arayüzü, ABD ve diğer ülkelerde 
HDMI licensing LLC’in ticari markası veya tescilli 
ticari markasıdır.

 
USB-IF logoları Universal Serial Bus 
Implementers Forum, inc.’in ticari markalarıdır.

 CLASS 1
LASER PRODUCT
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Eski	ürününüzün	ve	pillerin	
atılması

  
Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden 
kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler 
kullanılarak üretilmiştir.

  
Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli 
etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/
EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu 
anlamına gelir. Lütfen, elektrikli ve elektronik 
ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki 
sistem hakkında bilgi edinin.
Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve 
eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla 
birlikte atmayın.
Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde 
gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde 
olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı 
olur.

  
Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi 
kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla 
atılmaması gereken piller kullanılmaktadır.
Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, 
çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki 
oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, 
lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel 
kurallar hakkında bilgi edinin.

 • Standlı hoparlörler için sadece birlikte 
verilen standları kullanın. Standları 
hoparlörlere sıkıca sabitleyin. Kurduğunuz 
standları, hoparlör ve standın toplam 
ağırlığını taşıyabilecek düz yüzeylere 
yerleştirin.

 • Ürünü veya başka eşyaları güç kablolarının 
ya da diğer elektrikli cihazların üzerine 
yerleştirmeyin.

 • Ürünün 5°C’den düşük sıcaklıklarda 
taşınması gerekiyorsa, ürün ambalajını açın 
ve ev sinema sistemini prize takmadan önce 
oda sıcaklığına kadar ısınmasını bekleyin.

 • Açık kaldığında görülebilen ve görülemeyen 
lazer yayılır. Işına maruz kalmaktan kaçının.

 • Disk bölmesinde bulunan disk optik 
merceğine dokunmayın.

Aşırı	ısınma	riski!	
 • Bu ürünü kesinlikle çevresi kapalı bir yere 

monte etmeyin. Havalandırma için ürünün 
çevresinde her zaman en az 10 cm boş alan 
bırakın. Perdelerin veya başka eşyaların 
ürünün havalandırma deliklerini kapatmasına 
engel olun.

Kirlenme	riski!
 • 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.

Ürün	bakımı
 • Disk bölmesine diskten başka bir şey 

koymayın.
 • Disk bölmesine eğik veya çizik diskler 

koymayın.
 • Ürünü uzun bir süre kullanmayacaksanız disk 

bölmesindeki diskleri çıkarın.
 • Ürünü temizlemek için sadece mikrofiber 

bez kullanın.
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Uzaktan	kumanda
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3	 Ev	sinema	sisteminiz
Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips’e hoş 
geldiniz! Philips tarafından verilen destekten tam 
olarak yararlanabilmek için ev sinema sisteminizi 
www.philips.com/welcome adresinde kaydedin.

Ana	ünite

 
a	 Disk	bölmesi
b 	(Aç/Kapat)

Disk bölmesini açar veya kapatır.
c 	(Oynat/Duraklat)

Oynatmayı başlatır, duraklatır veya sürdürür.
d 	(Durdur)

• Oynatmayı durdurur.
• Radyo modunda geçerli önceden 

ayarlanan radyo istasyonunu siler.

e 	(Bekleme)
Ev sinema sisteminin açılmasını veya 
bekleme moduna geçmesini sağlar. 

f	 SOURCE
Ev sinema sistemi için bir ses/video kaynağı 
seçer.

g 	/	
• Önceki veya sonraki parçaya, bölüme 

ya da dosyaya atlar.
• Radyo modunda, önceden ayarlı bir 

radyo istasyonu seçer.

h	 Gösterge	paneli
i	 Ses	düzeyi	tekerleği
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o	 REPEAT	/	PROGRAM
• Tekrarlama modunu seçer veya kapatır.
• Radyo modunda, radyo istasyonlarını 

ayarlar.

p	 ANGLE
Farklı kamera açıları için seçenekleri gösterir.

q	 SOUND
Bir ses modu seçer.

r	 VOL	+/-
Ses seviyesini artırır veya azaltır.

s 	(Sessiz)
Sesi kapatır veya tekrar açar.

t 	BACK
Önceki menü ekranına döner.

u	 OK
Bir girişi veya seçimi onaylar.

v	 Kaynak	düğmeleri
• AUDIO	SOURCE: Bir ses giriş kaynağı 

seçer.
• RADIO: FM radyoya geçer.
• USB: USB depolama cihazına geçer.
• DISC: Disk kaynağına geçiş yapar.

a 	(Bekleme)	
Ev sinema sisteminin açılmasını veya 
bekleme moduna geçmesini sağlar. 

b 	OPEN/CLOSE
Disk bölmesini açar veya kapatır.

c	 SLEEP
Ev sinema sisteminin önceden ayarlanmış 
süre sonunda bekleme moduna geçmesini 
sağlar.

d SETUP
Kurulum menüsüne gider veya bu menüden 
çıkar.

