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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.

Macrovision telif hakk� uyar�s�
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.            

     �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.    

     Telif Hakk�

   
  Bilgisayar programlar�, dosyalar, yay�nlar ve ses 
kay�tlar� da dahil olmak üzere kopyalamaya 
kar�� korumal� malzemenin yetkilendirilmemi� 
kopyalar�n�n haz�rlanmas�, telif hakk� ihlali 
anlam�na gelebilir ve suç te�kil edebilir. Bu 
cihaz, bu tür amaçlarla kullan�lmamal�d�r.
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Tescilli marka uyar�s�
     
  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.

      
  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.

      
  USB-IF logolar� Universal Serial Bus 
Implementers Forum, inc.’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.

     
  ‘DVD Video’, DVD Format/Logo Licensing 
Corporation’�n ticari markas�d�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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  ‘AVCHD’ ve ‘AVCHD’ logosu Matsushita 
Electric Industrial Co., Ltd ve Sony 
Corporation’�n ticari markalar�d�r.

      
  ‘x.v.Colour’, Sony Corporation’�n ticari 
markas�d�r. 

      
  ENERGY STAR ve ENERGY STAR i�areti 
kay�tl� ABD i�aretleridir.

     
      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.
    

LASER RADIATION 

DO NOT VIEW DIRECTLY 

WITH OPTICAL INSTRUMENTS 

CLASS 1M LASER PRODUCT

      
  ‘Blu-ray Disc’ ve ‘Blu-ray Disc’ logosu ticari 
markalard�r.

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

      
  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, tescilli ticari markad�r ve 
DTS logolar�, Simgesi, DTS-HD ve DTS-HD 
Advanced Digital Out DTS, Inc. �irketinin ticari 
markalar�d�r. © 1996-2008 DTS, Inc. Tüm 
Haklar� Sakl�d�r.

     
  Java ve tüm di�er Java ticari marka ve logolar�, 
Amerika Birle�ik Devletleri’nde ve/veya di�er 
ülkelerde Sun Microsystems, Inc.’in ticari 
markalar� ya da tescilli ticari markalar�d�r.
      

   

   
   BONUSVIEW™ 
  ‘BD LIVE’ ve ‘BONUSVIEW’, Blu-ray Disc 
Association’�n ticari markalar�d�r.
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özelli�ine sahip Blu-ray oynat�c�lar Bonus View 
özelliklerini oynatabilir. 
    

     BD-Live 
  Bir dizi güncel içeri�e eri�im sa�lamak için bu 
ürünü LAN portu üzerinden � lm stüdyolar� 
web sitesine ba�lay�n (örn. yenilenmi� 
ön izleme ve seçkin özellikler). Ayr�ca zil 
sesi/duvar ka��d� yüklemeleri, e�ler aras� 
etkile�imler, canl� etkinlikler ve oyun aktiviteleri 
gibi yeni nesil özelliklerin key� ni ç�karabilirsiniz.    

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

 Bölge kodu  Ülke
 DVD            BD

     Avrupa, 
�ngiltere

     Asya 
Pasi� k, 
Tayvan, 
Kore

     Latin 
Amerika

     Avustralya, 
Yeni 
Zelanda,

     Rusya, 
Hindistan

     Çin

A

A

C

C

      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.

    

     Yüksek çözünürlüklü e�lence 
  HDTV (Yüksek Çözünürlüklü Televizyon) 
ile yüksek çözünürlüklü içeri�e sahip diskleri 
izleyin. Yüksek h�zl� HDMI kablosu (1.3 veya 
kategori 2) ile ba�lay�n. Sürekli taramal� ç�k��la 
sa�lanan saniyede 24 karelik görüntü h�z� ve 
1080p’ye kadar çözünürlük ile mükemmel 
görüntü kalitesinin key� ni ç�kar�n.
    

     High � delity 5.1 kanal surround ses 
  Bu ürün, Dolby TrueHD ve DTS-HD 
Advanced Digital Out gibi yüksek tan�ml� ses 
biçimlerini destekler. Canl� dinliyormu�sunuz 
gibi gerçe�e yak�n bir ses deneyimi ya�at�r.
    

     BONUSVIEW/PIP (Resim �çinde Resim) 
  Bu, BD-Video’nun birinci ve ikinci videoyu e� 
zamanl� olarak oynatan yeni bir fonksiyonudur. 
Final Standard Pro� le veya Pro� le 1.1 
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     Uzaktan kumanda

   
    a    ( Bekleme-Aç�k )

    Ev sinema sistemini açar veya • 
bekleme moduna al�r. 
    EasyLink özelli�i etkinle�tirildi�inde, • 
tüm HDMI CEC uyumlu cihazlar�n 
bekleme moduna geçmesi için bas�n 
ve en az üç saniye bas�l� tutun.

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

    

a

b

d
c

|
e
f
g
h

k
l

m

n

o

p

q

r
st

i
j

u
v

w

x

y
z

{

      Ürün hakk�nda genel bilgiler

    Ana ünite

   
    a    ( Bekleme-Aç�k )

  Ev Sinema Sistemini açar veya bekleme 
moduna al�r.

    b  Disk bölmesi 

    c  Gösterge paneli 

    d  IR sensörü 
  Uzaktan kumandadan gelen sinyalleri 
alg�lar. Uzaktan kumanday� do�rudan 
sensöre yöneltin.

    e    ( Aç/Kapat )
  Disk bölmesini açar veya kapat�r.

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

    g    ( Oynat/Duraklat )
    Oynat�m� ba�lat�r, duraklat�r ve • 
devam ettirir.
    Radyo modunda, ilk kurulum • 
s�ras�nda radyo istasyonlar�n� 
otomatik olarak ayarlar.

      h     USB  jak�
  Desteklenen bir USB cihaz� ba�lar. 

    i  MP3 LINK  jak�
  Ta��nabilir ses çalar cihaz� ba�lar.

    j  VOL +/-  ( Ses düzeyi +/- )
           Ses seviyesini art�r�r veya azalt�r.

a b ic de fgh j
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    n  TREBLE  /  BASS 
  Tiz veya bas� de�i�tirir.      +/-  ile birlikte 
kullan�l�r.

    o  SOUND MODE 
  Bir ses modu seçer.

    p  Say�sal dü�meler 
  Bir ö�e veya ayar seçer.

    q  SUBTITLE 
  Video için altyaz� dili seçer.

    r  REPEAT  /  PROGRAM 
    Çe�itli tekrarlama veya rasgele • 
modlar� aras�nda geçi� yapar.
    Radyo modunda, manuel radyo • 
haf�za ayar�n� ba�latmak için bas�n; 
otomatik radyo haf�za ayar�n� 
ba�latmak için bas�l� tutun.

      s  HDMI 
  Ev sinema sisteminden gelen HDMI 
ç�k���n�n video çözünürlü�ünü seçer.

    t  BONUS VIEW 
  Sadece Blu-ray diskler: Bonus View/Resim 
içinde Resim özelliklerini etkinle�tirir veya 
devre d��� b�rak�r.

    u  AUDIO SYNC 
  Ses ile videonun senkronizasyonunu 
sa�lar.      +/-  ile birlikte kullan�l�r.

    v  AUDIO 
    Video modunda, ses dilleri aras�nda • 
geçi� yapar. 
    Radyo modunda, stereo ve mono • 
aras�nda geçi� yapar.

      w     +/-  ( Ses düzeyi +/- )
  Ses seviyesini art�r�r veya azalt�r.

    x  SURR. SOUND 
    Ses ç�k��� için çok kanall� surround • 
veya stereo modlar�ndan birini seçer.
    Sadece HTS7200 için: Ses ç�k���n� • 
DOLBY Virtual speaker veya Stereo 
mod olarak de�i�tirir.

