
Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

 HTS6120



2



3

  7 Ayarlar�n yap�lmas�   35 
  Genel ayarlar   35 
  Ses ayarlar�   37 
  Video ayarlar�   38 
  Tercihler   39 

  8 Ek Bilgiler   42 
  Yaz�l�m güncelleme   42 
  Bak�m   42 

  9 Veriler   43 

  10 Sorun giderme   45 

  11 Sözlük   47 

 �çindekiler
   1 Önemli   4 

  Güvenlik ve önemli uyar�   4 
  Tescilli marka uyar�s�   5 

  2 Ürününüz   7 
  Önemli özellikler   7 
  Ürün hakk�nda genel bilgiler   8 

  3 Ba�lama   11 
  Ürünü yerle�tirme   11 
  Video kablolar� ba�lant�s�   12 
  Subwoofer’� ba�lay�n   14 
  Radyo anteni ba�lant�s�   14 
  Ses kablolar�n�/di�er cihazlar� ba�lay�n   15 
  Güç kablosu ba�lant�s�   17 
  Ürünün montaj�   17 

  4 Ba�lang�ç   19 
  Uzaktan kumandan�n pillerini yerle�tirin.   19 
  Do�ru izleme kanal�n�n bulunmas�   19 
  Ambisound kurulumunun ba�lat�lmas�   20 
  A�amal� Taraman�n aç�lmas�   21 
  Philips Easylink kullan�m�   22 
  Oynatma kayna�� seçimi   24 

  5 Oynatma   25 
  Disk oynatma   25 
  Video oynatma   25 
  Müzik çalma   28 
  Foto�raf oynatma   29 
  USB cihaz�ndan oynatma   30 
  Ta��nabilir ortam oynat�c�s�ndan 

oynatma   30 
  iPod’dan oynatma   31 
  Radyodan oynatma   32 

  6 Ses ayarlama   34 
  Ses seviyesi kontrolü   34 
  Bas/Tiz Ayar�   34 
  Ambisound seçimi   34 
  Önceden ayarl� bir ses seçimi   34 

T
ür

kç
e

TR



4

     Telif Hakk�

    
  Bu ürün, Macrovision Corporation’a ve di�er 
hak sahiplerine ait belirli ABD patentleri ve 
di�er � kri mülkiyet haklar� ile korunan telif 
hakk� koruma teknolojisi içerir. Bu telif hakk� 
koruma teknolojisinin kullan�m� Macrovision 
Corporation taraf�ndan onaylanmal�d�r ve 
Macrovision Corporation taraf�ndan aksine 
izin verilmedikçe, sadece ev ve di�er k�s�tl� 
görüntüleme kullan�mlar� içindir. Tersine 
mühendislik veya parçalara ay�rma yasakt�r.
      

   Telif hakk� �ngiltere’de al�nm��t�r. 
  Materyallerin kaydedilmesi ve oynat�lmas� izne 
tabi olabilir. Bkz. Telif Hakk� Kanunu 1956 ve 
Sanatç�lar�n Korunmas� Kanunlar� 1958 - 1972.

     �ebeke sigortas� (yaln�zca BK)
  Bu ürün onayl� döküm � �le donat�lm��t�r. 
�ebeke sigortas� de�i�tirmek için gerekli 
olmal�d�r; sigortada belirtilenle ayn� de�erde 
bir sigortayla de�i�tirilmesi gerekir (örnek 
10A).
    1 Sigorta kapa��n� ve sigortay� ç�kar�n. 
    2 Yedek sigortan�n BS 1362 ile uyumlu ve 

ASTA onay markas�n�n olmas� gerekir. 
Sigorta yoksa, do�ru tipi ö�renmek için 
sat�c�n�zla görü�ün. 

    3 Sigorta kapa��n� yeniden tak�n.

 Not

 EMC yönergesine (2004/108/EC) uygun  •
olmas� için, bu ürünün elektrik � �i elektrik 
kablosundan ayr�lmamal�d�r.

         1 Önemli

    Güvenlik ve önemli uyar�

 Uyar�

 A��r� �s�nma riski! Ürünü kesinlikle çevresi kapal�  •
bir yere monte etmeyin. Havaland�rma için 
ürünün çevresinde her zaman en az 10 cm bo� 
alan b�rak�n. Perdelerin veya ba�ka e�yalar�n 
ürünün havaland�rma deliklerini kapatmas�na 
engel olun.
  Ürünü, uzaktan kumanday� veya pilleri  •
kesinlikle ç�plak alev veya güne� ����� gibi 
do�rudan �s� kaynaklar�n�n yak�n�na koymay�n.
  Bu ürünü sadece iç mekanlarda kullan�n. Ürünü  •
su, nem ve s�v� dolu nesnelerden uzak tutun.
  Bu ürünü hiçbir zaman di�er elektrikli  •
ekipmanlar�n üzerine koymay�n.
  �im�ekli f�rt�nalarda bu üründen uzak durun. •
  Ana �ebeke � �inin veya cihaz ba�lant�s�n�n  •
ba�lant� kesme cihaz� olarak kullan�ld��� 
yerlerde, ba�lant� kesme cihaz� kullan�ma haz�r 
bir durumda kalmal�d�r.
  Aç�k kald���nda görülebilen ve görülemeyen  •
lazer yay�l�r. I���a maruz b�rakmay�n.

    
  Bu ürün, 2006/95/EC (Alçak Gerilim) ve 
2004/108/EC (EMC) Yönergelerinin temel 
gerekliliklerine ve ilgili di�er hükümlerine 
uygundur.
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     A�amal� Tarama Hakk�nda
    

  Tüketiciler tüm yüksek çözünürlüklü 
televizyonlar�n bu ürünle tamamen uyumlu 
olmad���n� ve görüntüde baz� kusurlar 
olabilece�ini unutmamal�d�r. 525 veya 625 
a�amal� tarama görüntü sorunlar� ortaya 
ç�kt���nda, kullan�c�lara ba�lant�y� ‘standart 
çözünürlük’ ç�k��� �eklinde de�i�tirmesi önerilir. 
TV setimizin 525p ve 625p modeli bu DVD 
oynat�c�yla uyumlulu�u hakk�nda sorular�n�z 
varsa, lütfen mü�teri servis merkezimizle 
ileti�im kurun.

      Tescilli marka uyar�s�

     
  Dolby Laboratories lisans�yla üretilir. 
Dolby, Pro Logic ve çift D simgesi, Dolby 
Laboratories’in ticari markalar�d�r.

     
  DivX, DivX Ultra Certi� ed ve ilgili logolar, 
DivX, Inc.’in ticari markalar�d�r ve lisansla 
kullan�l�rlar.
  Resmi DivX® Ultra Onayl� ürün.
  Tüm DivX ® video sürümlerini (DivX 
® 6 dahil) DivX® ortam dosyalar�n�n ve 
DivX® Media Format�n�n geli�mi� oynatma 
özellikleriyle oynat�r.
  Menüler, altyaz�lar ve ses parçalar� ile DivX® 
video oynat�r.

    Eski ürününüzün ve pillerin at�lmas�

   
  Ürününüz geri dönü�türülebilen ve yeniden 
kullan�labilen yüksek kaliteli malzeme ve 
bile�enler kullan�larak üretilmi�tir.

    
  Bir ürüne, çarp� i�aretli tekerlekli çöp arabas� 
i�aretli etiket yap��t�r�lmas�, söz konusu 
ürünün 2002/96/EC say�l� Avrupa Yönergesi 
kapsam�nda oldu�u anlam�na gelir. Lütfen, 
elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanmas� 
ile ilgili bulundu�unuz yerdeki sistem hakk�nda 
bilgi edinin.
  Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve 
eskiyen ürünlerinizi, normal evsel at�klar�n�zla 
birlikte atmay�n.
  Eskiyen ürününüzün at�k i�lemlerinin do�ru 
biçimde gerçekle�tirilmesi, çevre ve insan 
sa�l��� üzerinde olumsuz etki olu�turulmas�n� 
önlemeye yard�mc� olur.

    
  Ürününüzde 2006/66/EC say�l� Avrupa 
Direkti�  kapsam�nda düzenlenen ve normal 
evsel at�klarla at�lmamas� gereken piller 
kullan�lmaktad�r.
  At�k i�leminin düzgün biçimde 
gerçekle�tirilmesi, çevre ve insan sa�l��� 
üzerinde olumsuz etki olu�turulmas�n� 
önlemeye yard�mc� oldu�undan, lütfen pillerin 
ayr�ca toplanmas� hakk�ndaki yerel kurallar 
hakk�nda bilgi edinin.
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  ENERGY STAR ve ENERGY STAR i�areti 
kay�tl� ABD i�aretleridir.

      CLASS 1

LASER PRODUCT

     
  5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 
6,487,535 numaral� ABD patentleri ile ABD ve 
dünya çap�nda al�nan ve beklemede olan di�er 
patentler uyar�nca, lisansl� olarak üretilmi�tir. 
DTS ve DTS Digital Surround, DTS, Inc.’in 
tescilli ticari markalar�d�r ve DTS logolar� ve 
Simgesi DTS, Inc.’in © ticari markas�d�r 1996-
2008 DTS, Inc. Tüm Haklar� Sakl�d�r.

      
  Windows Media ve Windows logosu, 
Microsoft Corporation’un Amerika Birle�ik 
Devletleri ve/veya di�er ülkelerdeki ticari 
markalar� ya da tescilli ticari markalar�d�r.

      
  HDMI ve HDMI logosu ve High-De� nition 
Multimedia Interface (Yüksek Çözünürlüklü 
Multimedya Arabirimi) HDMI lisanslama 
LLC’nin ticari markalar� veya tescilli ticari 
markalar�d�r.

      
  USB-IF logolar� Universal Serial Bus 
Implementers Forum, inc.’in ticari markalar�d�r.

     
  iPod, Apple Inc.’nin ABD’de ve di�er ülkelerde 
tescilli ticari markas�d�r.
  “Made for iPod”, özel olarak iPod’a ba�lanacak 
�ekilde tasarlanm�� ve geli�tiricisi taraf�ndan 
Apple performans standartlar�n� kar��lad��� 
belgelenmi� aksesuar anlam�na gelir.
  Apple, cihaz�n çal��mas� veya güvenlik ve 
yasal standartlar ile uyumlulu�undan sorumlu 
de�ildir.

Made for

iPod
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     Yüksek h�zl� USB 2.0 Ba�lant�s� ve MP3 
ba�lant�s� 
  MP3/WMA/JPEG/DivX dosyalar�n�z� oynatmak 
için USB cihaz�n�z� USB soketine tak�n; veya 
üstün ses kalitesinde müzik dinlemenin key� ne 
varmak için ta��nabilir ortam oynat�c�n�z� MP3 
LINK soketine tak�n.
    

     Ses ç�k���n� video oynat�m�yla senkronize edin 
  TV’ye giden video sinyalleri ses sinyallerinden 
yava�sa, ses ç�k���n� geciktirerek ses ve 
görüntüyü senkronize edin.
    

     Bölge kodlar�
  A�a��daki bölge kodlar�na sahip diskleri 
oynatabilirsiniz.

  DVD bölge kodu   Ülkeler

   Avrupa

   Rusya

       2 Ürününüz
  Bu ürünü sat�n ald���n�z için te�ekkür ederiz; 
Philips dünyas�na ho� geldiniz! Philips taraf�ndan 
verilen destekten tam olarak yararlanabilmek 
için www.philips.com/welcome adresinden ürün 
kayd�n�z� yapt�r�n.

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

 Not

 Philips, tüm HDMI CEC cihazlar�yla %100  •
birlikte çal��abilirlik garantisi vermez.

     Philips Ambisound 
  Philips Ambisound teknolojisi, bir sürü 
hoparlör sistemi kurma zorlu�u olmadan saran 
surround ses deneyimi sa�lamak için, daha az 
hoparlörle çok kanall� surround ses üretir.
    

     1080p’ye kadar video geli�tirme 
  Diskleri HDTV’nizde mümkün olan en yüksek 
görüntü kalitesiyle izlemenin key� ni ç�kar�n. Bu 
ürün, mükemmel bir görüntüleme deneyimi 
için son derece ayr�nt�l� bir görüntü, daha 
fazla netlik ve gerçe�e daha yak�n görüntü 
sa�layan 1080p çözünürlü�e kadar tam yüksek 
çözünürlüklü video oynat�m� olana�� sunar.
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j  MP3 LINK 
    Ta��nabilir ses çalar cihaz� ba�lar.• 

k  FOR iPod DOCK 
    iPod ba�lant� istasyonunu (iste�e ba�l� • 
aksesuar - ürüne dahil de�ildir) ba�lar.

      Ürün hakk�nda genel bilgiler

    Ana ünite

    
a    ( Bekleme-Aç�k )

    Ev Sinema Sistemini açar veya • 
bekleme moduna al�r.

b  SOURCE 
    Ba�l� cihazdan gelen sesi çalmak veya • 
dinlemek için bir ortam seçer.

c  VOL +/- 
    Ses düzeyini artt�r�r veya azalt�r.• 

d    STOP 
    Disk oynatmay� durdurur.• 
    Radyo modunda geçerli önceden • 
ayarlanan radyo istasyonunu siler.

e    PLAY/PAUSE 
    Disk oynatmay� ba�lat�r, duraklat�r veya • 
sürdürür.
    Radyo modunda, ilk kurulum s�ras�nda • 
radyo istasyonlar�n� otomatik olarak 
ayarlar.

f    OPEN/CLOSE 
    Disk bölmesini açar veya kapat�r.• 

g  Gösterge paneli 

h  Disk bölmesi 

i   
    USB destekli bir cihaz� ba�lar.• 

ab

cd

efgh

i

j

k
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c  Kaynak dü�meleri 
     • DISC : Disk kayna��na geçi� yapar.
     • USB : USB kayna��na geçi� yapar.
     • RADIO : FM radyoya geçer.
     • AUDIO SOURCE : Bir ses giri� 
kayna�� seçer.
     • iPod DOCK : Tak�l� olan iPod cihaz�na 
geçi� yapar.

d     SETUP 
    Ayarlar menüsüne eri�ir veya • 
menüden ç�kar.

e        ( Gezinme dü�meleri )
    Menülerde gezinmenizi sa�lar.• 
    H�zl� geri veya ileri arama için sol ve sa� • 
dü�mesine bas�n.
    Radyo modunda radyo frekans�n� • 
ayarlamak için yukar� ve a�a�� 
dü�mesine bas�n.
    Radyo modunda otomatik aramay� • 
ba�latmak için sol veya sa� dü�mesine 
bas�n.

f     INFO 
    Diskler için geçerli durumu ya da disk • 
bilgilerini görüntüler.
    Slayt gösterileri için foto�raf • 
dosyalar�n� küçük resim olarak 
görüntüler.