e 	(Gezinme	düğmeleri)
• Menülerde gezinmeyi sağlar.
• Video modunda, hızlı geri veya hızlı ileri 

sarma için sol veya sağ tuşuna basın.
• Radyo modunda, radyo istasyonu 

aramak için sol veya sağ tuşuna basın; 
radyo frekansının ince ayarını yapmak 
için yukarı veya aşağı tuşuna basın. 

f 	INFO
Oynatılan içerik hakkındaki bilgileri gösterir.

g	 Oynatma	düğmeleri
Oynatmayı kontrol eder.

h	 SURR	(Surround	Ses)
Surround sese veya stereo sese geçer.

i	 AUDIO	SYNC
• Bir ses dili veya kanal seçer. 
• Sesi görüntü ile senkronize etmek için 

basılı tutun. +/- ile birlikte kullanılır.

j	 Sayı	tuşları
Oynatılacak bir öğe seçer.

k	 SUBTITLE
Video için altyazı dili seçer.

l 	SCREEN	FIT
Resim formatını TV ekranına sığdırır.

m	 CREATE	MP3/ZOOM
• MP3 oluşturmak üzere menü erişimi 

sağlar.
• Bir video sahnesini veya görüntüsünü 

yakınlaştırır.

n	 REPEAT	A-B
Tekrar oynatma için bir bölüm veya parçada 
iki nokta işaretler ya da tekrarlama modunu 
kapatır.
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a	 AC	MAINS~
Güç kaynağına bağlantı sağlar.

b	 SPEAKERS
Birlikte verilen hoparlörlere ve subwoofer’a 
bağlantı sağlar.

c	 SCART	TO	TV
TV’deki scart girişine bağlantı sağlar. 

d	 HDMI	OUT
TV’deki HDMI girişine bağlantı sağlar. 

e	 VIDEO	OUT
TV’deki kompozit video girişine bağlantı 
sağlar. 

f	 AUDIO	IN-AUX
TV’deki veya analog cihazdaki analog ses 
çıkışına bağlantı sağlar. 

g	 FM	ANTENNA
Radyo alımı için FM anten bağlantısı sağlar.

TV’ye	bağlantı
Ev sinema sisteminizi doğrudan TV’ye bağlamak 
için aşağıdaki konektörlerden birini kullanın (en 
yüksek kaliteli videodan en basite):

a	 HDMI
b	 SCART
c	 Kompozit	video

Seçenek	1:	HDMI	üzerinden	TV	bağlantısı

Not

 • HDTV’de DVI konektör varsa, bir HDMI/DVI 
adaptörü kullanarak bağlayın.

(Kablo birlikte verilmez)

 TV

4	 Ev	sinema	
sisteminizin	
bağlanması

Bu bölümde ev sinema sisteminizin TV’ye ve diğer 
cihazlara nasıl bağlanacağı açıklanmıştır. Ev sinema 
sisteminin aksesuarları ile temel bağlantıları Hızlı 
Başlangıç bölümünde verilmiştir. Kapsamlı etkileşimli 
kılavuz için, www.connectivityguide.philips.com 
adresini ziyaret edin. 

Not

 • Tanımlama ve nominal şebeke değerleri için 
ürünün arkasındaki veya altındaki tip plakasına 
bakın.

 • Herhangi bir bağlantıyı kurmadan veya 
değiştirmeden önce tüm cihazların elektrik 
priziyle bağlantılarının kesilmiş olduğundan 
emin olun.

Konnektörler
Diğer cihazları ev sinema sistemine bağlar.

Yan	konektörler

  
a 	(USB)

Bir USB depolama cihazından ses, video 
veya fotoğraf girişi.

Arka	konektörler

 T
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TV	veya	diğer	cihazlardan	gelen	
sesi	bağlayın
Ev sinema sisteminizi TV veya kablo yayın alıcısı 
gibi diğer cihazlardan gelen sesi çalmak için 
kullanabilirsiniz. 

İpucu

 • Bağlantınızın ses çıkışını seçmek için AUDIO	
SOURCE tuşuna basın.

  TV

Seçenek	2:	Scart	üzerinden	TV	bağlantısı
(Kablo birlikte verilmez)

  
Seçenek	3:	Kompozit	video	(CVBS)	
üzerinden	TV	bağlantısı

Not

 • Kompozit video kablosu veya konektörü 
AV IN, VIDEO	IN, COMPOSITE veya 
BASEBAND şeklinde etiketlenmiş olabilir. 

 

TV

TV
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Ses	modu Açıklama
NIGHT Geceleri film seyretmek veya 

arkaplanda müzik çalmak için 
dinamik olarak kontrol edilen ses 
modu.

Surround	ses	modunun	değiştirilmesi
Surround ses modlarıyla sürükleyici bir ses 
deneyimi yaşayın.

  
Kullanılabilir surround modları arasında gezinmek 
için SURR tuşuna arka arkaya basın.