      

c  Kaynak dü�meleri 
     • DISC  /  POP-UP MENU : Disk 
kayna��na geçer.Oynatma s�ras�nda 
disk menüsüne eri�in. 
     • RADIO : FM radyoya geçer.
     • USB : Ba�l� USB cihaz�na geçin.
     • AUDIO SOURCE : Bir ses giri�i seçer.

 Görüntü  A�a��dakine ba�l� cihaz
 AUX1  AUDIO IN-AUX1
 AUX2  AUDIO IN-AUX2
 COAX IN  DIGITAL IN-COAXIAL
 OPTI IN  DIGITAL IN-OPTICAL
 MP3 LINK  MP3 LINK

      d  Renkli dü�meler 
  Sadece Blu-ray diskler: Bir görev veya 
seçenek seçer.

    e    ( Giri� menüsü )
  Ana menüye eri�im sa�lar.

    f     OPTIONS 
  Geçerli faaliyet veya seçim için 
seçeneklere eri�im sa�lar.

    g        ( Gezinme dü�meleri )
  Menülerde gezinmeyi sa�lar.

    h  OK 
  Bir giri� veya seçimi onaylar.

    i     INFO 
  Oynat�lan içerik hakk�ndaki bilgileri 
gösterir.

    j     ( Oynatma )
  Oynatmay� ba�lat�r veya devam ettirir.

    k    ( Duraklatma )
    Oynatmay� duraklat�r.• 
    Duraklat�lm�� görüntüyü bir ad�m • 
ilerletir.

      l    ( Durdur )
    Oynatmay� durdurur.• 
    Önceden ayarlanm�� radyo • 
istasyonunu silmek için bas�l� tutun.

      m    ( Sessiz )
  Sesi kapat�r veya eski durumuna getirir.
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y    /    ( Önceki/Sonraki )
    Video modunda, önceki veya sonraki • 
ba�l��a, bölüme ya da parçaya atlar.
    Radyo modunda, önceden ayarl� bir • 
radyo istasyonu seçer.

      z    /    ( H�zl� Geri  /  H�zl� �leri )
  H�zl� geri veya h�zl� ileri sarma. Arama 
h�z�n� de�i�tirmek için arka arkaya bas�n.

    {     BACK 
  Önceki menü ekran�na döner.

    |  TOP MENU 
           Video diskin ana menüsüne eri�im sa�lar.
    

TR



11

       
    Bu hoparlör yerle�imi sadece HTS7520 içindir.
  HTS7500 ve HTS7540 için farkl� hoparlör 
setleri. (bkz. ‘Teknik Özellikler’ > 
‘Hoparlörler’).
    

      1 Bu Ev Sinema Sistemini TV’ye yak�n bir 
yere koyun

    2 Hoparlör sistemini normal dinleme 
hizas�na ve dinleme alan�na paralel olacak 
�ekilde yerle�tirin.

    3 Subwoofer’� odan�n kö�esine veya TV’den 
en az bir metre uza�a yerle�tirin.

 �pucu

 Manyetik paraziti veya istenmeyen gürültüleri  •
önlemek için ev sinema sistemini radyasyon 
yayan cihazlar�n çok yak�n�na yerle�tirmeyin.

      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: Komponent video jaklar�na • 
ba�lant� (standart TV veya Sürekli 
Taramal� TV için).
    Seçenek 3: Video (CVBS) soketinden • 
ba�lant� (standart TV için).

SUBWOOFER

REAR
RIGHT

REAR
LEFT

FRONTRIGHT

FRONTLEFT

CENTER

       3 Ba�lama
  Ev Sinema Sisteminizi kullanmak için a�a��daki 
ba�lant�lar� yap�n. Kapsaml� etkile�imli k�lavuz 
için, www.connectivityguide.philips.com adresini 
ziyaret edin.
    

   Temel ba�lant�lar: 
    Video• 
    Hoparlörler ve 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�• 

      LAN (A�)• 

 Not

 Tan�t�m bilgileri ve güç nominal kapasiteleri  •
için ürünün arkas�nda veya alt�nda bulunan tip 
plakas�na ba�vurun.
  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.

      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.
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     Seçenek 2: 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.

 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. •

     

V
ID

E
O

 O
U

TPbPr Y

PbPr Y

 Not

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

     Seçenek 1: HDMI jak�na ba�lant�

    
    1 HDMI kablosunu bu Ev Sinema 

Sistemindeki  HDMI OUT  jak� ile TV’deki 
HDMI giri� jak�na ba�lay�n. 

 �pucu

 Televizyonun yaln�zca bir DVI konektörü 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. TV’nin  •
destekledi�i en iyi çözünürlü�ü seçmek için 
 HDMI  tu�una arka arkaya bas�n. 
  Bir BD video veya DVD videodaki dijital video  •
görüntülerini bir HDMI ba�lant�s� arac�l���yla 
oynatmak için, hem Ev Sinema Sisteminin 
hem de ekran cihaz�n�n HDCP (yüksek bant 
geni�likli dijital içerik koruma sistemi) denilen 
bir telif hakk� koruma sistemini desteklemesi 
gerekir. 
  Bu ba�lant� türü, en iyi görüntü kalitesini sa�lar. •

HDMI OUT

HDMI IN

TR
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Hoparlör kablolar�n� 
hoparlörlere ba�lay�n

    
    1 Kablo rengi ile terminal t�rna�� renginin 

uymas�na dikkat edin.
    2 Terminal t�rna��n� a�a�� itin ve hoparlör 

kablosunun soyulmu� ucunu tak�n, 
ard�ndan t�rna�� b�rak�n.

        Hoparlör kablolar�n� hoparlör 
stand�na ba�lay�n
   Sadece HTS7540 hoparlörleri ve HTS7520 ön 
hoparlörleri için

     
    1 Hoparlörleri hoparlör standlar�na tak�n ve 

vidalar� kullanarak yerine sabitleyin.
        

Seçenek 3: Video (CVBS) jak� 
ba�lant�s�

   
    1 Bu Ev Sinema Sistemindeki  VIDEO  jak� 

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

 Not

 TV’deki video giri� jak�   • A/V IN ,  VIDEO 
IN ,  COMPOSITE  veya  BASEBAND  olarak 
etiketlenmi� olabilir. 
  Bu ba�lant� türü, standart görüntü kalitesi  •
sa�lar.

      

VIDEO

V
ID

E
O

 O
U

T

VIDEO IN

TR
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HTS7520 için

      
      1 Hoparlörleri ve subwoofer’� Ev Sinema 

Sistemindeki uygun jaklara ba�lay�n.

 Not

 Fi� ve jak renklerinin ayn� oldu�undan emin  •
olun.

Hoparlör ve subwoofer 
ba�lant�s�
   Sadece HTS7500 ve HTS7540 (HTS7540 
farkl� bir hoparlör setine sahiptir)

      
    

TR
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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

 Bu ba�lant�y� kullanarak ses ç�k���ndan  •
yararlanmak için, ön panelde ‘AUX1 ’ 
görüntülenene kadar  AUDIO SOURCE  tu�una 
arka arkaya bas�n.

     

AUDIO OUT

AUX 1

AUDIO IN

      Radyo anteni ba�lant�s�

     
      1 FM antenini bu Ev Sinema Sistemindeki 

 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 (75 Ω) 

ANTENNA

TR
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Koaksiyel jak ba�lant�s� 

    
    1 Ev Sinema Sistemindeki  DIGITAL-IN-

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

 Not

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

    

   

COAXIAL

DIGITAL OUT

COAXIAL

DIGITAL IN

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

          Analog jak ba�lant�s� 

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

Sinema Sistemindeki  AUDIO IN-AUX2  
jaklar�na ve cihazdaki AUDIO ç�k�� 
jaklar�na ba�lay�n. 

 Not

 Bu ba�lant�y� kullanarak ses ç�k���ndan  •
yararlanmak için, ön panelde ‘AUX2’ 
görüntülenene kadar  AUDIO SOURCE  tu�una 
arka arkaya bas�n.