g    ( Oynat/Duraklat )
    Disk oynatmay� ba�lat�r, duraklat�r • 
veya sürdürür.
    Radyo modunda, ilk kurulum • 
s�ras�nda radyo istasyonlar�n� 
otomatik olarak ayarlar.

h    ( Durdur )
    Disk oynatmay� durdurur.• 
    Radyo modunda geçerli önceden • 
ayarlanan radyo istasyonunu siler.

i  TREBLE  /  BASS 
    Tiz veya Bas modunu seçer, daha • 
sonra     +/-  dü�mesine basarak tiz 
ve bas ç�k��� seviyesini ayarlay�n.

j  Say�sal dü�meler 
    Oynatacak bir ö�e seçer.• 

         Uzaktan kumanda

   
a    ( Bekleme-Aç�k )

    Ev Sinema Sistemini açar veya • 
bekleme moduna al�r.
    EasyLink etkinle�tirildi�inde, Ev Sinema • 
Sistemin ve tüm EasyLink cihazlar�n� 
bekleme durumuna geçirir. Bunun 
gerçekle�mesi için    ( Bekleme-Aç�k ) 
tu�una basman�z ve en az 3 saniye 
boyunca bas�l� tutman�z gerekir.

b    OPEN/CLOSE 
    Disk bölmesini açar veya kapat�r.• 

m
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u  HDMI  /  ANGLE 
    HDMI ç�k���n�n video çözünürlü�ünü • 
seçer.
    Videoyu farkl� kamera aç�lar�ndan • 
görüntülemek için bas�l� tutun.

v  ZOOM 
    Bir görüntüyü yak�nla�t�r�r veya • 
uzakla�t�r�r.

k  AUDIO SYNC 
    Bir ses dili veya kanal seçer. • 
    Ses senkronizasyon ayar�na eri�mek • 
için bas�n ve bas�l� tutun, ard�ndan ses 
gecikme süresini ayarlamak için     
+/-  dü�mesine bas�n.
    Radyo modunda, FM stereo ve FM • 
mono aras�nda geçi� yapar.

l  SOUND MODE 
    Önceden tan�ml� bir ses efekti seçer.• 

m  REPEAT  /  PROGRAM 
    Tekrarlama veya rasgele çalma • 
modunu seçer veya kapat�r. 
    Radyo modunda, önceden ayarl� • 
istasyonlar listesini s�f�rlar : manuel 
s�f�rlama için bas�n; otomatik s�f�rlama 
için bas�n ve bas�l� tutun.

n  OK 
    Bir giri�i veya seçimi onaylar.• 

o     BACK 
    Önceki ekrana döner.• 
    DVD için, ba�l�k menüsüne yönlendirir.• 
    VCD sürüm 2.0 veya PBC aç�k SVCD • 
modu için, oynatma s�ras�nda menüye 
döner.

p   /   ( Önceki/Sonraki )
    Önceki yada sonraki ba�l��a, bölüme • 
veya parçaya atlar.

q    ( Sessiz )
    Ses ç�k���n� kapat�r veya tekrar açar.• 

r     +/- 
    Ses düzeyini artt�r�r veya azalt�r.• 

s  AMBISOUND 
    Stereo ses ç�k��� veya çok kanall� • 
surround ç�k��� belirler.

t  SUBTITLE 
    Video için altyaz� dili seçer.• 

TR
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      Ürünü yerle�tirme
    Ürünü itilemeyece�i, dü�ürülemeyece�i • 
veya devrilemeyece�i bir yere yerle�tirin. 
Üniteyi kapal� bir kabinin içine 
yerle�tirmeyin.
    Ürünün güç kayna��yla ba�lant�s�n�n • 
kolayca kesilebilmesi için güç kablosuna 
tam olarak eri�ebildi�inizden emin olun.

      
      1 Ev sinema sistemini, dinleme alan�n�zla 

paralel olacak �ekilde televizyonunuzun 
yan�na yerle�tirin.

    Ev sinema sistemini duvara • 
monte ederseniz en az dinleme 
yüksekli�inde monte edin.

    
      2 Subwoofer’� odan�n kö�esine veya TV’den 

en az bir metre uza�a yerle�tirin.

 �pucu

 Parazit ya da gürültüyü engellemek için ev  •
sinema sistemini radyasyon yayan cihazlardan 
uza�a yerle�tirin.
  Hem Philips Plazma/LCD TV’nizi hem de bu  •
Ev Sinema Sistemini ta��yacak ayr� bir masa 
üstü stand�n� en yak�n Philips ma�azas�ndan 
alabilirsiniz.

           3 Ba�lama
  Ev Sinema Sisteminizi kullanmak için a�a��daki 
ba�lant�lar� yap�n.
    

   Temel ba�lant�lar: 
    Video• 
    Subwoofer• 
    Güç• 

      

    �ste�e ba�l� ba�lant�lar: 
    Radyo anteni• 
    Ses• 

    Televizyondan gelen ses• 
    Kablo kutusu/kaydedici/oyun • 
konsolundan ses

      Di�er cihazlar• 
    Ta��nabilir ortam oynat�c�• 
    USB cihaz�• 
    iPod ba�lant� istasyonu• 

      Ev Sinema Sisteminin montaj�• 

 Not

 Tan�mlama ve nominal �ebeke de�erleri için  •
ürünün arkas�ndaki veya alt�ndaki tip plakas�na 
bak�n.
  Herhangi bir ba�lant�y� kurmadan veya  •
de�i�tirmeden önce tüm cihazlar�n elektrik 
priziyle ba�lant�lar�n�n kesilmi� oldu�undan 
emin olun.

 �pucu

 Bu ürünü ba�lamak için gereksinimlerinize  •
uygun olarak piyasada bulunabilen farkl� 
türde konnektörler kullan�labilir. Ürününüzü 
ba�laman�zda size yard�mc� olabilecek kapsaml� 
bilgiler içeren etkile�imli k�lavuzu www.
connectivityguide.philips.com adresinde 
bulabilirsiniz.
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 Not

 Arka kapa��n düzgün kapat�labilmesi için, tüm  •
kablolar arka panele yerle�tirilmelidir.

     Seçenek 1: HDMI jak�na ba�lant�

   
    1 Bu Ev Sinema Sistemindeki  HDMI OUT  

jak� ile TV’deki HDMI giri� jak� aras�na bir 
HDMI kablosu (birlikte verilmez) ba�lay�n.

 Not

 Cihaz�n�z HDMI CEC destekliyorsa uyumlu  •
cihazlar� tek bir uzaktan kumanda ile kontrol 
edebilirsiniz. (bkz. ‘Ba�lang�ç’ > ‘Philips 
EasyLink Kullan�m�’).

 �pucu

 Televizyonun yaln�zca bir DVI ba�lant�s� varsa  •
bir HDMI/DVI adaptörü arac�l���yla ba�lay�n. 
Ses ç�k��� için ses kablosunu ba�lay�n.
  Video ç�k���n� optimize edebilirsiniz. (bkz.  •
‘Ayarlar�n yap�lmas�’ > ‘Video ayarlar�’ > 
 [HDMI Kurulumu] ).
  Bu ba�lant� türü, en iyi görüntü kalitesini sa�lar. •

HDMI IN

HDMI OUT

      Video kablolar� ba�lant�s�
  Oynat�lan diski izlemek için Ev Sinema Sistemini 
TV’ye ba�lay�n. TV’nin destekleyebilece�i en iyi 
video ba�lant�s�n� seçin.

     Seçenek 1: HDMI jak�na ba�lant� (HDMI, • 
DVI veya HDCP uyumlu TV için). 
    Seçenek 2: SCART jak�na ba�lant� • 
(standart TV için). 
    Seçenek 3: Komponent video jaklar�na • 
ba�lant� (standart TV veya A�amal� 
Tarama TV için).

 Not

 Ev Sinema Sistemini do�rudan bir TV’ye  •
ba�laman�z gerekir.

     Ba�lant�lara ba�lamadan önce
    1 Arka kapa��n alt k�sm�ndaki mandallar� 

yukar� itin ve kapa�� kald�r�n.

   
    2 Kablolar� kar��l�k gelen jaklara ba�lay�n 

ve kablolar�  CABLE OUT  noktas�na 
yönlendirin.

    Daha sonraki sayfalarda yer alan • 
ba�lant� seçeneklerine bak�n.

    
      3 Tamamland���nda, arka kapa�� kapat�n.

TR
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     Seçenek 3: Komponent video jak�na 
ba�lant�

   
    1 Ev Sinema Sistemindeki  Y Pb Pr  jaklar� 

ile TV’deki COMPONENT VIDEO 
giri� jaklar� aras�na bir komponent video 
kablosu (birlikte verilmez) ba�lay�n.

    A�amal� tarama özellikli bir TV • 
kullan�yorsan�z, a�amal� tarama 
modunu açabilirsiniz. (bkz. ‘Ba�lang�ç’ 
> ‘A�amal� Taraman�n aç�lmas�’).

 Not

 TV’deki komponent video giri� jak�,   • Y Pb Pr ,  Y 
Cb Cr  veya  YUV  olarak etiketlenmi� olabilir.
  Bu ba�lant� türü, iyi bir görüntü kalitesini sa�lar. •

Y PbPr

COMPONENT
VIDEO OUT

     Seçenek2: SCART jak�na ba�lant�

   
    1 Bu Ev Sinema Sistemindeki  SCART  jak� ile 

TV’deki SCART giri� jak� aras�na bir scart 
kablosu (birlikte verilmez) ba�lay�n.

 Not

 Scart ba�lant�s� TV’nin ses ç�k���n�n  •
hoparlörlerden al�nmas�na olanak sa�lar. 
Görüntü panelinde ‘SCART INPUT’ 
görüntülenene kadar  AUDIO SOURCE  
dü�mesine arka arkaya bas�n.
  Bu ba�lant� türü, iyi bir görüntü kalitesini sa�lar. •

SCART

SCART

T
ür

kç
e
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        Radyo anteni ba�lant�s�

    
      1 FM antenini subwoofer’daki  FM75    

jak�na ba�lay�n (baz� modellerde bu kablo 
zaten ba�l�d�r).

    2 FM antenini aç�n ve uçlar�n� duvara 
sabitleyin.

 �pucu

 Daha iyi FM stereo al�m� için, harici FM anteni  •
ba�lay�n.

FM ANTENNA
(75 Ω)

      Subwoofer’� ba�lay�n

    
      1 Subwoofer’�n  TO MAIN UNIT  (ANA 

ÜN�TEYE) ara ba�lant� kablosunu çözün.
    2 Ara ba�lant� kablosunun beyaz ucunu, Ev 

Sinema Sistemindeki  LOUDSPEAKERS  
(HOPARLÖRLER) jak�na ba�lay�n.

    3 Ara ba�lant� kablosunun gri ucunu, Ev 
Sinema Sistemindeki  TO SUBWOOFER  
(SUBWOOFER’A) jak�na ba�lay�n.

TO MAIN UNIT

TO SUBWOOFER

LOUDSPEAKERS

TR
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     Kablo al�c�s�, kaydedici veya oyun 
konsolundan ses ba�lant�s�
  Cihaz özelliklerine ba�l� olarak analog veya 
dijital jaka ba�lanmay� seçebilirsiniz.
    

   

    
    1 Ses kablolar�n� (birlikte verilmez) 

subwoofer’daki  AUDIO IN-AUX2  veya 
 AUX3  jaklar�na ve cihazdaki AUDIO ç�k�� 
jaklar�na ba�lay�n. 

 Not

 Ses ç�k���n� bu ba�lant�dan almak için, gösterge  •
panelinde ‘AUX2 INPUT’ veya ‘AUX3 INPUT’ 
görüntülenene kadar  AUDIO SOURCE  
dü�mesine arka arkaya bas�n. 

    

AUX 2
AUDIO IN

AUDIO OUT

      Ses kablolar�n�/di�er cihazlar� 
ba�lay�n
  Çoklu kanal surround özellikleriyle sesin key� ni 
ç�karmak için di�er cihazlardan gelen sesi bu Ev 
Sinema Sistemine yönlendirebilirsiniz.

    TV ses ç�k��� ba�lant�s�
  (EasyLink kontrolü için de kullan�l�r)

   
    1 Ses kablolar�n� (birlikte verilmez), Ev 

Sinema Sistemindeki  AUDIO IN-AUX1  
jaklar�na ve televizyondaki AUDIO ç�k�� 
jaklar�na ba�lay�n. 

 Not

 Ses ç�k���n� bu ba�lant�dan almak için, gösterge  •
panelinde ‘AUX1 INPUT’ görüntülenene kadar  
AUDIO SOURCE  dü�mesine arka arkaya 
bas�n. 

AUX 1
AUDIO IN

AUDIO OUT

T
ür

kç
e

TR



16

     Ta��nabilir ortam oynat�c�s� ba�lant�s�

    
    1 3,5 mm’lik stereo ses kablosunu (birlikte 

verilmez) bu Ev Sinema Sistemindeki 
 MP3 LINK  jak�ndan ta��nabilir ortam 
oynat�c�n�zdaki (MP3 çalar gibi) telefon 
jak�na ba�lay�n.

 Not

 Bu ba�lant�y� kullanarak ses ç�k���ndan  •
yararlanmak için ön panelde ‘MP3 LINK’ 
görüntülenene kadar  AUDIO SOURCE  tu�una 
arka arkaya bas�n. 

     USB cihaz� ba�lant�s�

    
    1 USB cihaz�n�, bu Ev Sinema Sistemindeki 

   USB  jak�na ba�lay�n.

 Not

 Ev Sinema Sistemi sadece, bu tür cihazlarda  •
saklanan MP3, WMA, DivX (Ultra) veya JPEG 
dosyalar�n� oynatabilir/görüntüleyebilir.
  �çeri�e eri�mek ve dosyalar� oynatmak için   • USB  
dü�mesine bas�n.

MP3

   Koaksiyel jak ba�lant�s�  

    
    1 Subwoofer’daki  COAXIAL DIGITAL-IN  

jak� ile cihazdaki COAXIAL/DIGITAL ç�k�� 
jak� aras�na bir koaksiyel kablo (birlikte 
verilmez) ba�lay�n.

 Not

 Ses ç�k���n� bu ba�lant�dan almak için, gösterge  •
panelinde ‘COAXIAL INPUT’ görüntülenene 
kadar  AUDIO SOURCE  dü�mesine arka 
arkaya bas�n.

    

   Optik jak ba�lant�s� 

    
    1 Subwoofer’daki  OPTICAL DIGITAL-IN  jak� 

ile cihazdaki OPTICAL/SPDIF ç�k�� jak� aras�na 
bir optik kablo (birlikte verilmez) ba�lay�n.

 Not

 Ses ç�k���n� bu ba�lant�dan almak için, gösterge  •
panelinde ‘OPTICAL INPUT’ görüntülenene 
kadar  AUDIO SOURCE  dü�mesine arka 
arkaya bas�n.