Seçenek Açıklama
MULTI-
CHANNEL

Güçlü film deneyimi için 
sürükleyici çok kanallı ses.

STEREO İki kanal stereo ses. Müzik 
dinlemek için idealdir.

Disk	oynatma
Ev sinema sistemi video, ses ve karışık ortam 
diskleri (örneğin, JPEG fotoğraflar ve MP3 müzik 
içeren bir CD-R) dahil çok çeşitli diskleri oynatabilir.
1 Ev sinema sistemine bir disk yerleştirin.
2 DISC tuşuna basın.

 » Disk oynatımı başlar veya disk ana 
menüsüne görüntülenir.

3 Oynatmayı kontrol etmek için aşağıdaki 
tuşlara basın:

Tuş İşlem
Gezinme	
düğmeleri

Menülerde gezinmeyi sağlar.

OK Bir girişi veya seçimi onaylar.
Oynatmayı başlatır, duraklatır veya 
sürdürür.
Oynatmayı durdurur.

 / Önceki veya sonraki parçaya, 
bölüme ya da dosyaya atlar.

5	 Ev	sinema	sisteminin	
kullanılması

Bu bölümde, ev sinema sisteminin çok sayıda 
kaynaktan ortam oynatmakta kullanımı 
açıklanmaktadır.

Başlamadan	önce
Aşağıdakileri kontrol edin:
 • Gerekli bağlantıları yapın ve Hızlı 

Başlangıç’ta açıklanan ayarları tamamlayın.
 • TV’yi ev sinema sistemi için doğru kaynağa 

getirin.

Ses	çıkışını	seçin
Bu bölümde video veya müzik için ideal sesin nasıl 
seçileceği açıklanmıştır.

Ses	modunun	değiştirilmesi
Video veya müziğe uygun önceden tanımlı ses 
modlarını seçin.

 
Mevcut ses modları arasında gezinmek için 
SOUND tuşuna arka arkaya basın.

Ses	modu Açıklama
ACTION / 
ROCK

Geliştirilmiş düşük ve yüksek 
frekans aralığı. Aksiyon filmleri ve 
rock veya pop müzik için idealdir.

DRAMA	/	
JAZZ

Net orta ve yüksek frekans 
aralığı. Duygusal filmler ve caz 
müzik için idealdir.

CONCERT/ 
CLASSIC

Doğal ses. Canlı konserler ve 
klasik müzik için idealdir.

SPORTS Net insan sesleri ve canlı spor 
karşılaşması atmosferi için dengeli 
orta frekans aralığı ve surround 
efektler.
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Fotoğraf	seçeneklerinin	kullanılması
Fotoğraf görüntülerken bir çok kullanışlı özelliğe 
erişim sağlar.

Tuş İşlem
 / Fotoğrafı dikey veya yatay 

döndürür.
 / Fotoğrafı saat yönünün tersine 

veya saat yönünde döndürür.
 / Önceki veya sonraki fotoğrafa 

atlar.
REPEAT Klasördeki tek bir dosyayı veya 

bütün klasörü tekrarlar.
	INFO Fotoğraf albümlerini küçük resim 

genel görünümünde görüntüler.

Ses	seçeneklerinin	kullanılması
Ses çalınırken bir çok kullanışlı özelliğe erişim 
sağlar.

Tuş İşlem
REPEAT Bir parçayı veya bütün diski 

tekrarlar.

USB	depolama	cihazından	
oynatma
TV’de bir USB cihazında saklanan fotoğrafları 
görüntülemenize, müziği dinlemenize veya filmleri 
izlemenize olanak sağlayan bir USB konektörü 
bulunur.
1 USB depolama cihazını ev sinema sistemine 

bağlayın.
2 USB tuşuna basın.

 » Bir içerik tarayıcı görüntülenir.
3 Bir dosya seçin ve OK tuşuna basın.
4 Oynatmayı (bkz. ‘Disk oynatma’ sayfa 9) 

kontrol etmek için oynatma düğmelerine 
basın:

Tuş İşlem
 / Hızlı geri veya hızlı ileri sarar. 

Arama hızını değiştirmek için arka 
arkaya basın.

ZOOM Bir video sahnesini veya 
görüntüsünü yakınlaştırır.

REPEAT 
A-B

Tekrar oynatma için bir bölüm 
veya parçada iki nokta işaretler ya 
da tekrarlama modunu kapatır.

 
SCREEN	
FIT

Resim formatını TV ekranına 
sığdırır.

Video	seçeneklerinin	kullanılması
Video izlerken bir çok kullanışlı özelliğe erişim 
sağlar.

Not

 • Kullanılabilir video seçenekleri video kaynağına 
bağlıdır.

Tuş İşlem
 / Yavaş geri veya yavaş ileri arama 

yapar. Arama hızını değiştirmek 
için arka arkaya basın.
VCD/SVCD’lerde yavaş geri 
arama yapılamaz.

AUDIO	
SYNC

Bir ses dili veya kanal seçer.