    

   

AUDIO OUT

AUX 2

AUDIO IN

TR
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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

Optik jak ba�lant�s� 

    
    1 Ev Sinema Sistemindeki  DIGITAL-IN -

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

 Not

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

     

OPTICAL

DIGITAL IN

DIGITAL OUT

OPTICAL

OPTICAL

TR
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      LAN ba�lant�s�
  Yaz�l�m güncellemeleri için bu Ev Sinema 
Sistemini a�a ba�lay�n ve BD Live 
uygulamalar�n�n key� ni ç�kar�n.

     
      1 A� kablosunu (birlikte verilmez), bu 

Ev Sinema Sistemindeki  LAN  jak� ve 
geni�bant modem veya yönlendiricideki 
LAN jak� aras�na ba�lay�n.

 Not

 Normal RJ45 kablosu kullan�n. Kros kablosu  •
kullanmay�n.
  Kulland���n�z yönelticiye veya �nternet Servis  •
Sa�lay�c�’n�n politikas�na ba�l� olarak, yaz�l�m 
güncellemesi için Philips �nternet sitesine 
eri�menize izin verilmeyebilir. Daha fazla bilgi 
almak için �nternet Servis Sa�lay�c�’n�zla ileti�im 
kurun. 

      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. »

LAN

BROADBAND

TR
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 Dü�me:  ��lem
     /  Yukar� veya a�a�� hareket 

etme
   /  Sola veya sa�a hareket 

etme
  OK  Seçimi onaylama

   Numara girme

   Ana menüye geri dönme.

      Do�ru izleme kanal�n�n 
bulunmas�
    1 Bu ürünü açmak için    ( Bekleme ) 

dü�mesine 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 veya Ana menü ekran� 
gösterilene kadar Kanal A�a�� tu�una 
bas�n.
    TV’nizin uzaktan kumandas�ndaki  •    
SOURCE  tu�una arka arkaya bas�n. 

 �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.

     

          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.

     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.

TR
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    Dil seçenekleri, bulundu�unuz ülke • 
ya da bölgeye ba�l� olarak farkl�l�k 
gösterebilir. Burada gösterilen resme 
benzemiyor olabilir.

      4 Dil seçmek için      dü�mesine ve 
ard�ndan  OK  dü�mesine bas�n.

 �pucu

 DVD diski için varsay�lan dil ayarlayabilirsiniz,  •
bkz. (‘Ayarlar�n yap�lmas�’ > ‘Video Ayarlar�’ > 
 [Disk Menü] ).

      A� kurulumu
  Yaz�l�m güncellemeleri ve BD-Live 
uygulamalar�n�n key� ni ç�karman�z amac�yla a� 
ba�lant�s� kurman�zda size yard�mc� olmas� için 
a�a��daki ad�mlar� uygulay�n.

     
      1 Ev sinema sistemini geni�bant modem 

veya yönlendiriciye ba�lay�n.
    2 TV’nizi aç�n ve ev sinema sistemi için 

do�ru kayna�a getirin.
    3    tu�una bas�n,  [Ayarlar]  seçene�ini 

seçin, ard�ndan  OK  tu�una bas�n.
    4  [Geli�mi� Krlm]  >  [A�]  >  [�lri]  seçene�ini 

belirleyin.
    5  OK  tu�una bas�n.

    Ev sinema sistemi �nternet’e ba�lan�r.  »
Ba�lant� kurulamazsa,  [Y. dn]  ö�esini 
seçin ve  OK  tu�una bas�n. 

LAN

BROADBAND

Ana menünün kullan�lmas�
   

  

     ( Giri� menüsü ) dü�mesine bas�n.
    Disk oynat�m�n� ba�latmak için  • [Disk Çal]  
seçene�ini seçin. 
    USB içeriklerini görüntülemek için  • [USB]  
seçene�ini seçin.
    Ayarlar menüsüne eri�mek için  • [Ayarlar]  
seçene�ini seçin. 

        Menü ekran dilini seçme

 Not

 Bu ürün HDMI CEC uyumlu bir TV’ye ba�l�ysa  •
bu ayar� atlay�n. TV ayarlar�n�zla ayn� OSD 
menü diline otomatik olarak geçer.

     1 Ana menüde  [Ayarlar]  seçene�ini seçin ve 
 OK  tu�una bas�n.

    2  [Tercih Ayar�]  seçene�ini belirleyin, 
ard�ndan      tu�una bas�n

    3  [Ekran Dili]  seçene�ini belirleyin, 
ard�ndan  OK  tu�una bas�n

Ekran Dili

Ebeveyn Kontrolü

Ekran Kryc

PIN dğştr

Gösterge Pnl

Oto. Bekleme

PBC

Uyku Zmnlycsı

English

Nederlands

Français

Deutsch

Italiano

Español

Svenska

Português

   

Disk Çal USB Ayarlar

TR
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  EasyLink 
  Tüm EasyLink özelliklerini kapat�n ve aç�n.
  Tek dokunu�ta oynatma 
  Uzaktan kumandada  PLAY  tu�una 
bast���n�zda, TV (tek dokunu�la oynatmay� 
destekliyorsa) ve Ev Sinema Sistemi aç�l�r. 
Ev Sinema Sisteminin içinde bir disk varsa 
disk oynat�m� ba�lar ve TV, video içeri�ini 
görüntülemek için otomatik olarak do�ru 
kanala geçer.
  Tek dokunu�ta bekletme 
  Uzaktan kumandadaki    ( Bekleme ) tu�unu 
bas�l� tuttu�unuzda, bu Ev Sinema Sistemi 
ve tüm ba�l� HDMI CEC cihazlar� (tek tu�la 
bekleme moduna almay� destekliyorsa) ayn� 
anda bekleme moduna geçer.
  Sistem Ses Kontrolü 
  Ses ç�k��� bu Ev Sinema Sistemine 
yönlendirilmi� bir cihaz oynatt���n�zda, bu Ev 
Sinema Sistemi otomatik olarak kar��l�k gelen 
ses kayna��na geçer.
  Tek dokunu�la ses özelli�ini kullanmak için, 
ba�l� cihazlar� bu Ev Sinema Sisteminin ses 
giri� jaklar�yla do�ru �ekilde e�le�tirin.
  Ses Giri�i E�le�tirme 
  Di�er cihazlar ile bu Ev Sinema Sisteminin 
ses giri� jaklar� aras�ndaki ba�lant�y� 
e�le�tirdi�inizde, Sistem Ses Kontrolü 
(tek dokunu�la ses) özelli�inin key� ni 
ç�karabilirsiniz.

     

      6  [Son]  ö�esini seçin ve ard�ndan ç�kmak 
için  OK  tu�una bas�n.

 Not

BD-Live içeri�ini �nternet’ten yüklemek dosya  •
boyutuna ve �nternet ba�lant�s�n�n h�z�na ba�l� 
olarak biraz zaman alabilir.

          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.
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    6 Menünün sol taraf�ndan ba�l� bir cihaz 
seçin ve    tu�una bas�n. 

    7  Cihaz için kullan�lan konektörü seçin ve   
 OK  tu�una bas�n.

Ba�ka cihazlar� e�le�tirmek için ad�mlar  »
6-7’yi tekrarlay�n.    

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

     Ba�l� cihazlarla ses e�le�tirmenin 
güncellenmesi
  Ba�l� cihazlarla ses e�le�tirmesini zaten 
yapt�ysan�z, güncellemek için bu prosedürü 
kullanabilirsiniz.
    1    tu�una bas�n,  [Ayarlar]  seçene�ini seçin 

ve  OK  tu�una bas�n.
    2  [EasyLink Krlm]  >  [Ses giri�i e�leme]  

seçene�ini seçin ve OK     tu�una bas�n.
    3 Bir ba�l� cihaz seçin, ard�ndan      tu�una 

bas�n.
    4  Cihaz için kullan�lan konektörü seçin ve   

 OK  tu�una bas�n. 
    5 Ba�l� di�er cihazlar� e�le�tirmek için 4-5 

numaral� ad�mlar� tekrarlay�n.