DIGITAL IN
COAXIAL

DIGITAL OUT

DIGITAL IN
OPTICAL

DIGITAL OUT

TR



17

         Ürünün montaj�

 Dikkat

 Yaralanma ve ürüne zarar verme tehlikesi.  •
Ürünü yaln�zca yetkili personele monte ettirin.

    1 Bütün kablolar�n Ev Sinema Sistemine 
ba�l� oldu�undan emin olun ve arka 
kapa�� kapat�n.

    2 Birlikte verilen dü�meleri Ev Sinema 
Sisteminin arkas�na tak�n.

    
    3 Ev Sinema Sistemini, alt k�sm� yukar� 

gelecek �ekilde çevirin.

     iPod ba�lant� istasyonu ba�lant�s�

    
    1 iPod ba�lant� istasyonunu (iste�e ba�l� 

aksesuar - birlikte verilmez) Ev Sinema 
Sistemindeki  FOR iPod DOCK  jak�na 
ba�lay�n.

    2 iPod’dan video/foto�raf görüntülemek 
için, bu ba�lant� ünitesinden TV’ye bir 
kompozit video kablosu ba�lay�n ve TV’yi 
do�ru görüntüleme kanal�na ayarlay�n.

 Not

 Ses ç�k���n� bu ba�lant�dan almak için   • iPod 
DOCK  dü�mesine bas�n.

      Güç kablosu ba�lant�s�

 Uyar�

 Ürüne hasar verme riski! Güç kayna��  •
geriliminin ürünün arkas�nda veya alt�nda 
belirtilen gerilime kar��l�k geldi�inden emin 
olun.

    1 Gerekli tüm ba�lant�lar yap�ld���nda, güç 
kablosunu güç ç�k���na ba�lay�n.

    Ürün kullan�m için ayarlanmaya haz�rd�r. »

VIDEO INVIDEO IN

T
ür

kç
e
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      6 Dirse�i vidalarla (ürünle birlikte 
verilmemektedir) duvarda sabitleyin.

    
    7 Ev Sinema Sistemini, monte edilmi� 

dirse�e sa�lam bir �ekilde as�n. Dü�meleri 
dirse�in deliklerinden kayd�r�n ve yerine 
sabitleyin.

      

    4 Ev Sinema Sisteminin arkas�na do�ru 
iterek kauçuk ayaklar� ç�kar�n. Di�er 
kauçuk ayak için ayn� i�lemi tekrar edin.

    
    5 Birlikte verilen dirse�i duvara yerle�tirin, 

vida deliklerini aç�n ve lastik dübelleri 
(birlikte verilmez) deliklere yerle�tirin.

    Bu Ev Sinema Sistemini TV’nin alt • 
k�sm�na monte etmek için, TV ve 
braket aras�nda en az 10 cm bo�luk 
b�rak�n.

    
TR
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       Menüde gezinme

    
    1 Uzaktan kumanday� do�rudan üründeki 

uzaktan kumanda sensörüne yöneltin ve 
istedi�iniz fonksiyonu seçin.

    2 Ekran menülerinde gezinmek için uzaktan 
kumanda üzerinde bulunan a�a��daki 
tu�lara bas�n.

 Dü�me  ��lem
     Yukar� veya a�a�� hareket 

etme
   Sola veya sa�a do�ru 

hareket edin
  OK  Seçimi onaylama

   Numara girmek

      Do�ru izleme kanal�n�n 
bulunmas�
    1 Bu ürünü açmak için    tu�una bas�n.
    2 Disk moduna geçmek için  DISC  

dü�mesine bas�n.
    3 TV’yi aç�n ve a�a��daki yollardan birini 

izleyerek do�ru video giri� kanal�na geçin:
    TV’nizin ilk kanal�na gidin, ard�ndan • 
Philips ekran� gösterilene kadar Kanal 
A�a�� tu�una bas�n.
    TV’nizin uzaktan kumandas�ndaki  •    
SOURCE  tu�una arka arkaya bas�n. 

      4 Ba�lang�ç

    Uzaktan kumandan�n pillerini 
yerle�tirin.

     
      1 Uzaktan kumandadaki pil kapa��n� geriye 

do�ru kayd�r�n.
    2 Birlikte verilen 2 pili yerle�tirin (AAA). 

Pillerin + ve - uçlar�n�n bölme içindeki 
i�aretlete uygun oldu�undan emin olun.

    3 Kapa�� kayd�rarak kapat�n.

 Not

 Pilleri kar��t�rmay�n (eski ve yeni veya karbon  •
ve alkalin vs.).
  Piller bittiyse veya uzaktan kumanda uzun bir  •
süre kullan�lmayacaksa, pilleri ç�kar�n.
  Piller kimyasal maddeler içerir, bu nedenle  •
do�ru �ekilde at�lmal�d�r.

     Oynatma kayna�� kontrolü
    1 Kontrol etmek istedi�iniz kayna�� seçmek 

için  RADIO ,  USB  veya  DISC  tu�lar�na 
bas�n.

    2 �stedi�iniz fonksiyonu seçin (örne�in   ,  
 ). 

T
ür

kç
e
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      5 Devam etmek için    dü�mesine bas�n.
      » [Oda Akusti�i]  ekran� görüntülenir.

    
      6 Odan�n durumunu seçin ve ard�ndan    

dü�mesine bas�n.
      » [Oda Yerle�imi]  ekran� görüntülenir.

    
      7 Ev Sinema Sisteminin odadaki yerle�imini 

seçin ve    dü�mesine bas�n.
      » [Yükseklik]  ekran� görüntülenir.

    

Odayı çevreleyen duvar tipini seçin:

Seç

Oda Akustiği

Geri Değiştir

Sert (Beton, ahşap)
Yumuşak (Perde, açık alan)

SoundBar sisteminin odan�z içindeki yerle�im 
konumunu seçin:

Seç

Oda Yerle�imi

Geri De�i�tir

Odan�n ortas�
Odan�n kö�esi
Sa� duvara yak�n
Sol duvara yak�n

SoundBar sisteminizin yerden yüksekli�ini seçin:

Seç

Yükseklik

Geri De�i�tir

Yüks (> 1.2m / 3.9ft)

Alç (< 0.8m / 2.6ft)
Varsay�lan (0.8-1.2m / 2.6-3.9ft)

 �pucu

 Video giri� kanal�, ilk ve son kanallar aras�ndad�r  •
ve ÖN, A/V G�R���, V�DEO, HDMI vb. �eklinde 
adland�r�labilir. TV’deki do�ru giri�i nas�l 
seçece�inizi ö�renmek için TV’nizin kullan�m 
k�lavuzuna ba�vurun.

     Ambisound kurulumunun 
ba�lat�lmas�
  Ev Sinema Sistemini ilk aç���n�zda, mümkün 
olan en iyi surround ses efektini almak amac�yla 
Ambisound ayarlar�n� tamamlamak için 
televizyondaki talimatlar� uygulay�n.

 Not

 Ba�lamadan önce, gerekli tüm ba�lant�lar�  •
yapt���n�zdan emin olun.
  Oynatma için bir disk yerle�tirmeden önce  •
Ambisound kurulumunu tamamlay�n.

    1 Disk moduna geçmek için  DISC  
dü�mesine bas�n.

    2 TV’yi aç�n ve do�ru video-in kanal�na 
ayarlay�n. 

      » [Ekran Dili]  ekran� görüntülenir.

    
      3 Ekran üzeri menü gösterimi için bir dil 

seçin ve    dü�mesine bas�n. 
    Bir kar��lama mesaj� görüntülenir. »

      4 Devam etmek için    dü�mesine bas�n.
    Üründen bir mesaj görüntülenir. »

Lütfen dil seçin:

Devam

Ekran Dili

Durdur: Çıkış

Dansk
English

Nederlands

Deutsch
Français
Suomi
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     A�amal� Taraman�n aç�lmas�
  TV a�amal� tarama ç�k���n� destekliyorsa, Ev 
Sinema Sistemini ve TV’yi komponent video 
ba�lant�s� kullanarak ba�layabilirsiniz. (bkz. ‘Video 
kablolar� ba�lant�s�’ > ‘Komponent video yak�na 
ba�lant�’).

     
      
      1 TV’yi aç�n ve TV a�amal� tarama modunun 

devre d��� b�rak�ld���ndan emin olun (bkz. 
TV kullan�m k�lavuzu).

    2 TV’yi, Ev Sinema Sistemi için do�ru 
görüntüleme kanal�na geçirin.

    3  DISC  tu�una bas�n.
    4     SETUP  tu�una bas�n.
    5 Menüden  [Video Ayar�]  ö�esini seçmek 

için    tu�una ve ard�ndan    tu�una bas�n.
    6  [Komponent Video]  >  [YUV]  seçene�ini 

seçin ve  OK  tu�una bas�n.
    7  [A�amali]  >  [Aç�k]  seçene�ini seçin ve 

 OK  tu�una bas�n.
    Bir uyar� mesaj� görüntülenir. »

RGB
YUV

Video Ayarı

TV Sistemi
TV Ekranı
Görüntü Ayarı
HDMI Kurulumu
Açıklama Alty.
Aşamali
Komponent Video

Açık
Kapalı

Video Ayarı

TV Sistemi
TV Ekranı
Görüntü Ayarı
HDMI Kurulumu
Açıklama Alty.
Aşamali
Komponent Video

      8 Ev Sinema Sisteminin yerle�tirildi�i 
yüksekli�i seçin ve    dü�mesine bas�n.

      » [Dinleme Konumu]  ekran� görüntülenir.

    
      9 Dinleme konumu ve hoparlörler 

aras�ndaki mesafeyi seçin ve ard�ndan    
dü�mesine bas�n.

    10 Hoparlör kurulumu tamamlanm��t�r, 
ç�kmak için    dü�mesine bas�n.

      

  Bu Ev Sinema Sistemi art�k kullan�ma haz�rd�r.

 �pucu

 Menü ekran dilini de�i�tirebilirsiniz (bkz  •
‘Ayarlar�n yap�lmas�’ > ‘Tercihler’ >  [Ekran 
Dili] ).
  Ev Sinema Sistemini bir HDMI kablosu  •
kullanarak HDMI CEC uyumlu bir TV’ye 
ba�larsan�z, menü dili TV ayar�n�za göre 
otomatik olarak de�i�ir.

SoundBar sistemi ile dinleme konumunuz aras�ndaki
mesafeyi seçin:

Seç

Dinleme Konumu

Geri De�i�tir

Yak�n (< 2m / 6.5ft)

Uzak (> 3m / 9.8ft)
Varsay�lan (2-3m / 6.5-9.8ft)

T
ür
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      Philips Easylink kullan�m�
  Ürününüz, HDMI CEC (Tüketici Elektroni�i 
Kontrolü) protokolü kullanan Philips EasyLink’i 
destekler. HDMI konektörleriyle ba�lanan 
EasyLink uyumlu cihazlar tek bir uzaktan 
kumandayla kontrol edilebilir. 

 Not

 Philips, tüm HDMI CEC cihazlar�yla %100  •
birlikte çal��abilirlik garantisi vermez.

    1 TV’deki ve ba�l� di�er cihazlardaki HDMI 
CEC i�lemlerini aç�n. Ayr�nt� için bkz. 
TV/cihaz kullan�m k�lavuzu.

    2 Art�k a�a��daki Philips EasyLink 
kontrollerinin key� ni ç�karabilirsiniz.

  EasyLink 
  Tüm EasyLink özelliklerini kapatabilir veya 
açabilirsiniz.
    Tek dokunu�la oynatma  
  Ürünü tek dokunu�la oynatma özelli�ini 
destekleyen bir cihaza ba�lad���n�zda, 
ürünü ve cihazlar� tek uzaktan kumandayla 
kontrol edebilirsiniz. Örne�in, DVD uzaktan 
kumandan�zda Oynat tu�una bast���n�zda, 
TV’niz DVD içeri�ini göstermek üzere 
otomatik olarak do�ru kanala geçer. 
  Tek dokunu�la oynatmay� etkinle�tirmek için, 
çal��t�rmadan önce disk bölmesine bir video 
diski yerle�tirilmelidir.
  Tek dokunu�ta bekletme 
  Ürününüzü, tek dokunu�ta bekletmeyi 
destekleyen cihazlara ba�lad���n�zda, 
ürününüzü ve tüm ba�l� HDMI cihazlar�n� 
bekletme moduna geçirmek için ürünün 
uzaktan kumandas�n� kullanabilirsiniz. 
Ba�l� olan HDMI cihazlar�ndan herhangi 
birinin uzaktan kumandas�n� kullanarak 
tek dokunu�ta bekletme i�lemini 
gerçekle�tirebilirsiniz.

      8 Devam etmek için,  [Ok]  seçene�ini seçin 
ve  OK  tu�una bas�n.

    A�amal� tarama ayar� tamamlanm��t�r. »

 Not

 Ekranda görüntü yoksa veya bozuksa, otomatik  •
kurtarma için 15 saniye bekleyin.
  Görüntü yoksa, a�a��dakileri uygulayarak  •
a�amal� tarama modunu kapat�n: 1) Disk 
bölmesini açmak için    tu�una bas�n. 2)    
dü�mesine bas�n. 3)  AUDIO SYNC  dü�mesine 
bas�n.

      9 Menüden ç�kmak için     SETUP  tu�una 
bas�n. 

    10 �imdi TV’de a�amal� tarama modunu 
açabilirsiniz.

 Not

 Bu durumda bozuk bir görüntü varsa, ürünün  •
ve TV’nin a�amal� tarama özelli�ini kapat�n.
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      5  [Sistem Ses Kontrolü]  >  [Aç�k]  
seçeneklerini seçin, cihazlar�n taranmas�n� 
ba�latmak için  OK  tu�una bas�n.

    Tamamland���nda, ses giri� e�leme  »
menüsü görüntülenir.

    
      6 Ev Sinema Sisteminin, di�er HDMI 

cihaz�n�n ba�lanmas� için kullan�lan ses 
giri�ini seçin ve    tu�una bas�n. 

    Örne�in, TV sesi Ev Sinema • 
Sistemindeki  [Aux1 Giri�i]  jak�na 
ba�l�ysa,  AUX1  seçene�ini seçin ve 
sa� panelde bulunan TV (marka ismi) 
ile e�le�tirin.

      7 Do�ru ba�l� cihaz� seçin, ard�ndan  OK  
tu�una bas�n.

    Ba�l� ba�ka cihazlar� e�le�tirmek için  »
ad�mlar 5~7’yi tekrarlay�n.