SUBTITLE Video için altyazı dili seçer.
	INFO Oynatılan içerik hakkındaki 

bilgileri gösterir.
REPEAT Bir bölümü veya başlığı tekrarlar.
ANGLE Farklı kamera açıları için 

seçenekleri gösterir.

TR
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Belirli	bir	zamana	hızı	atlayarak	oynatma
Sahnenin süresini girerek videonun belirli bir 
bölümüne atlama.
1 Video oynatımı sırasında 	INFO tuşuna 

basın.
2 Aşağıdakileri seçmek için Gezinme	

düğmeleri ve OK düğmelerine basın:
• [TS	Süre]: Başlık süresi.
• [B	Süre]: Bölüm süresi.
• [Disk	Süre]: Disk süresi.
• [Par	Süresi]: Parça süresi.

3 Sahnenin süresini girin ve OK düğmesine 
basın.

Radyodan	oynatma
Ev sinema sistemi 40 adete kadar istasyon ayarını 
hafızada saklayabilir.
1 FM anteninin bağlı olup olmadığını kontrol 

edin.
2 RADIO tuşuna basın.

 » Herhangi bir radyo istasyonu 
ayarlamadıysanız gösterge panelinde 
“AUTO	INSTALL...PRESS	PLAY’ 
görüntülenir.  düğmesine basın.

3 Oynatmayı kontrol etmek için aşağıdaki 
tuşlara basın:

Tuş İşlem
 / Önceden ayarlı bir radyo 

istasyonunu seçer.
 / Radyo istasyonu arar.

Radyo frekansının ince ayarını 
yapar.
Önceden ayarlanmış radyo 
istasyonunu silmek için basılı 
tutun.
Radyo istasyonlarının 
yüklenmesini durdurmak için 
basın.

Not

 • USB depolama cihazı konektörünüze uygun 
değilse, bir USB uzatma kablosu gerekir.

 • Ev sinema sistemi, fotoğraf görüntülemek için 
bir bilgisayar programı kullanılması gereken 
dijital fotoğraf makinelerini desteklemez.

 • USB depolama cihazı FAT veya DOS formatlı 
ve Yığın Depolama Sınıfı uyumlu olmalıdır.

Disk	veya	USB	için	diğer	
oynatım	özellikleri
Diskten veya USB depolama cihazından video 
veya fotoğraf görüntülemek için çeşitli gelişmiş 
özellikler bulunmaktadır.

Müzikli	slayt	gösterisi	oynatın.
Müzikli slayt gösterisi oluşturmak için müzik ve 
fotoğrafları aynı anda çalar/oynatır. Dosyalar, 
aynı diskte veya USB depolama cihazında kayıtlı 
olmalıdır.
1 Bir müzik parçası seçin ve ardından OK 

düğmesine basın.
2 Görüntü klasörüne girmek için 	BACK 

düğmesine basın.
3 Bir fotoğraf seçin ve slayt gösterisini 

başlatmak için OK düğmesine basın.
4 Slayt gösterisini durdurmak için  tuşuna 

basın.
5 Müziği durdurmak için tekrar  tuşuna 

basın.

Ses	ile	videonun	senkronizasyonunu	sağlar
Ses ve video senkronize değilse, videoyla 
eşleştirmek amacıyla sesi geciktirebilirsiniz.
1 Gösterge panelinde ses senk mesajı 

görüntülenene kadar AUDIO	SYNC 
düğmesini basılı tutun.

2 Ses ve videoyu senkronize etmek için beş 
saniye içinde +/- tuşuna basın.
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5 [Seçenekler] panelindeki ayarları seçin, 
ardından OK tuşuna basın.
• [Hız]: Dosyaya yazma hızını seçer.
• [Bitrate]: Dönüştürme kalitesini seçer.
• [Metinden	ID3’e] : Parçalar hakkındaki 

bilgileri MP3 dosyalarına kopyalar. 
• [Aygıt] : MP3 dosyalarını depolamak 

için kullandığınız USB cihazını seçer.
6 [PARÇA] paneline ulaşma için  tuşuna 

basın.
7 Bir parça seçin ve ardından OK tuşuna 

basın.
• [Tümünü	Seç]: Tüm parçaları seçer.
• [Hiç.	Seçme]: Tüm parçaların 

seçimlerini kaldırır.
8 Dönüşüm için menüden [Başlat] öğesini 

seçin ve ardından OK tuşuna basın. 
 » Tüm yeni MP3 ses dosyalarını kaydetmek 

için USB depolama cihazında yeni bir 
klasör oluşturulur.

• Menüden çıkmak için, [Çık] seçeneğini 
seçin ve OK tuşuna basın.

Not

 • Dönüştürme işlemi sırasında herhangi bir 
düğmeye basmayın. 

 • DTS CD’ler ve kopya korumalı CD’ler 
dönüştürülemez.

 • Yazma korumalı veya şifre korumalı USB 
depolama cihazları, MP3 dosyalarını depolamak 
için kullanılamaz. 