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    tu�una bas�n,  [Ayarlar]  seçene�ini seçin 

ve  OK  tu�una bas�n.
    2  [EasyLink Krlm]  seçene�ini belirleyin, 

ard�ndan    tu�una bas�n
     • [Tek Dkn� Oyntm]  ve  [Tek Dkn� 
Bkltm]  fonksiyonlar� varsay�lan olarak 
aç�kt�r.

      3  [Sistem Ses kontrolü]  >  [Aç]  ö�esini 
seçin.

    4  [Devam]  seçimini yapmak için ekrandaki 
talimatlar� okuyun ve  OK  tu�una bas�n.

    Ev Sinema Sistemi, geçerli cihazlar� tarar  »
ve görüntüler.

      5  [Devam]  seçene�ini belirlemek için  OK  
tu�una bas�n.

    

Video Ayrl

Ses Ayrlrı

Tercih Ayarı

EasyLink Krlm

Gelişmiş Krlm

EasyLink

Tek Dknş Oyntm

Tek Dknş Bkltm

Sistem Ses kontrolü

Ses girişi eşleme

Aç

Aç

Aç

Kpl

Aux2

Aux1

Coaxial

Optical

Philips TV

DVD player

Recorder
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     Disk içeri�i hakk�nda bilgiler
  Disk içeri�i genellikle a�a��da gösterildi�i 
gibi bölümlere veya klasörlere (ba�l�k/dosya 
gruplar�) ayr�lm��t�r. 

    
    ‘Klasörler’, dosya grubunu gösterir.• 
    ‘Parçalar’, ses CD’sinde kay�tl� içeri�i • 
gösterir.
    ‘Dosyalar’, disk üzerinde MP3, Windows • 
Media™ Ses/Video veya JPEG dosya 
format�nda kaydedilmi� içeri�i gösterir.

        

BD-video, DVD-video

Başlk 1 Başlk 2
Bölüm 2Bölüm 1 Bölüm 3Bölüm 2Bölüm 1

track 2track 1 track 5track 4track 3
Audio CD

MP3, Windows Media™ Audio, JPEG

Klasör (group) 1 Klasör (group) 2
Dsya 3Dsya 2Dsya 1 Dsya 2Dsya 1

         5 Oynat

    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 
(bkz. ‘Ayarlar�n yap�lmas�’ > ‘Tercih Ayarlar�’ > 
 [Ebeveyn Kontrolü] ).
  Bir diski duraklat�r veya durdurursan�z, 10  •
dakika hiç bir tu�a basmad���n�z takdirde ekran 
koruyucu devreye girer. Ekran koruyucuyu 
devre d��� b�rakmak için herhangi bir tu�a bas�n.
  Bir diski duraklatt�ktan ya da durdurduktan  •
sonra 30 dakika boyunca hiçbir tu�a 
bas�lmazsa, bu ürün otomatik olarak bekleme 
moduna geçer. 

TR



24

     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  Bir ses dili veya kanal seçer.
  SUBTITLE  Video için altyaz� dili seçer.
  REPEAT  Tekrarlama modunu seçer veya 

kapat�r. 
  Tekrarlama seçenekleri disk  •
tipine göre de�i�ir. 
  VCD’ler için tekrar  •
oynatma, sadece PBC modu 
kapal�yken mümkündür.

     INFO  Geçerli durumu veya disk 
bilgilerini görüntüler.

     
OPTIONS

 Geçerli faaliyet veya seçim için 
seçeneklere eri�im sa�lar.

  Oynatma seçeneklerini,  •
disk oynatmay� kesmeden 
de�i�tirin. Örne�in, Zoom, 
Zaman Arama.

  BONUS 
VIEW

 Oynatma s�ras�nda ikinci videoyu 
ekranda küçük bir pencerede 
açar veya kapat�r (yaln�zca 
BONUSVIEW veya Resim �çinde 
Resim özelli�ini destekleyen BD-
video için geçerlidir).

 Not

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

     

Video oynatma

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

kumanday� kullan�n.

 Dü�me:   ��lem
   Oynatmay� duraklat�r.
  
   ( Oynatma )

 Oynatmay� ba�lat�r 
veya devam ettirir.

   Oynatmay� durdurur.
  Ana menü  •
görüntülenir.

   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.

 Not

 Disk oynat�m� her zaman en son durdurulan  •
noktadan devam eder. Oynat�m� ba�tan 
ba�latmak için, mesaj görüntülenirken  OK  
tu�una bas�n. 
  Java uygulamal� BD diskinde devam etme  •
fonksiyonu kullan�lamaz.
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       Belirli bir zamana h�zl� atlama
    1 Oynatma s�ras�nda     OPTIONS  tu�una 

bas�n.
    Oynatma seçenekleri menüsü  »
görüntülenir.

      2 Menüden  [Zaman Arama]  ö�esini seçin 
ve ard�ndan  OK  tu�una bas�n.

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

       Yak�nla�t�rma/uzakla�t�rma
    1 Oynatma s�ras�nda     OPTIONS  tu�una 

bas�n.
    Oynatma seçenekleri menüsü  »
görüntülenir.

      2 Menüden  [Byt]  ö�esini seçin ve ard�ndan 
 OK  tu�una bas�n.

    3 Bir zoom faktörü seçmek için  Gezinme 
dü�meleri  (  ) tu�lar�na, ard�ndan  OK  
tu�una bas�n.

    4 Zoom yap�lm�� görüntüyü kayd�rmak için 
 Gezinme dü�meleri  tu�lar�na bas�n.

    Zoom modunu iptal etmek için  •    
BACK  tu�una basarak zoom faktörü 
çubu�unu görüntüleyin, ard�ndan 
[X1] zoom faktörü seçilene kadar art 
arda    tu�una bas�n.

         

Ekran menüsü

    
   BD-video disk 

     • TOP MENU  video oynat�m�n� durdurur 
ve disk menüsünü görüntüler. Bu özellik 
diske ba�l�d�r. 
     • POP-UP MENU  disk oynat�m�n� 
durdurmadan BD-video disk menüsüne 
eri�im sa�lar. 

      

   DVD-video disk 
     • DISC MENU  disk bilgilerini görüntüler ve 
diskteki i�levlerin kullan�m�nda rehberlik 
eder.
     • TOP MENU  disk içeri�ini görüntüler.

      

   VCD/SVCD disk: 
     • DISC MENU  disk içeri�ini görüntüler.

 �pucu

 PBC ayar� kapal�ysa, VCD/SVCD menüyü atlar  •
ve ilk ba�l�ktan oynatmaya ba�lar. Menüyü 
oynatmadan önce görüntülemek için PBC 
ayar�n� aç�n (bkz. bölüm ‘Ayarlar�n yap�lmas�’ > 
‘Tercih Ayarlar�’ >  [PBC] ).

     Ba�l�k/ bölüm seçimi
    1 Oynatma s�ras�nda     OPTIONS  tu�una 

bas�n.
    Oynatma seçenekleri menüsü  »
görüntülenir.

      2 Menüden  [B�lklr]  veya  [Bölümler]  ö�esini 
seçin ve ard�ndan  OK  tu�una bas�n.

    3 Ba�l�k veya bölüm numaras�n� seçin, 
ard�ndan  OK  tu�una bas�n.
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     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  tu�una bas�n.

    ‘AUDIO SYNC’ (SES SENK)  »
görüntülenir.

