
DVD oynatın
1 Disk tepsisini açmak için DVD sisteminin ön 

tarafındaki OPEN CLOSE            tuşuna basın.

2 DVD'yi etiketi yukarı bakacak şekilde tepsiye 
yerleştirin.

3 OPEN/CLOSE            tuşuna tekrar basın.

4 DVD menüsündeki seçenekler arasında gezinmek 
için UP        , DOWN       , RIGHT       veya 
LEFT       tuşlarını kullanın.

5 İstediğiniz seçeneğin üzerine gelince PLAY        
tuşuna basın.

6 Oynatmayı durdurmak için STOP      tuşuna basın.

İpucu: Durdurduğunuz noktadan devam etmek 
için PLAY      tuşuna basın ya da baştan 
başlamak için STOP     ve PLAY      tuşlarına 
basın.

7 DVD menüsüne geri gitmek için DISC MENU       
tuşuna basın.

Hızlı Başlangıç Kılavuzu
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Kutunun İçindekiler

Ev Sinema Sistemi

Yardım mı istiyorsunuz?
Kullanıcı El Kitabı
Ürün hakkında daha fazla bilgi için ev sinema sisteminin kullanıcı el 
kitabına başvurun.
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Sorun Giderme
Sorun giderme hakkında daha fazla ipucu için kullanıcı el kitabına başvurun.

Sorun İpucu

Güç yok • AC güç kablosunun düzgün takılıp takılmadığını denetleyin.
 • Gücü açmak için DVD sisteminin önündeki STANDBY-ON tuşuna basın.

Görüntü yok • Uzaktan kumandada DISC tuşuna basın.
 • TV bağlantısını kontrol edin ve fişlerin düzgün takıldığından emin olun

Ses yok veya bozuk • Ses düzeyini ayarlayın.
 • Hoparlör bağlantı ve ayarlarını denetleyin.
 • Ses bağlantılarını kontrol edin ve doğru giriş kaynağını seçmek için SOURCE tuşuna basın.

Uzaktan kumanda  • Pillerin düzgün takıldığından emin olun ya da pilleri yenileriyle değiştirin.
çalışmıyor. • Fonksiyon düğmesine basmadan önce kaynağı (örneğin DISC veya TUNER) seçin.
 • Uzaktan kumandayı sisteme yaklaştırın.
 • Uzaktan kumandayı doğrudan IR algılayıcısına yöneltin.

DVD sistemi

Scart kablosu 
(siyah)

Arka hoparlörler 
(sol ve sağ)

Radyo Dinleyin
1 TUNER     tuşuna basın.

2 PLAY        tuşuna basın ve ‘START’ belirene 
kadar basılı tutun.

İpucu: Bu özellik sadece ilk kez 
ayarlama yaparken kullanılabilir, radyo 
istasyonlarını tekrar ayarlamak 
istediğinizde ya da manuel 
programlama için kullanıcı el kitabına 
başvurun.

3 İşlemi tamamladığınızda, bir radyo istasyonu 
seçmek için NEXT      için PREVIOUS       
tuşlarını kullanın.

{Önden görünüm}

Uzaktan kumanda 
ve 2 pil

Hızlı Başlangıç 
Kılavuzu

Orta Hoparlör

Subwoofer

{DVD Sistemi (ön)}

Ön hoparlörler 
(sol ve sağ)

Surround Ses Deneyimini Yaşayın
1 Stereo ve çok kanallı ses arasında geçiş yapmak 

için SURR      tuşuna basın.

2 SOUND     tuşuna basarak önceden ayarlı ses 
efektleri olan Konser, Drama, Aksiyon ya da Bilim 
Kurgu arasından seçim yapın.

AM/MW 
çerçeve anteni

FM anten kablosu

Kullanıcı El Kitabı

Bağlayın

Ayarlayın

Keyfini çıkarın

Keyfini çıkarın



Doğru İzleme Kanalını Bulun

1 DVD sisteminin uzaktan kumandasında 
STANDBY-ON      tuşuna basın.

2 Ön panelde 'DISC' 
görüntülenene kadar uzaktan 
kumandanın DISC      

 tuşuna arka arkaya basın.