Tuş İşlem
PROGRAM Manuel: Program moduna 

erişmek için bir kez basın; radyo 
istasyonunu kaydetmek için tekrar 
basın.
Otomatik: Radyo istasyonlarını 
yeniden yüklemek için basılı tutun.

Not

 • AM ve dijital radyo desteklenmez.
 • Stereo sinyali alınmazsa, radyo istasyonlarını 
tekrar kurmanız istenir.

 • En iyi alım için, anteni TV veya diğer yayılım 
kaynaklarından uzak bir yere yerleştirin.

TV	veya	diğer	cihazlardan	ses	
çalma
Bağlı cihazın ses çıkışını seçmek için (bkz. ‘TV 
veya diğer cihazlardan gelen sesi bağlayın’ sayfa 
8), AUDIO	SOURCE düğmesine arka arkaya 
basın. 

MP3	ses	dosyaları	oluşturun
Ses CD’lerini MP3 ses dosyalarına dönüştürmek 
için ev sinema sistemini kullanın. 
1 Ev sinema sistemine bir ses CD’si (CDDA/

HDCD) yerleştirin.
2 Ev sinema sistemine bir USB depolama 

cihazı bağlayın.
3 Ses çalınırken, CREATE	MP3 tuşuna basın. 
4 [Evet] öğesini seçin ve onaylamak için OK 

düğmesine basın.

  CREATE MP3
OPTIONS TRACK

Bitrate         128kbps

SUMMARY
Select Track     0
              

Start Exit Select All Deselect All

Time                 00:00

Track01          04:14

Track02          04:17

Track03          03:58

Track04          04:51

Track05          03:53

Track06          04:09

Track07          04:38 

Speed         Normal

CRT ID3      Yes

Device         USB1

TR
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Genel	ayarların	değiştirilmesi

1 SETUP tuşuna basın.
2 [Genel	Ayar] seçeneğini belirleyin, ardından 

OK tuşuna basın
3 Aşağıdaki seçimleri ve ayarları yapın:

• [Disk	Kilidi] : Disk oynatımını kısıtlar. 
Oynatmadan önce diskin kilidini açmak 
için şifre (PIN kodu) gerekir.

• [Ekran	Kararması] : Gösterge panelinin 
parlaklığını değiştirir.

• [Ekran	Dili] : Ekran üzeri menü dilini 
seçer.

• [Ekran	Koru.] : Ekran koruyucu 
modunu etkinleştirir veya devre 
dışı bırakır. Etkinleştirilmişse, 10 
dakika boyunca herhangi bir işlem 
yapılmadığında ekran hazırda bekleme 
moduna geçer (örneğin, duraklatma 
veya durdurma modunda).

• [Zamanlayıcı] : Ev sinema sistemini 
belirli bir süreden sonra bekleme 
moduna geçirmek üzere bir uyku 
zamanlayıcısı ayarlar.

• [Otomatik	Bekleme] : Otomatik 
beklemeyi etkinleştirir veya devre dışı 
bırakır. Etkinleştirildiğinde, 30 dakika 
boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa 
(örneğin, duraklatma veya durdurma 
modunda) ev sineması bekleme 
moduna geçer.

• [DivX®	VOD	Kodu] : Ev sinema 
sisteminin DivX VOD kayıt kodunu 
görüntüler.

4 Seçiminizi onaylamak için OK tuşuna basın.

Not

 • DivX video satın almadan ve bunları ev sinema 
sisteminde oynatmadan önce, www.divx.com 
adresinde DivX VOD kodunu kullanarak ev 
sinema sistemini kaydettirin.

6	 Ayarların	
değiştirilmesi

Bu bölümde ev sinema sisteminizin ayarlarının nasıl 
değiştirileceği açıklanmıştır. 

Dikkat

 • Ayarların bir çoğu ev sinema sistemi için en 
iyi değerlerle önceden yapılandırılmıştır. Bir 
ayarı değiştirmek için özel bir neden yoksa, 
varsayılan değerinde bırakılması doğrudur.

Ayar	menüsü	erişimi

1 SETUP tuşuna basın.
 » Aşağıdaki menü görüntülenir.

Simge Açıklama

 [Genel	Ayar]

 [Ses	Ayarı]

 [Video	Ayarı]

 [Öncelik	Ayarı]

2 Bir ayar menüsü seçin ve ardından OK 
düğmesine basın.
Ev sinema sisteminizin ayarlarının nasıl 
değiştirildiği konusunda bilgi almak için 
aşağıdaki bölümlere başvurun.

3 Önceki menüye geri dönmek için 	BACK 
tuşuna veya çıkmak için SETUP tuşuna 
basın.

Not

 • Soluk görünen bir ayarı değiştiremezsiniz.
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4 Seçiminizi onaylamak için OK tuşuna basın.

Not

 • TV için en iyi ayar otomatik olarak seçilir. Ayarı 
değiştirmeniz gerekirse, TV’nin yeni ayarı 
desteklediğinden emin olun.