      8 Menüden ç�kmak için     SETUP  tu�una 
bas�n.

Aux1 Girişi

Coaxial Girişi
Optical Girişi

Ses Girişi Eşleme

SCART Girişi [TV]

other(non-HDMI)
[DVD 3400]

Aux2 Girişi
Aux3 Girişi

    Sistem ses kontrolü 
  HDMI CEC uyumlu cihazlara ba�lad���n�zda 
ürün, ba�l� cihazdan gelen sesi çalmak için 
otomatik olarak de�i�ebilir. 
  Tek dokunu�la ses kontrolü özelli�ini 
kullanmak için, ba�l� cihazdan gelen ses giri�ini 
ürünle e�le�tirmelisiniz. 
  Ba�l� cihaz�n uzaktan kumandas�n� kullanarak 
ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.
    Ses Giri�i E�le�tirme 
  Ses giri�ini do�ru �ekilde e�le�tirdi�inizde, bu 
Ev Sinema Sistemi, oynat�lan cihazdan gelen 
sesi çalacak �ekilde otomatik olarak de�i�ir.

    Cihazlar�n ses giri�leriyle e�le�tirilmesi

 Not

 Ba�lamadan önce, HDMI TV ve di�er HDMI  •
cihazlar�n�n ses ç�k��lar�n�n bu Ev Sinema 
Sistemindeki ses giri� jaklar�na ba�land���ndan 
emin olun. 

    
    1  DISC  tu�una bas�n.
    2     SETUP  tu�una bas�n.

      » [Genel Ayar]  menüsü görüntülenir.

      3    tu�una bas�n.
    4  [EasyLink Ayarlar�]  seçene�ini seçin ve    

tu�una bas�n
     • [Tek Tu�la Oynatma]  ve  [Tek Tu�la 
Bekleme]  fonksiyonlar� varsay�lan 
ayar olarak aç�kt�r. 

EasyLink
Tek Tuşla Oynatma
Tek Tuşla Bekleme
Sistem Ses Kontrolü
Ses Girişi Eşleme

Genel Ayar

EasyLink Ayarları
Disk Kilidi
Ekran Kararması
Ekran Dili
Ekran Koru.
Zamanlayıcı
Düşük Güçte Bekleme
DivX(R) Vod Kodu
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        Oynatma kayna�� seçimi
   Ana ünite üzerinde 

    
    A�a��daki seçimleri yapmak için  • SOURCE  
dü�mesine arka arkaya bas�n:  DISC  > 
 iPOD  >  RADIO FM  >  COAXIAL INPUT  
>  OPTICAL INPUT  >  SCART INPUT  > 
 AUX  1 INPUT >  AUX2 INPUT  >  AUX3 
INPUT  >  MP3 LINK  >  USB  >  DISC  ...

      

   Uzaktan kumanda üzerinde 

    
    Dock moduna geçmek için  • iPod DOCK  
dü�mesine bas�n.
    Ba�l� ses kayna��n� de�i�tirmek için  • AUDIO 
SOURCE  tu�una arka arkaya bas�n:

 Ekran  A�a��dakine ba�l� cihaz
  SCART INPUT  SCART jak�
  AUX1 INPUT  AUDIO IN-AUX1 jaklar�
  AUX2 INPUT  AUDIO IN-AUX2 jaklar�
  AUX3 INPUT  AUDIO IN-AUX3 jaklar�
  COAXIAL 
INPUT

 DIGITAL IN-COAXIAL jak�

  OPTICAL 
INPUT

 DIGITAL IN-OPTICAL jak�

  MP3 LINK  MP3 LINK jak�

    FM band�na geçmek için  • RADIO  
dü�mesine bas�n.
    USB moduna geçmek için  • USB  dü�mesine 
bas�n.
    Disk moduna geçmek için  • DISC  
dü�mesine bas�n.

TR



25

      Video oynatma

 Not

 Video diski için, oynat�m her zaman en son  •
durdurulan noktadan devam eder. Oynat�m� 
ba�tan ba�latmak için, mesaj görüntülenirken  

  tu�una bas�n.

    Video oynatma kontrolü
    1 Ba�l�k oynat�n.
    2 Ba�l��� kontrol etmek için uzaktan 

kumanday� kullan�n. 

 Dü�me:  ��lem
   Kay�ttan yürütmeyi ba�lat�r, 

duraklat�r veya sürdürür.
   Oynatmay� durdurur.
   Sonraki ba�l��a veya bölüme atlar.
   Geçerli ba�l�k veya bölümün 

ba�lang�c�na atlar. Önceki ba�l�k 
veya bölüme atlamak için iki kez 
bas�n.

    /   H�zl� ileri (sa�) veya h�zl� geri 
(sol) arama yapar. Arama h�z�n� 
de�i�tirmek için arka arkaya bas�n.

  Duraklatma modunda, ileri  •
veya geri yava� gösterimle 
oynatma.

    /   Yava� ileri (a�a��) ve yava� geri 
(yukar�) arama yapar. Arama 
h�z�n� de�i�tirmek için arka arkaya 
bas�n.

  VCD için, sadece yava� ileri  •
oynatma mümkündür.

        5 Oynatma

    Disk oynatma

 Dikkat

 Disk bölmesine asla diskten ba�ka bir �ey  •
koymay�n.
  Disk bölmesinde bulunan disk optik merce�ine  •
kesinlikle dokunmay�n.

    1 Disk bölmesini açmak için    dü�mesine 
bas�n.

    2 Diski, etiketi üste gelecek �ekilde 
yerle�tirin.

    Çift yüzlü diskleri, oynatmak • 
istedi�iniz yüzü yukar�ya gelecek 
�ekilde yerle�tirin.

      3 Disk bölmesini kapatmak ve disk 
oynat�m�n� ba�latmak için    dü�mesine 
bas�n.

    Disk oynat�m�n� izlemek amac�yla, • 
TV’yi bu Ev Sinema Sistemi için 
do�ru izleme kanal�nda aç�n.
    Disk oynat�m�n� durdurmak için  •   
dü�mesine bas�n.

 Not

 Desteklenen disk tiplerini kontrol edin (bkz.  •
‘Özellikler’ > ‘Oynatma ortam�’).
  �ifre giri� ekran� görüntülenirse, kilitlenen veya  •
k�s�tlanan diski oynatabilmek için �ifreyi girin.
  Bir diski yakla��k 15 dakika boyunca duraklat�r  •
ya da durdurursan�z, ekran koruyucu devreye 
girer. Ekran koruyucuyu devre d��� b�rakmak 
için  DISC  tu�una bas�n.
  Bir diski duraklatt�ktan ya da durdurduktan  •
sonra 30 dakika boyunca hiçbir tu�a 
bas�lmazsa, bu Ev Sinema Sistemi otomatik 
olarak bekleme moduna geçer.
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    2 Bir oynatma seçene�i seçin ve  OK  
dü�mesine bas�n.

    Baz� menülerde seçiminizi girmek için • 
 Say�sal dü�meler  tu�una bas�n.
    Oynatma s�ras�nda ba�l�k menüsüne • 
dönmek için     BACK  tu�una bas�n.

         VCD menüsüne eri�im
  VCD için PBC (Oynat�m Kontrolü) varsay�lan 
fabrika ayar� olarak etkinle�tirilmi�tir. Bir VCD 
yerle�tirdi�inizde, içerik menüsü görüntülenir. 
    1 Bir oynatma seçene�i seçmek için      

tu�una, ard�ndan oynatmay� ba�latmak için 
 OK  tu�una bas�n.

    PBC kapal�ysa, menüyü atlar ve ilk • 
ba�l�ktan oynatmaya ba�lar.
    Oynatma s�ras�nda ana menüye • 
dönmek için     BACK  tu�una 
bas�n (sadece PBC modu aç�ksa 
kullan�labilir).

 �pucu

 PBC ayar�n� de�i�tirebilirsiniz (bkz ‘Ayarlar�n  •
yap�lmas�’ > ‘Tercihler’ >  [PBC] ).

     Ses ç�k���n�n video oynat�m�yla 
senkronize edilmesi
  Video oynat�m� ses ç�k���ndan yava�sa (sesin 
görüntülerle uymamas�), ses ç�k���n� video ile 
uyacak �ekilde geciktirebilirsiniz.

    
    1 ‘AUDIO SYNC’ görüntülenene kadar 

 AUDIO SYNC  tu�una bas�n ve bas�l� tutun.
    2 Ses ç�k���n�n gecikme süresi ayarlamak için 

be� saniye içinde     +/-  dü�mesine bas�n.

     Video oynat�m�n� de�i�tirme
    1 Ba�l�k oynat�n.
    2 Video oynat�m�n� de�i�tirmek için uzaktan 

kumanday� kullan�n. 

 Dü�me:  ��lem
  AUDIO 
SYNC

 Bir ses dili veya kanal seçer.

  SUBTITLE  Video için altyaz� dili seçer.
  REPEAT  Tekrarlama veya rasgele çalma 

modunu seçer veya kapat�r. 
  Tekrarlama seçenekleri disk  •
tipine göre de�i�ir. 
  VCD’ler için tekrar  •
oynatma fonksiyonu sadece 
PBC modu kapal�yken 
kullan�labilir.

  ZOOM  Bir görüntüyü yak�nla�t�r�r veya 
uzakla�t�r�r.

  Yak�nla�t�r�lm�� görüntüyü  •
kayd�rmak için  Gezinme 
dü�meleri  tu�una bas�n.

     INFO  Geçerli durumu veya disk 
bilgilerini görüntüler.

  Video oynatma  •
seçeneklerini, oynat�m� 
kesmeden de�i�tirebilirsiniz.

 Not

 Baz� i�lemler baz� disklerde çal��mayabilir.  •
Ayr�nt�lar için diskle birlikte verilen bilgilere 
bak�n.

     DVD menüsüne eri�im

    
    1 Disk ana menüsüne eri�mek için  DISC  

tu�una bas�n.
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     DivX® video oynatma
  DivX video, yüksek oranda s�k��t�rmaya 
ra�men yüksek kaliteyi koruyan dijital bir 
ortam format�d�r. Bu DivX® Onayl� üründe 
DivX video oynatabilirsiniz.
    1 DivX video içeren bir disk veya USB tak�n.
    2  DISC  veya  USB  tu�lar�na bas�n.

    Bir içerik menüsü görüntülenir. »

      3 Oynat�lacak ba�l��� seçin ve    
dü�mesine bas�n.

    4 Ba�l��� kontrol etmek için uzaktan 
kumanday� kullan�n. 

  Dü�me:   ��lem
  AUDIO 
SYNC

 Bir ses dili veya kanal seçer.

  SUBTITLE  Video için altyaz� dili seçer.
   Oynatmay� durdurur.

  DivX Ultra videolar için, içerik 
menüsünü görüntülemek 
amac�yla bu tu�a tekrar bas�n.

     INFO  DivX Ultra video bilgilerini 
görüntüler.

 Not

 Yaln�zca bu Ev Sinema Sisteminin DivX kay�t  •
koduyla kiralanm�� veya sat�n al�nm�� DivX 
videolar� oynatabilirsiniz. (bkz. ‘Ayarlar�n 
yap�lmas�’ > ‘Genel ayarlar’ >  [DivX(R) Vod 
Kodu] ).
  4GB boyutuna kadar olan DivX video  •
dosyalar�n� oynatabilirsiniz.
  Altyaz� do�ru �ekilde görüntülenmezse,  •
karakter setini de�i�tirin (bkz. ‘Ayarlar�n 
yap�lmas�’ > ‘Tercihler’ >  [DivX Altyaz�] ).
  Bu Ev Sinema Sistemi, alt yaz�da en fazla 45  •
karakter görüntüleyebilir.

 Not

 Ses seviyesi kontrolü be� saniye boyunca  •
kullan�lmazsa, normal ses seviyesi kontrol 
i�levine devam edecektir. 

     Video oynat�m�n� farkl� kamera 
aç�lar�ndan görüntüleyin.
    1 Oynatma s�ras�nda, aç� seçeneklerini 

görüntülemek için  ANGLE  dü�mesini 
bas�l� tutun.

    2 Bir aç� seçmek için  Say�sal dü�meler  
tu�una bas�n.

    Oynat�m, seçilen aç�ya göre de�i�ir. »

 Not

 Sadece çok aç�l� sahneler bulunduran disklerde  •
geçerlidir.

     Belirli bir zamana h�z� atlayarak 
oynatma

    
    1 Oynatma s�ras�nda     INFO  tu�una bas�n.

    Disk durum menüsü görüntülenir. »

      2 Bilgileri görüntülemek için      tu�una 
bas�n, ard�ndan  OK  tu�una bas�n.

     • [TS Süre]  (ba�l�k süresi) 
     • [B Süre]  (bölüm süresi) 
     • [Disk Süre]  (disk süresi) 
     • [Par Süresi]  (parça süresi) 

      3 Atlamak istedi�iniz zaman� girmek için 
 Say�sal dü�meler  tu�una ve ard�ndan  OK  
tu�una bas�n.

 Not

 Seçenekler disk tipine göre farkl�l�k gösterir. •
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     MP3/ WMA müzik çalma
  MP3/WMA, yüksek oranda s�k��t�r�lm�� ses 
dosyas� türüdür (.mp3 veya .wma uzant�l� 
dosyalar).
    1 MP3/WMA müzik içeren bir disk veya 

USB tak�n.
    2  DISC  veya  USB  tu�lar�na bas�n.

    Bir içerik menüsü görüntülenir. »

      3 Bir klasör seçin ve  OK  dü�mesine bas�n.
    4 Oynat�lacak parçay� seçin ve    tu�una 

bas�n.
    Ana menüye dönmek için, bir • 
‘Önceki’ klasör seçilene kadar     
BACK  veya    dü�mesine bas�n ve 
ard�ndan  OK  dü�mesine bas�n.

 Not

 Çoklu oturumlarda kaydedilmi� diskler için  •
sadece ilk oturum oynat�l�r.
  Bu ürün MP3PRO ses format�n� desteklemez. •
  MP3 parça ad�nda (ID3) veya albüm ad�nda  •
özel karakterler bulunuyorsa, bu adlar, 
karakterlerin desteklememesi nedeniyle 
ekranda do�ru görüntülenemeyebilir. 
  Baz� WMA dosyalar� Dijital Haklar Yönetimi ile  •
korunur ve bu üründe oynat�lamaz.
  Bu ürünün desteklenen limitini a�an klasörler/ •
dosyalar gösterilmez veya oynat�lmaz.

 �pucu

 Veri içeri�inin, klasörlerin veya dosyalar�n  •
görüntülenmesini seçebilirsiniz (bkz. ‘Ayarlar�n 
yap�lmas�’ > ‘Tercihler’ >  [MP3/JPEG 
Görüntüleme] ).

      Müzik çalma

    Müzik çalma kontrolü
    1 Bir parça oynat�n.
    2 Parçay� kontrol etmek için uzaktan 

kumanday� kullan�n. 

 Dü�me:   ��lem
   Kay�ttan yürütmeyi 

ba�lat�r, duraklat�r veya 
sürdürür.

   Oynatmay� durdurur.
   Sonraki parçaya atlar.
   Geçerli parçan�n 

ba�lang�c�na atlar. Önceki 
parçaya atlamak için iki 
kez bas�n.