3 SETUP     tuşuna basın.

4 TV'yi açın.

5 TV uzaktan kumandasında ‘0’ 
tuşuna basın ve arkasından, 
Genel Ayar Sayfası'nı görene 
kadar Channel Down tuşuna 
arka arkaya basın. Bu, ev sinema 
sistemi için doğru izleme 
kanalıdır.

İpucu: Bazı TV'lerde, doğru 
izleme kanalını bulmak için AV ya 
da SELECT tuşlarına basmaya 
devam edin. Eğer doğru izleme 
kanalını hala bulamadıysanız, 
bağlantıları tekrar kontrol edin ya 
da TV kullanıcı el kitabına 
başvurun.

6 Kurulumu tamamlamak için SETUP     pour 
tuşuna basın.

    İpucu: Ayarlar menülerindeki herhangi bir 
seçeneği değiştirmek için kullanıcı el kitabına 
başvurun.

Hoparlörleri ve Subwoofer'ı 
DVD Sistemine bağlayın

   Hoparlörler ve subwoofer'den gelen çeşitli 
renklerdeki girişleri, DVD sisteminin arka 
tarafında aynı renkli sokete bağlayın.

Antenleri Sabitleyin 

1 FM anteni FM soketine bağlayın, anteni uzatın ve 
duvara sabitleyin.

{DVD Sistemi (arka)}
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2 AM/ MW çerçeve anteni açın ve tırnağı yuvaya 
sabitleyin.

3 Tırnağı geri itin ve her bir kabloyu yuvaya 
yerleştirin.

Hoparlörleri ve Subwoofer'ı 
Yerleştirin

1 Orta hoparlörü TV'nin üzerine ya da yakınına 
yerleştirin.

2 Subwoofer'ı zemine yerleştirin.

3 Ön hoparlörleri TV'den eşit uzaklığa ve 
dinleyiciye 45 dereceden fazla açıyla bakacak 
şekilde yerleştirin.

4 Arka hoparlörleri, dinleyiciye bakacak şekilde, 
sol ve sağ tarafa eşit uzaklıkta yerleştirin.

Uzaktan Kumandaya Pilleri 
Takın

1 Pil bölmesi kapağını açın.  

2 Birlikte gelen pilleri uzaktan kumandaya takın. 
Artı ve eksi uçların nereye bakması gerektiğini 
not alın.

3 Pil bölmesi kapağını takın.

{Uzaktan Kumandaya (arka)} 
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{MW çerçeve 
anteni}

{DVD Sistemi (arka)}

DVD sistemini TV'ye bağlayın

1 DVD sisteminin arka tarafındaki sarı renkli 
CVSB soketini TV'nin arka tarafındaki sarı renkli 
VIDEO IN girişine bağlamak için sarı renkli 
Görüntü kablosunu kullanın.

2 DVD sisteminin elektrik kablosunu bir AC 
prizine bağlayın.

   İpucu: DVD sistemine başka 
cihazlar bağlamak için kullanıcı 
el kitabına başvurun.

{Arka 
Hoparlör 

(sol)}

{Arka 
Hoparlör 

(sağ)}

{Ön 
Hoparlör 

(sağ)}

{Ön 
Hoparlör 

(sol)}{Orta Hoparlör}
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{DVD Sistemi (arka)}

{Sub-Woofer}

TV'den gelen Ses'i DVD 
Sisteme bağlayın (İsteğe bağlı)

 DVD sisteminin arka tarafındaki kırmızı-beyaz 
TV-IN soketlerini TV'deki kırmızı-beyaz AUDIO 
OUT çıkışlarına bağlamak için kırmızı-beyaz ses 
kablolarını kullanın.

İpucu: Bazı TV'lerde AUDIO 
OUT çıkışı bulunmayabilir

{DVD Sistemi (arka)}

{Televizyon (arka)}
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VIDEO OUT
(CVBS)

VIDEO OUT
(CVBS)

AUDIO OUT

AUDIO IN

{Antene 
veya set 

üstü kutusuna}
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{DVD Sistemi (arka)}

{Televizyon (arka)}

SCART IN

SCART

SCART

SCART IN

Bağlayın Ayarlayın