 • Bazı video ayarları video kaynağına bağlıdır, 
diskin veya TV’nin ayarı veya özelliği 
desteklediğinden emin olun.

 • HDMI ile ilgili ayarlar için TV, HDMI yoluyla 
bağlı olmalıdır.

Tercih	ayarlarının	değiştirilmesi

1 SETUP tuşuna basın.
2 [Öncelik	Ayarı] seçeneğini belirleyin, 

ardından OK tuşuna basın
3 Aşağıdaki seçimleri ve ayarları yapın:

• [Ses] : Video için ses dili seçer.
• [Altyazı] : Video için altyazı dili seçer.
• [Disk	Menü] : Video diski için menü 

dili seçer.
• [Ebeveyn] : Sınıflandırılarak kaydedilmiş 

olan disklere erişimi kısıtlar. 
Sınıflandırmadan bağımsız olarak tüm 
diskleri oynatmak için seviye ‘8’ seçimini 
yapın.

• [PBC] : VCD ve SVCD diskleri için 
içerik menüsünü görüntüler veya atlar.

• [MP3/JPEG	Görüntüleme] : MP3/
JPEG klasörlerini veya tüm dosyaları 
görüntüler.

• [Şifre] : Kısıtlı bir diski oynatmak 
için PIN kodu ayarlar veya bu kodu 
değiştirir. Bir PIN kodunuz yoksa veya 
PIN kodunuzu unuttuysanız, ‘0000’ 
girin.

• [DivX	Altyazı] : DivX altyazısını 
destekleyen bir karakter seti seçer.

• [Sürüm	Blg] : Ev sinema sisteminin 
yazılım sürümünü gösterir.

• [Varsayılan] : Ev sinema sistemini 
sıfırlayarak fabrikada programlanan 
ayarlara getirir.

4 Seçiminizi onaylamak için OK tuşuna basın.

Ses	ayarlarının	değiştirilmesi

1 SETUP tuşuna basın.
2 [Ses	Ayarı] seçeneğini belirleyin, ardından 

OK tuşuna basın 
3 Aşağıdaki seçimleri ve ayarları yapın:

• [Hoparlör	Sesi]: İdeal ses dengesini 
elde etmek için her bir hoparlörün ses 
seviyesini ayarlar.

• [Hopar.Lr	Geckt]: Tüm hoparlörlerden 
eşit ses iletimi elde etmek amacıyla 
orta ve arka hoparlörler için gecikme 
süresini ayarlar.

• [HDMI	Ses]: TV için HDMI ses çıkışını 
etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

• [Ses	Senk]: Bir video diski 
oynattığınızda, ses çıkışı için gecikme 
süresi ayarlar.

• [Prologic	II	Mode]	: Video veya 
müziğinize uygun bir 5.1 surround ses 
modu seçer.

4 Seçiminizi onaylamak için OK tuşuna basın.

Not

 • HDMI ile ilgili ayarlar için TV, HDMI yoluyla 
bağlı olmalıdır.

Video	ayarlarını	değiştirilmesi

1 SETUP tuşuna basın.
2 [Video	Ayarı] seçeneğini belirleyin, ardından 

OK tuşuna basın
3 Aşağıdaki seçimleri ve ayarları yapın:

• [TV	Sistemi]: TV ile uyumlu bir TV 
sistemi seçer.

• [TV	Ekranı]: TV ekranına sığacak bir 
görüntü formatı seçer.

• [Renk	Ayarı]: Önceden tanımlı bir renk 
ayarı seçer.

• [HDMI	Kurulumu]: TV için HDMI 
video çözünürlüğü ve geniş ekran 
görüntü formatını seçer. Geniş Ekran 
seçeneği sadece 16:9 geniş ekran TV 
ekran ayarı için kullanılabilir.

• [HD	JPEG] : Yüksek çözünürlüklü JPEG 
resimlerin gösterimini etkinleştirir veya 
devre dışı bırakır.

TR
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7	 Yazılım	güncelleme
Güncellemeleri kontrol etmek için, bu ev sinema 
sistemindeki yazılım sürümünü Philips web 
sitesinde bulunan en yeni yazılım sürümü (varsa) ile 
karşılaştırın.

Yazılım	sürümünün	kontrol	
edilmesi

1 SETUP tuşuna basın.
2 [Öncelik	Ayarı] > [Sürüm	Blg] seçeneğini 

seçin ve OK tuşuna basın.
 » Yazılım sürümü görüntülenir.

Yazılımın	CD-R’den	veya	
USB’den	güncellenmesi

1 www.philips.com/support sitesindeki en 
yeni yazılım sürümünü kontrol edin.
• Ürününüzün modelini bulun ve ‘yazılım 

ve sürücüler’ bölümünü tıklatın.
2 Yazılımı CD-R veya USB depolama cihazına 

yükleyin.
3 CD-R’yi ev sinema sistemine yerleştirin veya 

USB depolama cihazını bağlayın.
4 Güncellemeyi onaylamak için TV’de 

gösterilen talimatları uygulayın.
 » Tamamlandıktan sonra ev sinema sistemi 

otomatik olarak kapanır ve açılır.
• Olmuyorsa, güç kablosunu birkaç 

saniyeliğine çıkarın ve tekrar takın.