   Oynatacak bir ö�e seçer.

    /   H�zl� ileri (sa�) veya h�zl� 
geri (sol) arama yapar. 
Arama h�z�n� de�i�tirmek 
için arka arkaya bas�n.

  Arama h�z�n�  •
de�i�tirmek için bu 
dü�meye arka arkaya 
bas�n.

  REPEAT  Tekrarlama veya rasgele 
çalma modunu seçer veya 
kapat�r.
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 Not

 Bir diskte çok say�da parça/foto�raf varsa, disk  •
içeri�inin TV’de görüntülenmesi daha uzun 
sürebilir.
  JPEG foto�raf, ‘exif ’ tipi dosya olarak  •
kaydedilmemi�se, gerçek küçük resimler 
ekranda görüntülenmez. Bu küçük resimler 
yerine ‘mavi da�’ küçük resmi görüntülenir.
  Bu ürün sadece, hemen hemen tüm dijital  •
foto�raf makineleri taraf�ndan kullan�lan 
JPEG-EXIF format�na uygun görüntüleri 
görüntüleyebilir. Motion JPEG ve JPEG’den 
farkl� formatlardaki foto�ra� ar� veya 
foto�ra� arla ilgili ses kliplerini görüntüleyemez.
  Bu ürünün desteklenen limitini a�an klasörler/ •
dosyalar gösterilmez veya oynat�lmaz.

     Foto�raf oynat�m� kontrolü
    1 Foto�raf slayt gösterisi oynat�n.
    2 Foto�raf� kontrol etmek için uzaktan 

kumanday� kullan�n. 

 Dü�me  ��lem
   Bir önceki foto�rafa atlar.
   Bir sonraki foto�rafa atlar.
   Foto�raf� saat yönünde 

döndürür.
   Foto�raf� saat yönünün tersine 

döndürür.
  ZOOM  Bir görüntüyü yak�nla�t�r�r veya 

uzakla�t�r�r.
  Yak�nla�t�rma modunda 
oynatma duraklat�l�r.

   Oynatmay� durdurur.

      Foto�raf oynatma

    Slayt gösterisi olarak foto�raf oynatma
  Bu ürün, JPEG foto�ra� ar� (.jpeg veya .jpg 
uzant�l� dosyalar) oynatabilir.
    1 JPEG foto�ra� ar içeren bir disk veya USB 

tak�n.
    2  DISC  veya  USB  tu�lar�na bas�n.

    Slayt gösterisi ba�lar (Kodak disk için)  »
veya içerik menüsü (JPEG disk için) 
görüntülenir.

      3 Oynatmak istedi�iniz klasörü/albümü 
seçin.

    Klasördeki/albümdeki foto�ra� ar�n • 
önizlemesi için     INFO  tu�una bas�n.

    
    Bir önceki veya bir sonraki ekran • 
gösterimine gitmek için    /    
dü�mesine bas�n.
    Bir foto�raf seçmek için  • Gezinme 
dü�meleri  tu�una bas�n.
    Sadece seçilen foto�raf� • 
görüntülemek için  OK  dü�mesine 
bas�n.

      4 Slayt gösterisi oynatmaya ba�lamak için  
  dü�mesine bas�n.
    Menüye dönmek için  •    BACK  
tu�una bas�n.
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      3 Oynat�lacak dosyay� seçin ve    tu�una 
bas�n.

    Oynatma ba�lar. »
        Oynat�m� durdurmak için  •   
dü�mesine bas�n veya USB cihaz�n� 
ç�kar�n.

 Not

 Cihaz USB � �ine oturmuyorsa, cihaz� bir USB  •
uzatma kablosu ile ba�lay�n.
  Çoklu bir USB kart�/cihaz� ba�larsan�z yaln�zca  •
bir karta/cihaza eri�ilebilir. 

      Ta��nabilir ortam 
oynat�c�s�ndan oynatma
  Müzik koleksiyonunuzu üstün ses kalitesiyle 
dinlemek için ta��nabilir ortam oynat�c�n�z� (örn. 
MP3 çalar) Ev Sinema Sistemine ba�lay�n.

     
      1 3,5 mm’lik stereo ses kablosunu (birlikte 

verilmez) Ev Sinema Sistemindeki 
 MP3 LINK  jak� ile ta��nabilir ortam 
oynat�c�n�zdaki ‘kulakl�k’ jak� aras�na 
ba�lay�n.

    2 ‘MP3 LINK’ görüntülenene kadar  AUDIO 
SOURCE  tu�una arka arkaya bas�n.

    3 Ta��nabilir ortam oynat�c�n�zda oynat�m� 
ba�lat�n.

    Oynatmay� durdurmak için ta��nabilir • 
ortam oynat�c�daki  STOP  dü�mesine 
bas�n.

MP3

     Müzikli slayt gösterisi oynatma
  Müzikli slayt gösterisi olu�turmak için MP3/
WMA müzik dosyalar�n� ve JPEG foto�raf 
dosyalar�n� ayn� anda oynat�n. MP3/WMA ve 
JPEG dosyalar�, ayn� diskte veya USB cihaz�nda 
kay�tl� olmal�d�r.
    1 MP3/ WMA müzik çalma. 
    2 Slayt gösterisini ba�latmak için, foto�raf 

klasörüne/albümüne gidin ve  OK  tu�una 
bas�n.

    Slayt gösterisi ba�lar ve foto�raf  »
klasörünün veya albümün sonuna kadar 
devam eder. 
    Ses, diskin sonuna kadar çalmaya  »
devam eder.
        Slayt gösterisi oynat�m�n� durdurmak • 
için    dü�mesine bas�n.
    Müzik oynat�m�n� durdurmak için  •   
dü�mesine tekrar bas�n.

        USB cihaz�ndan oynatma
  Bu ürün, a�a��daki USB cihazlar�ndaki MP3, WMA, 
DivX (Ultra) veya JPEG dosyalar�n� oynat�r/gösterir:

    PTP standard�yla uyumlu dijital foto�raf • 
makinesi
    � ash sürücü• 
    haf�za kart� okuyucusu• 
    HDD (harici güç kayna�� gerekir)• 

       
      1 Bir USB cihaz�n�     (USB)  jak�na ba�lay�n.
    2  USB  tu�una bas�n.

    Bir içerik menüsü görüntülenir. »

/
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    2 ‘Deste�i’, iPod’unuza uyacak �ekilde 
ayarlay�n.

    3 S�kmak için dü�meyi saat yönünde çevirin.

       iPod müzik kontrolü

     
      1 Ba�lant� istasyonunu, bu Ev Sinema 

Sistemindeki  FOR iPod DOCK  jak�na 
ba�lay�n.

    2 iPod’unuzu ba�lant� istasyonuna oturtun 
ve aç�n.

    3  iPod DOCK  tu�una bas�n. 
    Belirli bir iPod serisinin • 
uyumlulu�unun do�rulanmas� daha 
uzun sürebilir. 

      4 iPod’unuzu oynatmaya ba�lay�n. 
    iPod videosu görüntülemek için • 
ba�lant� istasyonundan gelen video 
kablosunu TV’nize ba�lay�n. iPod 
üzerinde ‘TV ON’ ayar�n�n aç�k 
oldu�undan emin olun.

      5 Çalan müzi�i kontrol etmek için uzaktan 
kumanday� kullan�n. 

VIDEO INVIDEO IN

 Not

 Kontrollü oynatma, sadece ta��nabilir ortam  •
oynat�c�da mümkündür.
  Bir ba�ka oynatma ortam�na/kayna��na  •
geçmeden önce ta��nabilir ortam oynat�c�n�zda 
oynatmay� durdurun.

      iPod’dan oynatma
  Ev Sinema Sistemi ile iPod çalma key� ni 
ya�ayabilmeniz için bir iPod ba�lant� istasyonu 
(iste�e ba�l� aksesuar - birlikte verilmez) gerekir.
  Desteklenen iPod serilerinin listesi:

 iPod mini  iPod mini 2. nesil
 iPod touch  iPod touch 2. nesil
 iPod classic (80/120/160 
GB)

 iPod nano 1./2./3./4. 
nesil

 Renkli ekranl� iPod  iPod photo
 iPod 4./5. nesil

 Not

 Desteklenen iPod serisiyle ilgili son  •
güncellemeler için Philips web sitesine 
ba�vurun.

    Ba�lant� istasyonunun haz�rlanmas�
  iPod’unuz ba�lant� istasyonuna uymuyorsa, 
‘deste�i’ a�a��daki gibi ayarlay�n.

   
    1 Ayarlanabilir ‘deste�i’ gev�etmek için 

ba�lant� istasyonunun alt k�sm�ndaki 
dü�meyi saat yönünün tersine çevirin.

1 2
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      Radyodan oynatma
  FM anteninin Ev Sinema Sistemine ba�lanm�� 
olup olmad���n� kontrol edin. De�ilse, birlikte 
verilen FM antenini  FM75     jak�na ba�lay�n ve 
ucunu duvara sabitleyin.

     
 �pucu

 En iyi al�m için, anteni TV veya di�er yay�l�m  •
kaynaklar�ndan uzak bir yere yerle�tirin.
  Daha iyi FM stereo al�m� için, harici bir FM  •
anten (birlikte verilmez) ba�lay�n.

     �lk kez ayarlama
  Radyo modunu ilk kez kulland���n�zda, radyo 
istasyonlar�n� kaydetmek için talimatlar� izleyin. 
    1  RADIO  tu�una bas�n.

    ’AUTO INSTALL ... PRESS PLAY’  »
görüntülenir. 

      2    tu�una bas�n.
    Bulunan tüm radyo istasyonlar� saklan�r. »
    Tamamland���nda, önceden ayarl� ilk  »
radyo istasyonuna geçer.
        Otomatik ayarlamay� durdurmak için • 
   tu�una bas�n.

 Not

 Bu Ev Sinema Sistemine, maksimum 40 radyo  •
istasyonu kaydedilebilir.
  Otomatik kaydetme etkinle�tirilmediyse veya  •
5’ten az radyo istasyonu kaydedildiyse, radyo 
istasyonlar�n� yeniden kurman�z istenecektir.

FM ANTENNA
(75 Ω)

 Dü�me:  ��lem
  VOL +/- ,     
+/-

 Ses düzeyini artt�r�r veya 
azalt�r.

  SOUND  Önceden tan�ml� bir ses 
efekti seçer.

  AMBISOUND  Stereo ses ç�k��� veya çok 
kanall� surround ç�k��� belirler.

     Önceki veya sonraki parçaya 
atlar.

    /   H�zl� ileri (sa�) veya h�zl� geri 
(sol) arama yapar. Arama 
h�z�n� de�i�tirmek için arka 
arkaya bas�n.

   Kay�ttan yürütmeyi ba�lat�r, 
duraklat�r veya sürdürür.

     INFO  iPod oynat�m�n�z�n, TV’de 
görüntülenen içerik 
üzerinden kontrol edilmesini 
sa�lamak için ‘Geni�letilmi� 
Kontrol modu’na geçer. 
  Bu modda, iPod üzerindeki 
kontrol dü�meleri çal��maz.
  Basit oynatma moduna 
dönmek için bu dü�meye 
tekrar bas�n.

 Not

 iPod modundayken, iPod’unuzun pili �arj  •
edilecektir.
  ‘Geni�letilmi� Kontrol modu’nda iPod çalma  •
kontrolü sadece, TV ekran� yoluyla uzaktan 
kumandadaki  Gezinme dü�meleri  kullan�larak 
mümkündür.
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     Radyo istasyonlar�n� tek tek arayarak 
kaydetmek
    1  RADIO  tu�una bas�n.
    2    /    tu�lar�na bas�n.

    Bu, bir radyo istasyonu bulunana kadar  »
aramay� sürdürür.

      3 �stedi�iniz radyo istasyonuna ula�ana 
kadar ad�m 2’yi tekrarlay�n.

    Radyo frekans�n�n ince ayar�n� • 
yapmak için    /    dü�mesine bas�n.

      4  PROGRAM  tu�una bas�n.
    Önceden ayarl� radyo istasyonunun  »
numaras� yan�p söner.
    Yukar�daki ad�mdan sonra 20 saniye  »
süreyle herhangi bir i�lem yap�lmazsa, 
önceden ayarl� moda döner.

      5 Saklamak istedi�iniz önceden ayarl� 
numaray� seçmek için    /   tu�lar�na (veya 
 Say�sal dü�meler  tu�una) bas�n.

    6 Onaylamak için  PROGRAM  tu�una bas�n.

     Radyo dinleyin
    1  RADIO  tu�una bas�n.
    2 Radyoyu kontrol etmek için uzaktan 

kumanday� kullan�n. 

 Dü�me:  ��lem
     Önceden ayarl� bir radyo 

istasyonunu seçer.
     Radyo frekans�n� a�a��ya/yukar�ya 

do�ru ayarlar.
   Önceden ayarl� radyo istasyonlar� 

listesindeki bir radyo istasyonunu 
silmek için bu dü�meyi bas�l� 
tutun.

  Önceden ayarlanm�� di�er  •
radyo istasyonlar�n�n haf�za 
numaralar� ayn� kalacakt�r.

 �pucu

 FM stereo ve FM mono modu aras�nda geçi�  •
yapmak için  AUDIO SYNC  dü�mesine bas�n.

 Not

 E�er FM radyo istasyonu RDS (Radyo  •
Veri Sistemi) verileri aktar�yorsa, radyo 
istasyonunun ismi görüntülenir.

     Tüm radyo istasyonlar�n�n yeniden 
kurulmas�
    1  RADIO  tu�una bas�n.
    2  PROGRAM  dü�mesine 5 saniyeden uzun 

süre boyunca bas�l� tutun.
    Önceden saklanan tüm radyo  »
istasyonlar� de�i�tirilir.

 Not

 Stereo sinyal alg�lanamazsa veya radyo  •
kurulumu s�ras�nda 5’ten az istasyon bulunursa, 
radyo anten ba�lant�s�n� kontrol edin.
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     Önceden ayarl� bir ses seçimi

   
    1 Oynatt���n�z video veya müzi�e en çok 

uyan ses efektini seçmek için  SOUND 
MODE  dü�mesine arka arkaya bas�n.

 Video/Müzik   Aç�klama
  ACTION  / 
 ROCK

 Film efektlerini canland�rmak 
ve atmosferi olu�turmak için 
geli�mi� dü�ük ve yüksek 
frekans aral���. Aksiyon � lmleri 
ve rock/pop müzik için ideal.

  CONCERT / 
 CLASSIC

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

  DRAMA  / 
 JAZZ

 Net orta ve yüksek frekans 
aral���. Müzisyen sanki hemen 
yan�n�zdaym�� gibi bir canl� 
kulüp atmosferi olu�turur. 
Caz müzik dinlemek ve � lm 
izlemek için mükemmeldir.