      2 Ses ç�k���n�n gecikme süresi ayarlamak için 
be� saniye içinde     +/-  dü�mesine bas�n.

 Not

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

     BD-video oynatma
  Blu-ray video diski daha yüksek kapasiteye 
sahiptir ve yüksek çözünürlüklü video, çok 
kanall� surround ses, etkile�imli menüler ve bir 
dizi ba�ka özelli�i destekler. 
    1 Bir BD-video disk tak�n.
    2    tu�una bas�n,  [Disk Çal]  seçene�ini 

seçin ve  OK  tu�una bas�n.
    

Belirli bölümleri tekrar oynatma
    1 Oynatma s�ras�nda     OPTIONS  tu�una 

bas�n.
    Oynatma seçenekleri menüsü  »
görüntülenir.

      2 Menüde  [A-B tkr.]  seçene�ini seçin ve 
ba�lang�ç noktas�n� belirlemek için  OK  
tu�una bas�n.

    3 Video oynat�m�n� ileri al�n, ard�ndan biti� 
noktas�n� belirlemek için  OK  tu�una bas�n.

    Tekrarl� oynatma ba�lar. »

        Tekrar oynatma modunu iptal etmek • 
için,     OPTIONS  tu�una bas�n,  [A-B 
tkr.]  seçene�ini seçin ve  OK  tu�una 
bas�n.

 Not

 Tekrar oynat�m için bölüm i�aretleme, sadece  •
ayn� parça/ba�l�k içinde mümkündür. 

     Video oynat�m�n� farkl� kamera 
aç�lar�ndan görüntüleme
    1 Oynatma s�ras�nda     OPTIONS  tu�una 

bas�n.
    Oynatma seçenekleri menüsü  »
görüntülenir.

      2 Menüden  [Aç� List.]  ö�esini seçin ve 
ard�ndan  OK  tu�una bas�n.

    3 Bir aç� seçene�i seçin, ard�ndan  OK  
tu�una bas�n.

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

 Not

 Sadece birden fazla aç�yla çekilmi� sahneler  •
içeren disklerde kullan�labilir. 
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   BD-LIVE özelli�inden faydalanma 
  (sadece BD Live özellikli BD-Video için 
geçerlidir)
  Bu Ev Sinema Sistemindeki harici depolama 
alan�na (USB), � lm fragmanlar�, altyaz�lar, vb. 
gibi ek içerik yüklenebilir. Özel video bilgileri, 
yüklenirken oynat�labilir. 
  BD-Live özelli�ini destekleyen bir disk 
oynat�l�rken, Ev Sinema Sistemi veya disk 
kimli�i �nternet üzerinden içerik sa�lay�c�ya 
gönderilebilir. Sunulan servis ve fonksiyonlar 
diske göre de�i�ir.

 Not

 �ndirilen dosyalar� saklamak için en az 1 GB bo�  •
alan bulunan bir USB cihaz� kullan�n.

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

seçene�ini seçin, ard�ndan  OK  tu�una 
bas�n.

    Bir içerik menüsü görüntülenir. »

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

    4 Video oynat�m�n� kontrol etmek için 
uzaktan kumanday� kullan�n.

 Dü�me:  ��lem
  AUDIO  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.

3 Oynatma otomatik olarak ba�lar veya 
menüden bir oynatma seçene�i seçin ve 
 OK  tu�una bas�n.

    Oynatma s�ras�nda ek bilgileri, • 
özellikleri ve diskteki içeri�i 
görüntülemek için  TOP MENU  
tu�una basabilirsiniz. 
    Oynatma s�ras�nda, disk oynat�m�n� • 
durdurmadan disk menüsünü 
görüntülemek için  POP-UP MENU  
tu�una basabilirsiniz.

        

   BONUSVIEW özelli�inden faydalanma 
  Bonus View özelli�ini (Resim içinde Resim 
olarak da bilinir) destekleyen Blu-ray diskler, 
as�l � lmi izlerken yönetmenin yorumlar� gibi 
özel içerikleri görüntülemenize olanak sa�lar.

    
    A Birincil video
    B �kincil video

    

      1 �kincil video penceresini açmak için 
 BONUS VIEW  tu�una bas�n.

    2     OPTIONS  tu�una bas�n.
    Oynatma seçenekleri menüsü  »
görüntülenir.

      3 Menüden  [2. Ses Dili]  veya  [2. Altyaz� 
Dili]  ö�esini seçin ve ard�ndan    tu�una 
bas�n.

    4 Oynatma dilini seçin, ard�ndan  OK  tu�una 
bas�n.
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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    tu�una bas�n,  [Disk Çal]  veya  [USB]  

seçene�ini seçin, ard�ndan  OK  tu�una 
bas�n.

    Bir içerik menüsü görüntülenir. »

      3 Bir klasör seçin ve  OK  dü�mesine bas�n.
    4 Oynat�lacak parçay� seçin ve     ( Oynatma ) 

tu�una bas�n.
    Ana menüye dönmek için  •    BACK  
tu�una 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, karakterler 
desteklenmedi�inden bu adlar ekranda do�ru 
görüntülenemeyebilir. 
  Baz� WMA dosyalar� Dijital Haklar Yönetimi  •
(DRM) ile korunur ve bu üründe oynat�lamaz.
  Bu ürünün desteklenen limitini a�an klasörler/ •
dosyalar gösterilmez veya oynat�lmaz.

      Foto�raf oynatma

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

tak�n.
    2    tu�una bas�n,  [Disk Çal]  veya  [USB]  

seçene�ini seçin, ard�ndan  OK  tu�una 
bas�n.

    Bir içerik menüsü görüntülenir. »

      

 Not

 Yaln�zca bu oynat�c�n�n DivX kay�t koduyla  •
kiralanm�� veya sat�n al�nm�� DivX videolar� 
oynatabilirsiniz (bkz. ‘Ayarlar�n yap�lmas�’ > 
‘Geli�mi� ayarlar’ >  [DivX® VOD Kodu] ).
  4GB boyutuna kadar olan DivX video  •
dosyalar�n� oynatabilirsiniz.

      Müzik çalma

    Parça kontrol etme
    1 Bir parça oynat�n.
    2 Parçay� kontrol etmek için uzaktan 

kumanday� kullan�n.

  Dü�me:   ��lem
   Oynatmay� duraklat�r.
     ( Oynatma )  Oynatmay� ba�lat�r veya devam 

ettirir.
   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.

  REPEAT  Tekrarlama veya rasgele çalma 
modunu seçer veya kapat�r.

 Not

 Baz� ticari ses diskleri için, disk oynat�m� her  •
zaman en son durdurulan noktadan devam 
eder. Oynatmay� ilk parçadan ba�latmak için 
 OK  dü�mesine bas�n.
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     Slayt gösterisi aral���n� ve animasyonu 
ayarlay�n
    1 Oynatma s�ras�nda     OPTIONS  tu�una 

bas�n.
    Oynatma seçenekleri menüsü  »
görüntülenir.

      2 Menüden  [Slayt süresi]  ö�esini seçin ve 
ard�ndan  OK  tu�una bas�n.

    3 Slayt süresini seçin, ard�ndan  OK  tu�una 
bas�n.

    4 Menüden  [Slayt Animasyon]  ö�esini seçin 
ve ard�ndan  OK  tu�una bas�n.

    5 Uygulamak istedi�iniz slayt animasyon 
efekti tipini seçin, ard�ndan  OK  tu�una 
bas�n.

       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 çal�n. 
    2 Ana menüye dönmek için     BACK  

tu�una bas�n.
    3 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.

3 Oynatmak istedi�iniz klasörü/albümü 
seçin.

    Bir foto�raf seçmek için  • Gezinme 
dü�meleri  tu�una bas�n.
    Seçilen foto�raf� büyütmek ve slayt • 
gösterisini ba�latmak için  OK  tu�una 
bas�n.