Dikkat

 • Ev sinema sistemi zarar görebileceğinden, 
güncelleme sırasında gücü kapatmayın veya 
CD-R veya USB depolama cihazını çıkarmayın.

Not

 • İstediğiniz disk dili yoksa, listeden [Diğer] 
öğesini seçerek bu kılavuzun arkasında 
bulacağınız 4 basamaklı dil kodunu girebilirsiniz. 

 • Diskte bulunmayan bir dil seçerseniz, ev 
sinema sistemi diskin varsayılan dilini kullanır.

 • Disk kilidi, şifre (PIN kodu) ve ebeveyn 
kontrolü ayarlarını varsayılan değerlerine 
sıfırlayamazsınız.
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 • Sinyal parazit oranı: > 65 dB (CCIR) / (A 
ağırlıklı)

 • Giriş hassasiyeti:
• AUX: 2 V

Video
 • Sinyal sistemi: PAL / NTSC
 • HDMI çıkışı: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 

1080i, 1080p
Ses
 • Örnekleme frekansı:

• MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
• WMA: 44.1 kHz, 48 kHz

 • Sabit bit hızı:
• MP3: 112 kbps - 320 kbps
• WMA: 64 kbps - 192 kbps

Radyo
 • Ayarlama aralığı: FM 87,5-108 MHz (50/100 

kHz)
 • Sinyal - parazit oranı: FM 50 dB
 • Frekans tepkisi: FM 180 Hz-10 kHz

USB
 • Uyumluluk: Hi-Speed USB (2.0)
 • Destek sınıfı: UMS (USB Yığın Depolama 

Sınıfı)
 • Dosya sistemi: FAT12, FAT16, FAT32
 • Maksimum hafıza desteği: < 160GB.
Ana	Ünite
 • Güç kaynağı: 220-240V; ~50 Hz
 • Güç tüketimi: 100 W
 • Beklemede güç tüketimi: ≤ 0,9 W 
 • Boyutlar (GxYxD): 360 x 58 x 320 (mm)
 • Ağırlık: 2,84 kg
Subwoofer
 • Empedans: 8 ohm
 • Hoparlör sürücüleri: 165 mm (6,5 inç) 

woofer
 • Frekans tepkisi: 20 Hz-150 Hz
 • Boyutlar (GxYxD): 122,6 x 307 x 369 (mm)
 • Ağırlık: 3,84 kg
 • Kablo uzunluğu: 3 m
Hoparlörler	
 • Sistem: her ürün serisine uyumlu uydu
 • Hoparlör empedansı: 8 ohm (orta), 4 ohm 

(Ön/Arka)
 • Hoparlör sürücüleri: Her ürün serisine 

uyumlu 3” 
 • Frekans tepkisi: 150 Hz – 20 kHz

8	 Ürün	
spesifikasyonları

Not

 • Teknik özellikler ve tasarım üzerinde önceden 
haber vermeden değişiklik yapılabilir.

Bölge	kodu
Ev sinemasının arka tarafından veya altında bulunan tip 
plakası, desteklenen bölgeleri gösterir.

Ülke DVD
Avrupa, İngiltere

 Latin Amerika

 Avustralya, Yeni Zelanda 

 Rusya, Hindistan

 Çin

Asya Pasifik, Tayvan, Kore   
Oynatma	ortamı
DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R 
DL, CD-R/CD-RW, Ses CD’si, Video CD’si/SVCD’si, 
Görüntü CD’si, MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD, 
USB depolama cihazı
Dosya	Formatı
 • Ses: .mp3, .wma
 • Video: .divx, .divx ultra, .mpeg, .mpg, .wmv 

(basit profil)
 • Görüntü: .jpeg, .jpg
Amplifikatör
 • Toplam çıkış gücü: 600 W RMS (%30 THD)
 • Frekans tepkisi: 20 Hz-20 kHz

TR
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9	 Sorun	Giderme
Uyarı

 • Elektrik çarpması riski. Bu ürünün muhafazasını 
kesinlikle çıkarmayın. 

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi 
olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. 
Bu ürünü kullanırken sorunla karşılaşırsanız, servis 
talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol 
edin. Sorun çözülemiyorsa, www.philips.com/
welcome adresinden ürününüzü kaydedin ve 
destek alın. 
Philips ile iletişim kurduğunuzda, ürününüzün seri 
ve model numaraları istenecektir. Model numarası 
ve seri numarası ürününüzün arkasında veya 
altındadır. Numaraları buraya yazın: 
Model No. __________________________
Seri No. ___________________________

Ana	ünite
Bu	ev	sinema	sistemindeki	düğmeler	çalışmıyor.
 • Ev sinema sisteminizi prizden çekin, birkaç 

dakika bekleyin ve tekrar prize takın. 