  NEWS  Net ses/konu�ma için geli�mi� 
orta frekans aral���.

  GAMING  / 
 PARTY

 Parti müzi�i ve video oyunlar� 
için ideal, geli�tirilmi� dü�ük 
frekans aral��� ve güçlü orta 
frekans aral���.

  SPORTS  Temiz insan sesi ve canl� spor 
kar��la�mas� atmosferi için 
dengeli orta frekans aral��� ve 
surround efektler.

         6 Ses ayarlama

    Ses seviyesi kontrolü
    1 Ses düzeyini artt�rmak veya azaltmak için 

 VOL +/-  dü�mesine bas�n.
    Sesi kapatmak için  •   dü�mesine 
bas�n.
    Ses seviyesini geri yüklemek için • 
tekrar    dü�mesine veya  VOL +  
dü�mesine bas�n.

         Bas/Tiz Ayar�

   
    1  TREBLE  veya  BASS  tu�lar�na bas�n.
    2 Yüksek (T�Z) veya alçak (BAS) ton 

seviyesini ayarlamak için 5 saniye içinde  
   +/-  ( VOL +/- ) dü�mesine bas�n.

       Ambisound seçimi

   
    1 Oynatt���n�z video veya müzi�e en 

uygun Ambisound ç�k���n� seçmek için 
 AMBISOUND  dü�mesine arka arkaya 
bas�n.

 Seçenek  Aç�klama
  AUTO  Ses ak���na dayal� surround ç�k���.
  ÇOK 
KANALLI

 Standard sinema deneyimi için 
5.1 çok kanall� ses ç�k���.

  STEREO  Öndeki iki hoparlörden stereo 
ses ç�k���.
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     Genel ayarlar

     
      1     SETUP  tu�una bas�n.

      » [Genel Ayarlar]  menüsü görüntülenir.

      2    tu�una bas�n.
    3 Bir seçim yap�n ve  OK  tu�una bas�n.
    4 Bir ayar seçin ve  OK  tu�una bas�n.

    Önceki menüye dönmek için  •    
BACK  tu�una bas�n.
    Menüden ç�kmak için  •    SETUP  
tu�una bas�n.

 Not

 Yukar�daki seçeneklerin aç�klamalar� için bkz.  •
ilerideki sayfalar.

      

     [EasyLink Ayarlar�] 
  Bu Ev Sinema Sistemi HDMI CEC uyumlu 
TV’ye/cihazlara ba�l�ysa, ba�l� tüm cihazlar 
a�a��daki komutlara ayn� anda yan�t verebilir:

EasyLink Ayarları
Disk Kilidi
Ekran Kararması
Ekran Dili
Ekran Koru.
Zamanlayıcı

Düşük Güçte Bekleme
DivX(R) Vod Kodu

Genel Ayar

      7 Ayarlar�n 
yap�lmas�

  Tercih etti�iniz çok çe�itli ayarlar� 
özelle�tirebilirsiniz. Ayarlar menülerinde 
gezinmek için a�a��daki talimatlara ba�vurun. 

 Simge  Seçenekler

    [Genel Ayarlar]

    [Ses Ayar�]

    [Video Ayar�]

    [Preferences]

 Not

 Ayar seçene�inin soluk görünmesi, bu ayar�n  •
geçerli durumda de�i�tirilemeyece�i anlam�na 
gelir.
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     [Disk Kilidi] 
  Belirli diskler için oynatma k�s�tlamas� ayarlar. 
Ba�lamadan önce, diski disk bölmesine 
yerle�tirin (maksimum 40 disk kilitlenebilir).

     • [Kilitle]  – Geçerli diske eri�imi k�s�tlar. 
Etkin hale getirildi�inde, diskin kilidinin 
aç�lmas� ve oynat�lmas� için �ifre gereklidir. 
     • [Kilidi Aç]  – Tüm diskleri oynat�r.

 �pucu

 �ifreyi ayarlayabilir veya de�i�tirebilirsiniz (bkz  •
‘Ayarlar�n yap�lmas�’ > ‘Tercihler’ >  [�ifre] ).

    

     [Ekran Kararmas�] 
  Ev Sinema Sistemindeki görüntü panelinin 
parlakl���n� de�i�tirir.

     • [%100]  – Normal parlakl�k.
     • [%70]  – Orta parlakl�k.
     • [%40]  – En dü�ük parlakl�k.

      

     [Ekran Dili] 
  Varsay�lan ekran menü dilini seçer.
    

     [Ekran Koru.] 
  Ekran koruyucu modunu açar veya kapat�r. TV 
ekran�n�, uzun süre hareketsiz bir görüntüye 
maruz kalmas� nedeniyle olu�abilecek hasardan 
korumaya yard�mc� olur.

     • [Aç�k]  – Ekran koruyucuyu, 15 dakika 
boyunca herhangi bir i�lem yap�lmad���nda 
devreye girmek üzere ayarlar (örne�in, 
duraklatma veya durdurma modunda).
     • [Kapal�]  – Ekran koruyucu modunu devre 
d��� b�rak�r.

      

     [Zamanlay�c�] 
  Belirli bir süre sonunda otomatik olarak 
bekleme moduna geçer.

     • [15 Dak] ,  [30 Dak] ,  [45 Dak] ,  [60 Dak]  
– Ev Sinema Sistemi bekletme moduna 
geçmeden önce geri say�m süresini seçer.
     • [Kapal�]  – Uyku zamanlay�c�s� modunu 
devre d��� b�rak�r.

      

 Seçenek  Aç�klama
  [EasyLink]  Tüm EasyLink özelliklerini kapat�r 

veya açar.
  Bu özelli�i devre d��� b�rakmak 
için,  [Kapal�]  seçene�ini seçin.

  [Tek Tu�la 
Oynatma]

  PLAY  tu�una bast���n�zda, TV 
ve Ev Sinema Sistemi aç�l�r. Ev 
Sinema Sisteminde disk varsa, 
disk oynat�m� ba�lar. 
  Bu özelli�i devre d��� b�rakmak 
için,  [Kapal�]  seçene�ini seçin.

  [Tek Tu�la 
Bekleme]

 En az üç saniye süreyle 
 STANDBY  dü�mesini bas�l� 
tuttu�unuzda, Ev Sinema Sistemi 
ve tüm HDMI CEC cihazlar� ayn� 
anda bekleme moduna geçer. 
  Bu özelli�i devre d��� b�rakmak 
için,  [Kapal�]  seçene�ini seçin.

  [Sistem 
Ses 
Kontrolü]

 Ba�l� cihazlardan yönlendirilen ses 
oynat�l�rken bu Ev Sinema Sistemi, 
kar��l�k gelen ses kayna��na 
otomatik olarak geçer.
  Bu özelli�i etkin hale getirmek için, 
 [Aç�k]  seçene�ini seçin. Ard�ndan, 
ba�l� tüm cihazlar� taramak ve 
bu cihazlar� e�le�tirmek için  [Ses 
Giri�i E�leme]  seçene�ini seçin.

  [Ses Giri�i 
E�leme]

 Ses giri�ini do�ru �ekilde 
e�le�tirdi�inizde, bu Ev Sinema 
Sistemi, oynat�lan cihazdan gelen 
sesi çalacak �ekilde otomatik 
olarak de�i�ir.

 Not

 EasyLink kontrollerini kullanmaya ba�lamadan  •
önce TV’nizdeki/cihazlar�ndaki HDMI CEC 
i�lemlerini açman�z gerekir. Daha fazla bilgi için 
bkz. TV’nizin/cihazlar�n�z�n kullan�m k�lavuzu.
  Philips, tüm HDMI CEC uyumlu cihazlarla  •
%100 uyumlu çal��abilece�ine dair garanti 
vermez.
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 Not

 Yukar�daki seçeneklerin aç�klamalar� için bkz.  •
ilerideki sayfalar.

    

     [Ambisound Ayarlar�] 
  Ambisound’u, Ev Sinema Sisteminin odadaki 
ayarlar�na ba�l� olarak optimum hale getirir 
(bkz. ‘Ba�lang�ç’ > ‘Ambisound kurulumunun 
ba�lat�lmas�’).

 Seçenek  Aç�klama
  [Ayar 
K�lavuzu]

 Tüm kurulum gereksinimleri 
boyunca sizi yönlendirir.

  [Oda 
Akusti�i]

 Oday� çevreleyen duvarlar�n 
tipini seçer.

  [Oda 
Yerle�imi]

 Odadaki yerle�imi seçer.

  [Yükseklik]  Yerle�tirildi�i yüksekli�i seçer.
  [Dinleme 
Konumu]

 Dinleme konumu ve Ev Sinema 
Sistemi aras�ndaki mesafeyi seçer.

    

     [HDMI Ses] 
  Bu Ev Sinema Sistemini ve televizyonu bir HDMI 
kablosu ile ba�lad���n�zda HDMI ses ayar�n� seçer.

     • [Aç�k]  –TV ve bu hoparlör sistemi 
arac�l���yla ses ç�k���na olanak sa�lar. Disk 
üzerindeki ses format� desteklenmiyorsa, 
iki kanall� ses (do�rusal PCM) ayar�na 
geçecektir. 
     • [Kapal�]  – Televizyondan ses ç�k���n� devre 
d��� b�rak�r. Ses ç�k���, sadece hoparlör 
sisteminden verilir.

      

     [Gece Modu] 
  DVD � lmleri dü�ük ses seviyesinde, 
çevrenizdeki ki�ileri rahats�z etmeden 
izleyebilmeniz için yüksek düzeylerini daha 
yumu�ak, dü�ük ses düzeylerini daha yüksek 
hale getirir.

     • [Aç�k]  – Geceleri sessiz � lm izlemenin 
key� ni ç�kar�n.
     • [Kapal�]  - Surround sesin tam dinamik 
aral���n�n key� ni ç�kar�n.

     [Dü�ük Güçte Bekleme] 
  Dü�ük güç bekleme modunu kapat�r veya açar. 
Bekleme modunda güç tüketimini azalt�r.

     • [Aç�k]  – Bekleme modunu dü�ük güce 
ayarlar.
     • [Kapal�]  – Bekleme modunu normal güce 
ayarlar.

      

     [DivX(R) Vod Kodu] 
  DivX® kay�t kodunu görüntüler.

 �pucu

 www.divx.com/vod adresinden video kiralar  •
veya sat�n al�rken bu Ev Sinema Sisteminin 
DivX kay�t kodunu girin. DivX® VOD (Video 
On Demand) servisi ile kiralanan veya sat�n 
al�nan DivX videolar, sadece kay�tl� olduklar� 
cihazda oynat�labilir.

      Ses ayarlar�

    
      1     SETUP  tu�una bas�n.

      » [Genel Ayarlar]  menüsü görüntülenir.

      2  [Ses Ayar�]  ö�esini seçmek için  
  dü�mesine bas�n ve ard�ndan    

dü�mesine bas�n.
    3 Bir seçim yap�n ve  OK  tu�una bas�n.
    4 Bir ayar seçin ve  OK  tu�una bas�n.

    Önceki menüye dönmek için  •    
BACK  tu�una bas�n.
    Menüden ç�kmak için  •    SETUP  
tu�una bas�n.

Ambisound Ayarları
HDMI Ses
Gece Modu

Ses Ayarı
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     [TV Ekran�] 
  A�a��daki ekran formatlar�ndan birini seçer:

   
     • [4:3 Panoramik]  – 4:3 ekran TV için: her 
iki yan�ndan k�rp�lm�� tam yükseklikte 
ekran.
     • [4:3 Sinemaskop]  – 4:3 ekran TV için: 
üstte ve altta siyah bo�luklar bulunan 
geni� ekran.
     • [16:9 Geni� Ekran]  – Geni� ekran TV için: 
çerçeve oran� 16:9.

      

     [Görüntü Ayar�] 
  Önceden tan�ml� bir foto�raf renk ayar� grubu 
seçer veya ki�isel ayar�n�z� özelle�tirir.

     • [Standart]  – Orijinal renk ayar�.
     • [Parlak]  – Canl� renk ayar�.
     • [Yumu�ak]  – S�cak renk ayar�.
     • [Kisisel]  – Renk ayar�n� özelle�tirir. 
Parlakl�k, kontrast, netlik/ton ve renk 
doygunlu�u seviyesini ayarlay�n ve 
ard�ndan  OK  dü�mesine bas�n.

      

     [HDMI Kurulumu] 
  Bu Ev Sinema Sistemini ve televizyonu bir 
HDMI kablosu ile ba�lad���n�zda, HDMI video 
ayar�n� seçer.

     • [Geni� Ekran Formt.]  – Disk oynat�m� için 
geni� ekran format�n� tan�mlar.

 Seçenek  Aç�klama
  [Süper 
Geni�]

 Ekran�n ortas�, kenarlara göre 
daha az uzat�l�r. Sadece 720p 
ve üzeri video çözünürlük 
ayarlar�nda geçerlidir.

  [4:3 Dik 
Kutu]

 Görüntü uzat�lmaz. Ekran�n 
her iki taraf�nda siyah bo�luklar 
görüntülenir.

  [Kapal�]  Görüntü, disk format�na göre 
görüntülenir.

4:3 Sinemaskop (LB)4:3 Panoramik (PS) 16:9 Geni� Ekran

 Not

 Sadece Dolby Digital kodlu diskler için geçerlidir. •

      Video ayarlar�

    
      1     SETUP  tu�una bas�n.

      » [Genel Ayarlar]  menüsü görüntülenir.

      2  [Video Ayar�]  seçimini yapmak için  
  dü�mesine bas�n ve ard�ndan    

dü�mesine bas�n.
    3 Bir seçim yap�n ve  OK  tu�una bas�n
    4 Bir ayar seçin ve  OK  tu�una bas�n.

    Önceki menüye dönmek için  •    
BACK  tu�una bas�n.
    Menüden ç�kmak için  •    SETUP  
tu�una bas�n.

 Not

 Yukar�daki seçeneklerin aç�klamalar� için bkz.  •
ilerideki sayfalar.

    

     [TV Sistemi] 
  Video düzgün görüntülenmezse bu ayar� 
de�i�tirir. Bu ayar, varsay�lan olarak ülkenizdeki 
en yayg�n ayarlara uyar.

     • [PAL]  – PAL sistemli TV için.
     • [NTSC]  – NTSC sistemli TV için.
     • [Multi]  - Hem PAL hem de NTSC 
sistemleriyle uyumlu TV içindir.

      

Video Ayarı

TV Sistemi
TV Ekranı
Görüntü Ayarı
HDMI Kurulumu
Açıklama Alty.
Aşamali
Komponent Video
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 Not

 Bu özellik sadece   • [Komponent Video]  ayar�n� 
 [YUV]  olarak belirledi�inizde kullan�labilir.

    

     [Komponent Video] 
  Ev Sinema Sistemi ve TV aras�ndaki video 
ba�lant�s�na uyan video ç�k�� format�n� seçer.