      4 Slayt gösterisi oynatmaya ba�lamak için  
   ( Oynatma ) dü�mesine bas�n.

 Not

 Bir diskte/USB’de çok say�da �ark�/foto�raf  •
varsa, disk içeri�inin TV’de görüntülenmesi 
daha uzun sürebilir.
  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
   Foto�raf� saat yönünün tersine 

döndürür.
   Foto�raf� saat yönünde 

döndürür.
   Foto�raf� ters çevirir.
   Foto�raf� soldan sa�a çevirir 

(ayna görüntüsü).
   Oynatmay� durdurur.
     OPTIONS  Geçerli faaliyet veya seçim 

için seçeneklere eri�im sa�lar. 
Örne�in, Zoom.

 Not

 Baz� i�lemler, baz� disklerde veya dosyalarda  •
çal��mayabilir.
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      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.

 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.

      

MP3

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

     � ash sürücü• 
    haf�za kart� okuyucusu• 
    HDD (harici güç kayna�� gerekir)• 
    Dijital foto�raf makinesi• 

        
      1 Bir USB cihaz�n�    USB  jak�na ba�lay�n.
    2    tu�una bas�n,  [USB]  seçene�ini seçin ve 

 OK  tu�una bas�n.
    Bir içerik menüsü görüntülenir. »

      3 Oynat�lacak dosyay� seçin ve     ( Oynatma ) 
tu�una bas�n.

    Oynatma ba�lar (ayr�nt�lar için bkz.  »
‘Müzik çalma, Foto�raf oynatma, Video 
oynatma’).
        Oynatmay� durdurmak için  •   
dü�mesine bas�n veya USB cihaz�n� 
ç�kar�n.

 Not

 Cihaz USB jak�na oturmuyorsa, cihaz� bir USB  •
uzatma kablosu ile ba�lay�n.
  Tüm dijital foto�raf makineleri desteklenmez.  •
PC’de program kurulumu gerektiren dijital 
foto�raf makineleri desteklenmez.
  NTFS (Yeni Teknoloji Dosya Sistemi) veri  •
format� desteklenmez.

/
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     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.

 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.

     

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      ( Oynatma ) dü�mesine 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 (75 Ω) 

ANTENNA

TR



32

Radyo istasyonlar�n� tek tek arayarak 
kaydetmek
    1  RADIO  tu�una bas�n.
    2    /    tu�una 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, 
önayar modundan ç�kar.

      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.
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Surround ses seçimi
  Surround ses modlar�yla sürükleyici bir ses 
deneyimi ya�ay�n.

   
    1 Diskte mevcut olan en iyi surround ç�k���n� 

seçmek için  SURR. SOUND  tu�una arka 
arkaya bas�n.

  Seçenek   Aç�klama
  5 CH 
STEREO

 Ses ç�k���n� orta ve arka 
hoparlörlere vererek stereo 
kanallar�n ç�k���n� güçlendirir. 
Parti müzi�i için ideal

  MULTI-
CHANNEL/
DPLII

 Çok kanall� surround ç�k���: 
DTS, Dolby TrueHD ve Dolby 
Pro Logic II.

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

 Not

 Bu ürün ayr�ca, 5.1 DTS-Dijital Surround kod  •
çözebilme özelli�ine sahiptir.

      

         6 Ses ayarlama

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

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

         Tiz ve bas�n de�i�tirilmesi
  Sesi video veya müzi�e uygun hale getirmek için 
Ev Sinema Sisteminin yüksek frekans (tiz) veya 
dü�ük frekans (bas) ayarlar�n� de�i�tirin.

    
    1  TREBLE  veya  BASS  tu�lar�na bas�n.
    2 Be� saniye içinde, tiz veya bas düzeyini 

artt�rmak veya azaltmak için     +/-  tu�una 
bas�n.
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Önceden ayarl� ses seçimi
  Video veya müzi�e uygun önceden tan�ml� ses 
modlar�n� seçin.

    
    1 Mevcut ses modlar� aras�nda gezinmek 

için  SOUND MODE  tu�una arka arkaya 
bas�n.

 Ses modu  Aç�klama
  ACTION  / 
 ROCK

 Geli�tirilmi� dü�ük ve yüksek 
frekans aral���. Aksiyon � lmleri 
ve rock veya pop müzik için 
idealdir.

  DRAMA   / 
  JAZZ

 Net orta ve yüksek frekans 
aral���. Duygusal � lmler ve caz 
müzik için idealdir.

  CONCERT / 
 CLASSIC

 Do�al ses. Canl� konserler ve 
klasik müzik için idealdir.

  SPORTS  Net insan sesleri ve canl� spor 
kar��la�mas� atmosferi için 
dengeli orta frekans aral��� ve 
surround efektler.
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   [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. 

    

     [TV Ekran�] 
  Diskin destekledi�i a�a��daki ekran 
formatlar�ndan birini seçer.

   
     • [4:3 Panscan]  – 4:3 ekran TV için: her iki 
yan�ndan k�rp�lm�� tam yükseklikte ekran.
     • [4:3 Letterbox]  – 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.

      

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

     • [Oto.]  - Desteklenen en iyi video 
çözünürlü�ünü otomatik olarak alg�lar ve 
seçer.
     • [Yerel]  - Orijinal video çözünürlü�üne 
ayarlar.
     • [480i/576i]  ,   [480p/576p]  ,   [720p]  , 
  [1080i]  ,   [1080p]  ,   [1080p/24Hz]  - TV’nin 
destekledi�i en iyi video çözünürlü�ünü 
seçer. Daha fazla bilgi için bkz. TV’nin 
kullan�m k�lavuzu.

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

      7 Ayarlar� yapma
  Birçok ayar� kendi tercihlerinize göre 
özelle�tirebilirsiniz. Ayarlar menülerinde 
gezinmek için a�a��daki talimatlara ba�vurun.

 Not

 Soluk görünen bir ayar� de�i�tiremezsiniz. •

     Video Ayarlar�
    1    tu�una bas�n.
    2  [Ayarlar]  seçene�ini belirleyin, ard�ndan 

 OK  tu�una bas�n
    3  [Video Ayrl]  seçene�ini belirleyin, 

ard�ndan      tu�una bas�n

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

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

 Not

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

     

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

 

Video Ayrl

Ses Ayrlrı

Tercih Ayarı

EasyLink Krlm

Gelişmiş Krlm

Ses

Altyazı

Disk Menü

TV Ekranı

HDMI Video

HDMI Deep Color

Komponent Video

Görüntü ayarları

English

Kpl

English

16:9 Genişekran

Oto.

Oto.

480i/576i

Standart
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     [Siyah Svys] 
  Siyah renk kontrast�n� geli�tirir. 

     • [Normal]  - Standart siyah seviyesi.
     • [Güçlü]  - Siyah seviyesini geli�tirir.

        Ses Ayarlar�
    1    tu�una bas�n.
    2  [Ayarlar]  seçene�ini belirleyin, ard�ndan 

 OK  tu�una bas�n
    3  [Ses Ayrlr�]  seçene�ini belirleyin, ard�ndan 

     tu�una bas�n

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

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

 Not

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

     

     [Gece modu] 
  Diskleri 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]  – Gece sessiz izlemek için.
     • [Kpl]  – Surround sesin tam dinamik 
aral���n� için.

Gece modu

HDMI Ses

Hoparlör Ayr

Video Ayrl

Ses Ayrlrı

Tercih Ayarı

EasyLink Krlm

Gelişmiş Krlm

Kpl

Oto.

 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.

    

     [HDMI Deep Color] 
  Bu özellik yaln�zca ekran cihaz� bir HDMI 
kablosuyla ba�land���nda ve derin renkler 
özelli�ini destekledi�inde kullan�labilir.

     • [Oto.]  – Ba�l� ekran cihaz� HDMI derin 
renk özelli�ini destekliyorsa otomatik 
olarak aç�l�r.
     • [Aç]  - Derin Renk özellikli TV’de 
milyarlarca renk ve canl� görüntülerin 
key� ni ç�karman�z� sa�lar. Tonland�rma 
etkisini azaltan 12 bit renk ç�k��� verir.
     • [Kpl]  - Standard 8 bit renk ç�k��� verir.