Resim
Görüntü	yok.
 • TV’nin bu ev sinema sistemi için doğru 

kaynağa geçtiğinden emin olun.
 • TV sistemini değiştirdiğinizde bu durum 

ortaya çıkarsa, varsayılan moda geçin:  
1) Disk bölmesini açmak için  tuşuna basın. 
2) Sayı	tuşları’3’ tuşuna basın. 

HDMI	bağlantısında	görüntü	yok.
 • HDMI kablosunun arızalı olup olmadığını 

kontrol edin. Yeni bir HDMI kablosu 
kullanın.

 • HDMI video çözünürlüğünü değiştirdiğinizde 
bu durum ortaya çıkarsa, varsayılan moda 
geçin: 1) Disk bölmesini açmak için  tuşuna 
basın. 2) Sayı	tuşları	‘1’ tuşuna basın.

 • Boyutlar (GxYxD):
• Orta: 160,9 x 95 x 92 (mm)
• Ön: 95 x 160,9 x 87 (mm)
• Arka: 254 x 1001.5 x 254 (mm)

 • Ağırlık: 
• Orta: 0,77 kg
• Ön: 0,56 kg/her biri
• Arka: 3.25 kg/her biri

 • Kablo uzunluğu:
• Orta: 2 m
• Ön: 3 m
• Arka: 10 m

Lazer	özellikleri
 • Tip: Yarı iletken lazer GaAIAs (CD)
 • Dalga boyu: 645 - 665 nm (DVD), 770 - 800 

nm (CD)
 • Çıkış gücü: 10 mW (DVD), 7 mW (VCD/

CD)
 • Işın yayılımı: 60 derece.
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DivX	altyazıları	düzgün	görüntülenmiyor.
 • Altyazı dosyası adının, film dosyası adıyla 

aynı olduğundan emin olun.
 • Doğru karakter setini seçin: 1) SETUP 

tuşuna basın. 2) [Öncelik	Ayarı] öğesini 
seçin. 3) [DivX	Altyazı] öğesini seçin.  
4) Desteklenen bir karakter seti seçin.  
5) OK düğmesine basın.

USB	depolama	cihazının	içeriği	okunamıyor.
 • USB depolama cihazı formatının bu ev 

sinema sistemiyle uyumlu olduğundan  (bkz. 
‘Ürün spesifikasyonları’ sayfa 16)emin olun.

 • USB depolama cihazının ev sinema sistemi 
tarafından desteklenen bir dosya sistemiyle 
biçimlendirildiğinden emin olun (NTFS’in 
desteklenmediğini unutmayın).

TV’de	‘Giriş	yok’	veya	‘x’	işareti	görüntüleniyor.
 • İşlem yapılamıyor.

Ses
Ses	yok.
 • Ses kablolarının bağlandığından emin olun 

ve oynatmak istediğiniz cihazı seçmek için 
doğru giriş kaynağını (örneğin, AUDIO	
SOURCE) seçin.

HDMI	bağlantısında	ses	yok.
 • Bağlı cihaz HDCP (Yüksek Bant Genişliği 

Dijital İçerik Koruma) uyumlu değilse veya 
sadece DVI uyumluysa ses alamayabilirsiniz. 
Bir analog veya dijital ses bağlantısı kullanın.

 • [HDMI	Ses] seçeneğinin etkinleştirildiğinden 
emin olun.

TV	programında	ses	yok.
 • Ev sinema sisteminin ses girişi ile TV’nin ses 

çıkışını bir ses kablosu ile bağlayın, ardından 
doğru ses kaynağını seçmek için AUDIO	
SOURCE düğmesine arka arkaya basın.

Bozuk	ses	veya	yankı.
 • Ses çıkışı ev sinema sisteminden alınıyorsa, 

TV sesinin kapatıldığından veya minimum 
seviyeye ayarlandığından emin olun.

Ses	ve	video	senkronize	değil.
 • 1) AUDIO	SYNC düğmesini basılı tutun.  

2) Beş saniye içinde +/- düğmesine basın.

Oynat
Disk	oynatılamıyor.	
 • Diski temizleyin.
 • Ev sinema sisteminin diski (bkz. ‘Ürün 

spesifikasyonları’ sayfa 16) desteklediğinden 
emin olun.

 • Ev sinema sisteminin DVD bölge kodunu 
desteklediğinden emin olun.

 • DVD±RW veya DVD±R için diskin 
sonlandırılmış olduğundan emin olun.

DivX	video	dosyaları	oynatılamıyor.
 • DivX dosyasının, DivX kodlayıcı ile ‘Ev 

Sineması Profili’’ne uygun şekilde kodlanmış 
olduğundan emin olun.

 • DivX video dosyasının tam olduğundan 
emin olun.
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