     • [YUV]  – Komponent video ba�lant�s�.
     • [RGB]  – Scart ba�lant�s�.

        Tercihler

 Not

   • [Preferences]  seçene�ine eri�ebilmek için önce 
diski durdurun.

      
      1     SETUP  tu�una bas�n.

      » [Genel Ayarlar]  menüsü görüntülenir.

      2  [Preferences]  ö�esini seçmek için 
   dü�mesine bas�n ve ard�ndan    
dü�mesine bas�n.

    3 Bir seçim yap�n ve  OK  tu�una bas�n.
    4 Bir ayar seçin ve  OK  tu�una bas�n.

    Önceki menüye dönmek için  •    
BACK  tu�una bas�n.
    Menüden ç�kmak için  •    SETUP  
tu�una bas�n.

 Not

 Yukar�daki seçeneklerin aç�klamalar� için bkz.  •
ilerideki sayfalar.

    

Ses
Altyazı
Disk Menü
Ebeveyn
PBC
MP3/JPEG Görüntüleme
Şifre
DivX Altyazı

Tercihler

 Not

 Bu özellik sadece   • [TV Ekran�]  ayar�n�  [16:9 
Geni� Ekran]  olarak belirledi�inizde kullan�labilir.

    

     • [HDMI Video]  – TV’nizin görüntüleme 
özelli�iyle uyumlu bir HDMI video ç�k�� 
çözünürlü�ü seçer.

 Seçenek  Aç�klama
  [Otom]  Desteklenen en iyi video 

çözünürlü�ünü otomatik 
olarak alg�lar ve seçer.

  [480i] ,  [480p] , 
 [576i] ,  [576p] , 
 [720p] ,  [1080i] , 
 [1080p]

 TV taraf�ndan en iyi desteklenen 
video çözünürlü�ünü seçer. 
Daha fazla bilgi için bkz. TV’nin 
kullan�m k�lavuzu.

 Not

 Ayar TV’nizle uyumlu de�ilse, bo� ekran  •
görüntülenir. Otomatik kurtarma için 15 saniye 
bekleyin veya görüntü belirene kadar  HDMI  
dü�mesine arka arkaya bas�n.

    

     [Altyaz� Kapand�] 
  Altyaz� ekran�n� açar veya kapat�r.

     • [Aç�k]  – Ses efektlerini altyaz�da gösterir. 
Sadece, ��itme Engelliler için Altyaz� bilgisi 
bulunan diskler için ve TV bu özelli�i 
destekliyorsa kullan�labilir.
     • [Kapal�]  – ��itme engelliler için altyaz�y� 
devre d��� b�rak�r.

      

     [A�amali] 
  TV a�amal� tarama ç�k���n� destekliyorsa, 
görüntü kalitesini geli�tirmek için a�amal� 
tarama modunu açabilirsiniz. Komponent 
Video yoluyla video ba�lant�s� gerekir. 

     • [Aç�k]  – A�amal� tarama modunu açar.
     • [Kapal�]  – A�amal� tarama modunu devre 
d��� b�rak�r.

 �pucu

 Daha ayr�nt�l� aç�klama bulunmaktad�r (bkz.  •
‘Ba�lang�ç’ > ‘A�amal� Taraman�n aç�lmas�’).
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     [PBC] 
  PBC (oynat�m kontrolü) özelli�ine sahip VCD/
SVCD’lerin içerik menüsünü açar veya kapat�r.

     • [Aç�k]  – Oynatma için bir disk 
yükledi�inizde dizin menüsünü görüntüler.
     • [Kapal�]  – Menüyü atlar ve ilk ba�l�ktan 
oynatmaya ba�lar.

      

     [MP3/JPEG Görüntüleme] 
  Klasörlerin görüntülenmesini veya tüm 
dosyalar�n görüntülenmesini seçer.

     • [Klasörleri Görüntüle]  - MP3/WMA 
dosyalar�n�n klasörlerini görüntüler.
     • [Dosyalar� Görüntüle]  – Tüm dosyalar� 
görüntüler.

      

     [�ifre] 
  Kilitli disklerin ve gösterimi k�s�tlanm�� 
DVD’lerin �ifresini ayarlar ve de�i�tirir.

    
 1) ‘136900’ veya son ayarlanan �ifreyi  [Eski 
�ifre]  alan�na girmek için  Say�sal dü�meler  
tu�una bas�n.
  2) Yeni �ifreyi  [Yeni �ifre]  alan�na girin.
  3) Yeni �ifreyi  [�ifreyi Onayla]  alan�na tekrar 
girin.
  4) Menüden ç�kmak için  OK  tu�una bas�n.

 Not

 �ifreyi unutursan�z, yeni bir �ifre olu�turmadan  •
önce ‘136900’ girin.

    

Eski Şifre

Yeni Şifre

Şifreyi Onayla

Tamam

Şifre Değiştir

     [Ses] 
  Disk oynat�m� için varsay�lan ses dilini seçer.
    

   [Altyaz�] 
  Disk oynat�m� için varsay�lan altyaz� dilini seçer.
    

   [Disk Menü] 
  Disk menüsünün dilini seçer.

 Not

 Ayarlad���n�z dil diskte yoksa, disk kendi  •
varsay�lan dilini kullan�r.
  Baz� disklerde altyaz�/konu�ma dili sadece disk  •
menüsü kullan�larak de�i�tirilebilir.
  Menüde listelenmeyen dilleri seçmek için  •
 [Di�erleri]  seçene�ini seçin. Ard�ndan bu 
kullan�m k�lavuzunun arkas�ndaki Dil Kodu 
listesini kontrol edin ve ilgili 4 haneli dil kodunu 
girin.

    

     [Ebeveyn] 
  Çocuklar için uygun olmayan disklere eri�imi 
k�s�tlar. Bu tür diskler derecelendirme ile 
kaydedilmelidir.

 1)  OK  dü�mesine bas�n.
  2) Bir derecelendirme seviyesi seçin ve  OK  
dü�mesine bas�n.
  3) �ifreyi girmek için  Say�sal dü�meler  tu�una 
bas�n.

 Not

   • [Ebeveyn]  seçene�inde ayarlanan seviyenin 
üzerinde derecelendirilmi� disklerin oynat�m� 
için �ifre gerekir.
  Derecelendirmeler ülkeye ba�l�d�r. Tüm  •
disklerin oynat�lmas�na izin vermek için ‘ 8 ’ 
seçene�ini seçin.
  Baz� diskler, üzerlerinde dereceler belirtiliyor  •
olsa bile derecelendirme ile kaydedilmemi� 
olabilir. Bu fonksiyon, bu tür diskler için etkili 
de�ildir.

 �pucu

 �ifreyi ayarlayabilir ve de�i�tirebilirsiniz (bkz.  •
‘Tercihler’ >  [�ifre] ).
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     [DivX Altyaz�] 
  DivX altyaz�s�n� destekleyen bir karakter seti 
seçer.

  [Standard]  �ngilizce, �rlandaca, Danca, 
Estonyaca, Fince, Frans�zca, 
Almanca, �talyanca, Portekizce, 
Lüksemburgca, Norveççe 
(Bokmål ve Nynorsk), 
�spanyolca, �sveççe, Türkçe

  [Sent. Eur.]  Lehçe, Çekçe, Slovakça, 
Arnavutça, Macarca, Slovence, 
H�rvatça, S�rpça (Latin alfabesi), 
Rumence

  [Kiril]  Belarusça, Ukraynaca, 
Makedonca, Rusça, S�rpça

  [Yunanca]  Yunanca
  [�branice]  �branice

 Not

 Altyaz� dosyas� ile � lm dosyas�n�n adlar�n�n  •
tamamen ayn� oldu�undan emin olun. Örne�in, 
� lm dosyas�n�n ad� ‘Movie.avi’ ise, altyaz� 
dosyas�n�n ad�n� ‘Movie.sub’ veya ‘Movie.srt’ 
yapmal�s�n�z. 

     [Sürüm Blg] 
  Bu Ev Sinema Sisteminin yaz�l�m sürümünü 
gösterir.

 �pucu

 Bu bilgi, Philips web sitesinde indirebilece�iniz  •
ve bu Ev Sinema Sistemine kurabilece�iniz 
daha yeni bir yaz�l�m sürümü olup olmad���n� 
ö�renmek istedi�inizde gereklidir.

    

     [Varsay�lan] 
   [Disk Kilidi] ,  [�ifre]  ve  [Ebeveyn]  ayarlar� 
hariç, bu Ev Sinema Sisteminin tüm ayarlar�n� 
varsay�lan fabrika ayarlar�na s�f�rlar.
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 Not

 Yaz�l�m güncellemesi yap�l�rken CD-R veya  •
USB’yi ç�karmay�n.

      8 Sistemi yeniden ba�latmak için güç 
kablosunu ç�kar�n ve birkaç saniye sonra 
tekrar ba�lay�n.

        Bak�m

 Dikkat

 Benzin, tiner gibi solventler, ticari temizlik  •
maddeleri veya diskler için kullan�lan antistatik 
spreyler kullanmay�n.

   Disklerin temizlenmesi 
  Diski temizlemek için mikro � ber temizlik bezi 
kullan�n ve diski ortadan kenarlara do�ru çizgisel 
bir hareketle silin.
    

   Ana ünite ekran�n�n temizlenmesi 
  Ekran yüzeyini, mikro � ber temizlik bezi ile silin.

       8 Ek Bilgiler

    Yaz�l�m güncelleme
  Güncellemeleri kontrol etmek için, bu Ev 
Sinemas� Sistemindeki yaz�l�m sürümünü Philips 
web sitesinde bulunan en güncel yaz�l�m sürümü 
ile (varsa) kar��la�t�r�n.

     
      1     SETUP  tu�una bas�n.
    2  [Preferences]  >  [Sürüm Blg]  seçene�ini 

seçin ve  OK  tu�una bas�n.
    3 Sürüm numaras�n� yaz�n ve menüden 

ç�kmak için     SETUP  dü�mesine bas�n.
    4 Bu Ev Sinema Sisteminde kullan�labilen en 

yeni yaz�l�m sürümünü kontrol etmek için 
www.philips.com/support adresine gidin.

    5 En yeni yaz�l�m sürümü bu Ev Sinema 
Sistemindeki yaz�l�m sürümünden daha 
yüksekse, yaz�l�m� yükleyin ve bir CD-R’de 
veya USB � ash sürücüde saklay�n.

    6 CD-R’yi veya USB � ash sürücüyü bu Ev 
Sinema Sistemine yerle�tirin.

    7  DISC  veya  USB  dü�mesine bas�n ve 
güncelleme i�lemini onaylamak için TV’de 
gösterilen talimatlar� izleyin.

    Yaz�l�m güncellemesi tamamland���nda,  »
Ev Sinema Sistemi otomatik olarak 
bekleme moduna geçer.

Disk Menü
Ebeveyn
PBC
MP3/JPEG Görüntüleme
Şifre
DivX Altyazı
Sürüm Blg
Varsayılan

Tercihler
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     Radyo 
    Ayarlama aral���: FM 87.5-108 MHz (50 • 
kHz)
    26 dB sessizle�tirme hassasiyeti: FM 22 • 
dBf
    IF reddetme oran�: FM 60 dB• 
    Sinyal parazit oran�: FM 60 dB• 
    Harmonik bozulma: FM %3• 
    Frekans tepkisi: FM 180 Hz~10 kHz / • 
±6dB
    Stereo bölme: FM 26 dB (1 kHz)• 
    Stereo E�i�i: FM 29 dB• 

      

     USB 
    Uyumluluk: Hi-Speed USB (2.0)• 
    Destek s�n�f�: UMS (USB Y���n Depolama • 
S�n�f�)
    Dosyalama sistemi: FAT12, FAT16, FAT32• 

      

     Ana Ünite 
    Boyutlar (GxYxD): 958 x 163 x 141 (mm)• 
    A��rl�k: 7 kg• 
    Orta hoparlör:• 

    Hoparlör empedans�: 8 ohm• 
    Hoparlör sürücüsü: 2 x 63,5 mm • 
woofer + 19 mm tweeter
    Frekans tepkisi: 120 Hz - 20 kHz• 

      Sol/Sa� surround hoparlörler:• 
    Hoparlör empedans�: 8 ohm• 
    Hoparlör sürücüsü: 4 x 63,5 mm her • 
ürün serisine uyumlu woofer
    Frekans tepkisi: 120 Hz - 20 kHz• 

        

      9 Veriler

 Not

 Teknik özellikler ve tasar�m üzerinde önceden  •
haber vermeden de�i�iklik yap�labilir

    Oynatma ortam� 
    DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-• 
RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Ses 
CD’si, Video CD/SVCD, Foto�raf CD’si, 
MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD, USB 
� ash sürücü

      

     Ampli� katör  
    Toplam ç�k�� gücü: 600 W RMS • 
    Frekans tepkisi: 30 Hz ~ 20 kHz / ±3dB• 
    Sinyal parazit oran�: > 65 dB (CCIR)• 
    Giri� hassasiyeti:• 

    SCART: 100 mV• 
    AUX1/2/3: 250 mV• 
    MP3 LINK: 100 mV• 

        

     Disk 
    Lazer Tipi: Yar� iletken• 
    Disk çap�: 12cm / 8cm• 
    Video kod çözme: MPEG1/ MPEG2 / • 
DivX / DivX Ultra
    Video DAC: 12 bit, 108 MHz• 
    Sinyal sistemi: PAL / NTSC• 
    Video S/P: 56 dB • 
    Ses DAC: 24 bit / 96 kHz• 
    Frekans tepkisi: • 

    4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz)• 
    4 Hz - 22 kHz (48 kHz)• 
    4 Hz - 44 kHz (96 kHz)• 

      PCM: IEC 60958• 
    Dolby Digital: IEC 60958, IEC 61937• 
    DTS: IEC 60958, IEC 61937• 
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     Güç (Subwoofer) 
    Güç kayna��: 220-240V; ~50 Hz• 
    Güç tüketimi: 150 W• 
    Beklemede güç tüketimi: • 

    Normal: <3 W• 
    Dü�ük Güç: < 0,3 W• 

      Sistem: Bass Re� ex Sistemi• 
    Empedans: 4 ohm• 

    Hoparlör sürücüleri: 165mm (6,5 inç) • 
woofer

      Frekans tepkisi: 30 Hz ~ 120 Hz• 
    Boyutlar (GxYxD): 295 x 440 x 295 • 
(mm)
    A��rl�k: 10 kg• 

        

     Lazer özellikleri 
    Tip: Yar� iletken lazer GaAIAs (CD)• 
    Dalga boyu: 645 - 660 nm (DVD), 770 • 
- 800 nm (CD)
    Ç�k�� gücü: 10 mW (DVD), 7 mW (VCD/• 
CD)
    I��n yay�l�m�: 60 derece.• 
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  HDMI ba�lant�s�nda görüntü yok.
  HDMI kablosunun ar�zal� olup olmad���n�  •
kontrol edin. Yeni bir HDMI kablosu tak�n.
  Bu durum HDMI video çözünürlü�ünü  •
de�i�tirdi�inizde oluyorsa, görüntü 
belirene kadar  HDMI  dü�mesine arka 
arkaya bas�n.