      

     [Komponent Video] 
  TV’nin görüntüleme özelli�iyle uyumlu bir 
Komponent video ç�k�� çözünürlü�ü seçer.

     • [480i/576i]  ,   [480p/576p]  ,   [720p]  , 
  [1080i]   -  TV’nin destekledi�i en iyi video 
çözünürlü�ünü seçer. Daha fazla bilgi için 
bkz. TV’nin kullan�m k�lavuzu.

 Not

 Bu ayar TV ile uyumlu de�ilse, bo� bir ekran  •
gösterilir. Otomatik düzeltme için 15 saniye 
bekleyin.

    

     [Görüntü ayarlar�] 
  Önceden tan�ml� bir görüntü rengi ayar seti 
seçer.

     • [Standart]  – Orijinal renk ayar�.
     • [Canl�]  – Canl� renk ayar�.
     • [Sade]  - Yumu�ak renk ayar�.
     • [Eylem]  – Keskin renk ayar�. Karanl�k 
bölgelerdeki ayr�nt�lar� zenginle�tirir. 
Aksiyon � lmleri için idealdir.
     • [Animasyon]  – Kontrast renk ayar�. 
Animasyon görüntüler için idealdir.
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 �pucu

 Ses düzeyini ayarlarken hoparlörden test sinyali  •
duyulur. 
  Hoparlör ve dinleme konumu aras�ndaki  •
her 30 cm mesafe için 1 msn gecikme süresi 
ayarlay�n. 

      Tercih Ayarlar�
    1    tu�una bas�n.
    2  [Ayarlar]  seçene�ini belirleyin, ard�ndan 

 OK  tu�una bas�n
    3  [Tercih Ayar�]  seçene�ini belirleyin, 

ard�ndan      tu�una bas�n

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

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

 Not

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

     

     

 

Video Ayrl

Ses Ayrlrı

Tercih Ayarı

EasyLink Krlm

Gelişmiş Krlm

Ekran Dili

Ebeveyn Kontrolü

Ekran Kryc

PIN dğştr

Gösterge Pnl

Oto. Bekleme

PBC

Uyku Zmnlycsı

English

Kpl

Aç

%100

Aç

Aç

Kpl

 Not

 Sadece Dolby kodlu DVD-video veya BD- •
video için geçerlidir.

    

     [HDMI Ses] 
  Bu Ev Sinema Sistemi ile TV/ses cihaz�n� bir 
HDMI kablosu ile ba�lad���n�zda HDMI ses 
ç�k���n� seçer.

     • [Kaynak (Yüksek do�ruluk)] - Ses format� 
dönü�türülmemi�tir. Blu-ray diskte ikincil 
bir ses izi bulunmayabilir.
     • [Oto.]  – Desteklenen en iyi ses biçimini 
otomatik olarak alg�lar ve seçer.
     • [Kpl]  – Televizyondan ses ç�k���n� devre 
d��� b�rak�r.

      

     [Hoparlör Ayr] 
  Ba�l� hoparlör sistemi için surround ç�k���n� 
optimize eder.

 Seçenek   Aç�klama
  [Hopar.Lr 
Geckt]

 Orta veya arka 
hoparlörler dinleme 
konumuna ön 
hoparlörlerden daha 
yak�n yerle�tirildiyse 
bu hoparlörler 
için gecikme süresi 
ayarlar, böylece 
tüm hoparlörlerden 
gelen sesler dinleme 
konumuna ayn� anda 
ula��r.

  [Hoparlör 
Sesi]

 �deal ses dengesini 
elde etmek için 
her hoparlörün ve 
subwoofer’�n ses 
düzeyini ayarlar.
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[PIN d��tr] 
  �ifreyi ayarlar veya de�i�tirir.

 1) �ifreyi veya son ayarlad���n�z �ifreyi girmek 
için  Say�sal dü�meler  tu�una bas�n. �ifreyi 
unuttuysan�z ‘ 0000 ’ girin, ard�ndan  OK  
tu�una bas�n.
  2) Yeni �ifreyi girin.
  3) Yeni �ifreyi tekrar girin.
  4) Menüde  [Onayla]  seçene�ine gelin ve  OK  
tu�una bas�n.

    

     [Gösterge Pnl] 
  Ön panel ekran�n�n parlakl�k seviyesini seçer.

     • [%100]  - En parlak
     • [%70]  - Orta 
     • [%40]  - En k�s�k

      

     [Oto. Bekleme] 
  Beklemeye geçme modunu kapat�r veya açar. 
Bu bir enerji tasarrufu özelli�idir.

     • [Aç]  - 30 dakika boyunca herhangi bir 
i�lem yap�lmad���nda bekleme moduna 
geçer (örne�in, duraklatma veya 
durdurma modunda).
     • [Kpl]  - Otomatik bekleme modunu devre 
d��� b�rak�r. 

      

     [PBC] 
  PBC (oynat�m kontrolü) özelli�ine sahip VCD/
SVCD’lerin içerik menüsünü açar veya kapat�r.

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

      

     [Uyku Zmnlycs�] 
  Bir gecikmenin ard�ndan otomatik olarak 
bekleme moduna geçer.

     • [Kpl]  – Uyku zamanlay�c�y� devre d��� 
b�rak�r.
     • [15 Dakika] , [30 Dakika] ,  [45 Dakika] ,  [60 
Dakika]  – Bir gecikme seçer.

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

 Not

 Bu ürünü bir HDMI kablosu kullanarak HDMI  •
CEC uyumlu bir TV’ye ba�larsan�z, otomatik 
olarak TV ayar�n�zla ayn� menü diline geçer.

    

     [Ebeveyn Kontrolü] 
  Çocuklar için uygun olmayan disklere eri�imi 
k�s�tlar. Bu tür diskler derecelendirme ile 
kaydedilmelidir.
  Eri�im için, TV’nin klavyesini kullanarak son 
ayarlad���n�z �ifreyi veya ‘ 0000 ’ girin.

 Not

   • [Ebeveyn Kontrolü]  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 amac�yla 
DVD-video ve BD-Video 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.

    

     [Ekran Kryc] 
  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]  - Ekran koruyucuyu, 10 dakika 
boyunca herhangi bir i�lem yap�lmad���nda 
devreye girmek üzere ayarlar (örne�in, 
duraklatma veya durdurma modunda)
     • [Kpl]  - Ekran koruyucu modunu devre 
d��� b�rak�r.
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[Tek Dkn� Oyntm] 
  Uzaktan kumandada  PLAY  tu�una bast���n�zda, 
TV (tek dokunu�la oynatmay� destekliyorsa) ve 
Ev Sinema Sistemi aç�l�r. Ev Sinema Sisteminin 
içinde bir disk varsa disk oynat�m� ba�lar ve 
TV, video içeri�ini görüntülemek için otomatik 
olarak do�ru kanala geçer. 

     • [Aç]  - Tek dokunu�la oynatma özelli�ini 
etkinle�tirir.
     • [Kpl]  - Tek dokunu�la oynatma özelli�ini 
devre d��� b�rak�r.

      

     [Tek Dkn� Bkltm] 
  Uzaktan kumandadaki    ( Bekleme ) tu�unu 
bas�l� tuttu�unuzda, bu Ev Sinema Sistemi 
ve tüm ba�l� HDMI CEC cihazlar� (tek tu�la 
bekleme moduna almay� destekliyorsa) ayn� 
anda bekleme moduna geçer. 

     • [Aç]  - Tek dokunu�la bekleme özelli�ini 
etkinle�tirir.
     • [Kpl]  - Tek dokunu�la bekleme özelli�ini 
devre d��� b�rak�r.

 Not

   • [Kpl]  seçildi�inde Ev Sinema Sistemi, TV veya 
di�er cihazlardan uzaktan kumanda ile bekleme 
moduna geçirilemez.