     Ses
  Ses yok.

    Ses kablolar�n�n ba�land���ndan emin olun • 
ve oynatmak istedi�iniz cihaz� seçmek için 
do�ru giri� kayna��n� (örne�in,  AUDIO 
SOURCE , USB ) seçin.

      

  HDMI ba�lant�s�nda ses yok.
  Ba�l� cihaz HDCP uyumlu de�ilse veya  •
sadece DVI uyumluysa, sesi HDMI 
ba�lant�s�ndan aktaramazs�n�z. Bir analog 
veya dijital ses ba�lant�s� kullan�n.
    • [HDMI Ses]  ayar�n�n aç�k oldu�undan 
emin olun.

    

  TV program�nda ses yok.
    Ses kablosunu, Ev Sinema Sistemindeki • 
AUDIO giri�inden TV’nizdeki AUDIO 
ç�k���na ba�lay�n. Ard�ndan, ilgili ses giri� 
kayna��n� seçmek için  AUDIO SOURCE  
dü�mesine arka arkaya bas�n.

      

     Oynatma
  DivX video dosyalar� oynat�lam�yor.

  DivX dosyas�n�n, DivX kodlay�c� ile  •
‘Ev Sinemas� Pro� li’’ne uygun �ekilde 
kodlanm�� oldu�undan emin olun.
  DivX video dosyas�n�n tam oldu�undan  •
emin olun.

    

  Ekran�n en-boy oran�, TV ekran ayar� ile hizal� 
de�il.

    En-boy oran�, disk üzerinde sabittir.• 
      

      10 Sorun giderme

 Uyar�

 Elektrik çarpmas� riski. Bu ürünün muhafazas�n�  •
kesinlikle ç�karmay�n. 

  Garantinin geçerlili�ini korumak için ürünü kendi 
olanaklar�n�zla onarmaya çal��may�n. 
  Bu ürünü kullan�rken sorunla kar��la��rsan�z, 
servis talep etmeden önce a�a��daki noktalar� 
kontrol edin. Sorun çözülemiyorsa, www.philips.
com/welcome adresinden ürününüzü kaydedin 
ve destek al�n. 
    

   Philips ile ileti�im kurdu�unuzda, ürününüzün 
seri ve model numaralar� istenecektir. Model 
numaras� ve seri numaras� ürününüzün arkas�nda 
veya alt�ndad�r. Numaralar� buraya yaz�n: 
  Model No. __________________________
  Seri No. ___________________________

    Ana ünite
  Üründeki tu�lar çal��m�yor.

  Ürünün elektrik ba�lant�s�n� birkaç dakika  •
için kesin, ard�ndan � �i tekrar prize tak�n. 

     Resim
  Görüntü yok.

  Do�ru video giri� kanal�n� seçmek için  •
TV kullan�m k�lavuzuna ba�vurun. DVD 
ekran�n� görene kadar TV kanal�n� 
de�i�tirin.
    • DISC  tu�una bas�n.
    • [TV Ekran�]  ayar�n� de�i�tirdiyseniz, 
varsay�lan moda geri de�i�tirin: 1) Disk 
bölmesini açmak için    dü�mesine bas�n. 
2)    dü�mesine bas�n. 3)  SUBTITLE  
dü�mesine bas�n.
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  DivX altyaz�lar� düzgün görüntülenmiyor.
  Altyaz� dosyas� ad�n�n, � lm dosyas� ad�yla  •
ayn� oldu�undan emin olun.
  A�a��dakileri uygulayarak do�ru karakter  •
setini seçin: 1)     SETUP  tu�una bas�n. 
2)  [Preferences]  seçene�ini seçin, 
ard�ndan    tu�una bas�n. 3)  [DivX 
Altyaz�]  seçene�ini seçin, ard�ndan  OK  
tu�una bas�n. 4) Altyaz�y� destekleyen bir 
karakter seti seçin.

    

  USB � ash sürücünün içeri�i okunam�yor.
  USB � ash sürücü format� bu Ev Sinema  •
Sistemiyle uyumlu de�il.
  Sürücü, bu ünite taraf�ndan  •
desteklenmeyen farkl� bir dosya sistemi 
(örn. NTFS) ile biçimlendirilmi�.
  Desteklenen maksimum bellek boyutu  •
160GB’t�r.

    

   Geni�letilmi� Kontrol modunda iPod’un video 
(� lmler, foto�ra� ar, video klipler, vb.) içeri�i 
gösterilmez. 

  Geni�letilmi� Kontrol modu, video  •
göz atma özelli�ini desteklemez; video 
içeri�ine sadece iPod’un kendisi üzerinden 
göz atabilirsiniz.
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  H
   HDCP
  Yüksek Bant Geni�li�ine Sahip Dijital �çerik 
Korumas�. Dijital içeri�in farkl� ayg�tlar aras�nda 
güvenli iletimini sa�layan bir özelliktir (yetkisiz 
kopyalamay� önlemek amac�yla kullan�l�r).

   HDMI
  High-De� nition Multimedia Interface (HDMI 
- Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arabirimi), 
s�k��t�r�lmam�� yüksek çözünürlüklü video ve 
dijital çoklu kanall� sesi aktarabilen yüksek h�zl� 
bir dijital arabirimdir. Gürültüden tamam�yla 
ar�nm��, yüksek kaliteli görüntü ve ses kalitesi 
sa�lar. HDMI, DVI ile geriye dönük olarak 
uyumludur.
  HDMI standartlar�n�n da gerektirdi�i gibi; 
HCDP (Yüksek Bant Geni�li�inde Dijital 
�çerik Koruma) olmadan HDMI veya DVI 
ürünleriyle ba�lant�, Video veya Ses ç�k���n�n 
sa�lanamamas�yla sonuçlan�r. 

  J
   JPEG
  Çok bilinen bir dijital hareketsiz resim biçimidir. 
Joint Photographic Expert Group (Birle�ik 
Foto�rafç�l�k Uzmanlar� Grubu) taraf�ndan 
önerilen ve yüksek s�k��t�rma oran�na kar��n 
görüntü kalitesinde çok küçük azalma olmas�n� 
sa�layan bir hareketsiz resim veri s�k��t�rma 
sistemidir. Dosyalar, ‘.jpg’ veya ‘.jpeg’ dosya 
uzant�s�yla tan�n�r.

  M
   MP3
  Ses verisi s�k��t�rma sistemi olan bir dosya 
format�d�r. MP3, Motion Picture Experts 
Group (Sinema Görüntüsü Uzmanlar� Grubu) 
1 (veya MPEG-1) Audio Layer (Ses Katman�) 
3’ün k�saltmas�d�r. MP3 format� kullan�ld���nda; 
bir CD-R veya CD-RW diski, normal bir 
CD’ye göre 10 kat daha fazla veri depolayabilir. 

       11 Sözlük

  �
   �lerlemeli tarama
  �lerlemeli tarama, saniyede normal bir TV 
sistemindeki çerçeve say�s�n�n iki kat�n� 
görüntüler. Daha yüksek görüntü çözünürlü�ü 
ve kalitesi sunar. 

  D
   DivX®
  DivX® codec’i, DivX®, Inc taraf�ndan 
geli�tirilen ve patent ba�vurusu yap�lm��, 
MPEG-4 tabanl� bir video s�k��t�rma 
teknolojisidir. Dijital videonun boyutunu 
küçültür ancak, yüksek görsel kaliteyi 
korumaya devam eder. 

   Dolby Digital
  Dolby Laboratories taraf�ndan geli�tirilen ve 
alt� adede (ön sol ve sa�, surround sol ve sa�, 
orta ve subwoofer) kadar dijital ses kanal� 
bulunduran bir surround ses sistemidir.

   DTS
  Dijital Sinema Sistemleri. Tüketici elektroni�i 
ürünlerinde ve yaz�l�mlar�n�n içeri�inde 5,1 
kanall� özel dijital ses sa�lamak için kullan�lan 
surround ses sistemidir. Dolby Digital 
taraf�ndan geli�tirilmemi�tir.

  G
   Görüntü oran�
  Görüntü oran�, TV ekran�n�n en de�erinin 
boy de�erine oran�n� ifade eder. Standart 
TV’de 4:3 olan bu oran, yüksek çözünürlüklü 
veya geni� TV’lerde ise 16:9’dur. Letter box 
yöntemi, standart bir 4:3 ekranda daha geni� 
bir görüntü aç�s� elde etmenize olanak tan�r. 
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   MPEG
  Motion Picture Experts Group (Sinema 
Görüntüsü Uzmanlar� Grubu). Dijital ses ve 
video s�k��t�rma sistemleri grubu.

  P
   PBC
  Oynatma Kontrolü. Diske kaydedilmi� ekran 
üstü menüleri olan bir Video CD/Super 
VCD’de gezinmenize olanak tan�yan sistemdir. 
Etkile�imli oynatma ve arama özelliklerinin 
key� ne varabilirsiniz.

   PCM
  Puls Kodlu Modülasyon. Dijital bir ses kodlama 
sistemi.

  W
   WMA
  Windows Media™ Audio. Microsoft 
Corporation taraf�ndan geli�tirilen bir ses 
s�k��t�rma teknolojisini belirtir. WMA verileri 
Windows Media Player sürüm 9 veya 
Windows XP için Windows Media Player ile 
kodlanabilir. Dosyalar, ‘.wma’ uzant�s�yla tan�n�r.
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Abkhazian  6566
Afar      6565
Afrikaans     6570
Amharic     6577
Arabic     6582
Armenian  7289
Assamese  6583
Avestan     6569
Aymara     6589
Azerhaijani  6590
Bahasa Melayu   7783
Bashkir     6665
Belarusian  6669
Bengali     6678
Bihari     6672
Bislama     6673
Bokmål, Norwegian   7866
Bosanski    6683
Brezhoneg  6682
Bulgarian  6671
Burmese     7789
Castellano, Español 6983
Catalán  6765
Chamorro  6772
Chechen  6769
Chewa; Chichewa; Nyanja 7889
     9072
Chuang; Zhuang 9065
Church Slavic; Slavonic 6785
Chuvash  6786
Corsican  6779
Česky  6783
Dansk  6865
Deutsch  6869
Dzongkha  6890
English  6978
Esperanto  6979
Estonian  6984
Euskara  6985
��������  6976
Faroese  7079
Français  7082
Frysk  7089
Fijian  7074
Gaelic; Scottish Gaelic 7168
Gallegan  7176
Georgian  7565
Gikuyu; Kikuyu 7573
Guarani  7178
Gujarati  7185
Hausa  7265
Herero  7290
Hindi  7273
Hiri Motu  7279
Hrwatski  6779
Ido  7379
Interlingua (International)7365
Interlingue  7365
Inuktitut  7385

Inupiaq  7375
Irish  7165
Íslenska  7383
Italiano  7384
Ivrit  7269
Japanese  7465
Javanese  7486
Kalaallisut  7576
Kannada  7578
Kashmiri  7583
Kazakh  7575
Kernewek  7587
Khmer  7577
Kinyarwanda 8287
Kirghiz  7589
Komi  7586
Korean  7579
Kuanyama; Kwanyama 7574
Kurdish  7585
Lao  7679
Latina  7665
Latvian  7686
Letzeburgesch; 7666
Limburgan; Limburger 7673
Lingala  7678
Lithuanian  7684
Luxembourgish; 7666
Macedonian  7775
Malagasy  7771
Magyar  7285
Malayalam  7776
Maltese  7784
Manx  7186
Maori  7773
Marathi  7782
Marshallese  7772
Moldavian  7779
Mongolian  7778
Nauru  7865
Navaho; Navajo 7886
Ndebele, North 7868
Ndebele, South 7882
Ndonga  7871
Nederlands  7876
Nepali  7869
Norsk  7879
Northern Sami 8369
North Ndebele 7868
Norwegian Nynorsk; 7878
Occitan; Provencal 7967
Old Bulgarian; Old Slavonic 6785
Oriya  7982
Oromo  7977
Ossetian; Ossetic 7983
Pali  8073
Panjabi  8065
Persian  7065
Polski  8076
Português  8084

Pushto  8083
Russian  8285
Quechua  8185
Raeto-Romance 8277
Romanian  8279
Rundi  8278
Samoan  8377
Sango  8371
Sanskrit  8365
Sardinian  8367
Serbian  8382
Shona  8378
Shqip  8381
Sindhi  8368
Sinhalese  8373
Slovensky  8373
Slovenian  8376
Somali  8379
Sotho; Southern 8384
South Ndebele 7882
Sundanese  8385
Suomi  7073
Swahili  8387
Swati  8383
Svenska  8386
Tagalog  8476
Tahitian  8489
Tajik  8471
Tamil  8465
Tatar  8484
Telugu  8469
Thai  8472
Tibetan  6679
Tigrinya  8473
Tonga (Tonga Islands) 8479
Tsonga  8483
Tswana  8478
Türkçe  8482
Turkmen  8475
Twi  8487
Uighur  8571
Ukrainian  8575
Urdu  8582
Uzbek  8590
Vietnamese  8673
Volapuk  8679
Walloon  8765
Welsh  6789
Wolof  8779
Xhosa  8872
Yiddish  8973
Yoruba  8979
Zulu  9085

中文

Language Code



DK
Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når 
sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå 
utsættelse for stråling.
Bemærk: Netafbryderen er sekundært 
indkoblet og ofbryder ikke strømmen fra 
nettet. Den indbyggede netdel er derfor 
tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i 
stikkontakten.

S
Klass 1 laseraparat
Varning! Om apparaten används på annat 
sätt än i denna bruksanvisning specifi cerats, kan 
användaren utsättas för osynlig laserstrålning, 
som överskrider gränsen för laserklass 1.
Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad 
och bryter inte strömmen från nätet. Den 
inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet 
så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

SF
Luokan 1 laserlaite
Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin 
tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa 
altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle 
näkymättömälle lasersäteilylle.
Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla 
alttiina tippu-ja roiskevedelle.
Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty 
toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti 
sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on 
kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun 
pistoke on pistorasiassa.

Norge
Typeskilt fi nnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert 
innkoplet. Den innebygde netdelen er derfor 
ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er 
tilsluttet nettkontakten.
For å redusere faren for brann eller elektrisk 
støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller 
fuktighet.

Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

Si dichiara che l’apparecchio HTS6120, Philips 
risponde alle prescrizioni dell’art. 2 comma 1 del 
D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.
Fatto a Eindhoven 

Philips Consumer Lifestyle
Philips, Glaslaan 2 5616 JB Eindhoven, 

The Netherlands
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