    

     [Sistem Ses kontrolü] 
  Ses ç�k��� bu Ev Sinema Sistemine 
yönlendirilmi� bir cihaz oynatt���n�zda, bu Ev 
Sinema Sistemi otomatik olarak kar��l�k gelen 
ses kayna��na geçer.

     • [Aç]  - Sistem ses kontrolü özelli�ini 
etkinle�tirir. Ard�ndan, ba�l� tüm cihazlar� 
taramak ve e�le�tirmek için  [Ses giri�i 
e�leme]  seçene�ini seçin.
     • [Kpl]  - Sistem ses kontrolü özelli�ini 
devre d��� b�rak�r.

      

        EasyLink Ayarlar�
    1    tu�una bas�n.
    2  [Ayarlar]  seçene�ini belirleyin, ard�ndan 

 OK  tu�una bas�n
    3  [EasyLink Krlm]  seçene�ini belirleyin, 

ard�ndan      tu�una bas�n

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

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

 Not

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

     

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

     • [Aç]  - EasyLink özelliklerini etkinle�tirir.
     • [Kpl]  - Tüm EasyLink özelliklerini devre 
d��� b�rak�r.

      

     

Video Ayrl

Ses Ayrlrı

Tercih Ayarı

EasyLink Krlm

Gelişmiş Krlm

EasyLink

Tek Dknş Oyntm

Tek Dknş Bkltm

Sistem Ses kontrolü

Ses girişi eşleme

Aç

Aç

Aç

Kpl
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[BD-Live güvenlik] 
  BD-R/RE disk kullan�ld���nda �nternet eri�imini 
k�s�tlayabilirsiniz.

     • [Aç]   -  Tüm BD-Live içerikleri için �nternet 
eri�imi k�s�tlan�r.
     • [Kpl] - Tüm BD-Live içerikleri için �nternet 
eri�imine izin verilir.

      

     [A�] 
  Yaz�l�m yüklemeleri ve BD-Live uygulamalar� 
için harici a�la ba�lant� kurar. A� kurulum 
prosedüründe sizi ad�m ad�m yönlendirir. 

 Not

 Daha ayr�nt�l� bir aç�klama için bkz. ‘Ba�lang�ç’ >  •
‘A� Kurulumu’. 

    

     [Yaz�l�m Yükleme] 
  Oynatma kapasitesini art�rmak için bu ürünün 
yaz�l�m�n� günceller (Philips �nternet sitesinde 
daha yeni bir sürüm varsa). 

     • [USB]  - Yaz�l�m� USB üzerinden yükler.
     • [A�]  - Yaz�l�m� a� üzerinden yükler. 

 Not

 Daha fazla aç�klama için bkz. ‘Ek Bilgiler’ >  •
‘Yaz�l�m Güncelleme’. 

    

     [Yerel depoyu tmzl] 
  USB sürücüsündeki BD-Live depolama 
klasörünün içeri�ini siler.

 Not

 Yerel depolama birimi, ba�lanan USB ayg�t�nda  •
bulunan bir klasördür (BUDA).

    

   

    

     [Ses giri�i e�leme] 
  Di�er cihazlar ile bu Ev Sinema Sisteminin 
ses giri� jak� aras�ndaki ba�lant�y� e�le�tirir. 
E�le�tirme için sadece alg�lanan cihazlar 
görüntülenir. 

 Not

 Ses giri�ini e�le�tirebilmek için   • [Sistem Ses 
kontrolü]  seçene�ini etkinle�tirmeniz gerekir.

      Geli�mi� Ayarlar
    1    tu�una bas�n.
    2  [Ayarlar]  seçene�ini belirleyin, ard�ndan 

 OK  tu�una bas�n
    3  [Geli�mi� Krlm]  seçene�ini belirleyin, 

ard�ndan      tu�una bas�n

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

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

 Not

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

     

     

Video Ayrl

Ses Ayrlrı

Tercih Ayarı

EasyLink Krlm

Gelişmiş Krlm

BD-Live güvenlik

Ağ

Yazılım Yükleme

Yerel depoyu tmzl

DivX® VOD Kodu

Sürüm Bilgisi

Fabrika Ayarlarını Geri Yükle

Kpl
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     [DivX® VOD Kodu] 
  DivX® kay�t kodunu görüntüler.

 �pucu

 www.divx.com/vod adresinden video kiralar  •
veya sat�n al�rken bu ürünün 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.

    

     [Sürüm Bilgisi] 
  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. 

    

     [Fabrika Ayarlar�n� Geri Yükle] 
   [Ebeveyn Kontrolü]  d���nda, bu ürünün tüm 
ayarlar�n� fabrika varsay�lanlar�na s�f�rlar.
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Yaz�l�m� USB üzerinden 
yükseltme
    1 Bu Ev Sinema Sisteminde kullan�labilen en 

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

    2 USB � ash sürücünün kök dizininde ‘UPG’ 
adl� bir klasör olu�turun.

    3 Yaz�l�m�, USB � ash sürücünün ‘UPG’ 
klasörüne indirin.

    4 ‘UPG’ klasöründeki indirilen yaz�l�m�n 
s�k��t�rmas�n� aç�n.

    5 USB � ash sürücüyü bu Ev Sinema 
Sistemine tak�n.

    6 Ana menüde  [Ayarlar]  >  [Geli�mi� Krlm]  
>  [Yaz�l�m Yükleme]  >  [USB]  seçimlerini 
yap�n.

    7 Güncelleme i�lemini onaylamak için TV’de 
gösterilen talimatlar� uygulay�n.

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

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

 Not

 Ev Sinema Sistemi zarar görebilece�inden,  •
güncelleme s�ras�nda gücü kapatmay�n veya 
USB’yi ç�karmay�n.

       8 Yaz�l�m 
güncelleme

  Güncellemeleri kontrol etmek için, bu ev sinema 
sistemindeki yaz�l�m sürümünü Philips web 
sitesinde bulunan en yeni yaz�l�m sürümü (varsa) 
ile kar��la�t�r�n.
     1    tu�una bas�n.
    2  [Ayarlar]  seçene�ini belirleyin, ard�ndan 

 OK  tu�una bas�n
    3  [Geli�mi� Krlm]  >  [Sürüm Bilgisi]  

seçene�ini seçin ve  OK  tu�una bas�n.

       Yaz�l�m� a� üzerinden 
güncelleme
    1 A� ba�lant�s�n� haz�rlay�n, ayr�nt�l� bilgi için 

‘Ba�lang�ç’ > ‘A� kurulumu’ bölümüne 
ba�vurun.

    2 Ana menüde  [Ayarlar]  >  [Geli�mi� Krlm]  
>  [Yaz�l�m Yükleme]  >  [A�]  seçimlerini 
yap�n. 

    3 Güncelleme i�lemini onaylamak için TV’de 
gösterilen talimatlar� uygulay�n.

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

      4 Ev Sinema sistemini yeniden ba�latmak 
için güç kablosunu ç�kar�n ve birkaç saniye 
sonra tekrar ba�lay�n. 
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Radyo 
    Ayarlama aral���: FM 87.5-108 MHz (50 • 
kHz)
    Sinyal - parazit oran�: FM 50 dB• 
    Frekans tepkisi: FM 180 Hz ~ 9 kHz / • 
±6dB

      

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

      

     Ana Ünite 
    Güç kayna��: 220 – 240V; ~50 Hz• 
    Güç tüketimi: 180 W• 
    Beklemede güç tüketimi: < 0,8 W • 
    Boyutlar (GxYxD): 435 x 64 x 341 (mm)• 
    A��rl�k: 4 kg• 

      

     Hoparlörler  
    Sistem: her ürün serisine uyumlu uydu• 
    Hoparlör empedans�: 3 ohm (orta), 5 • 
ohm (Ön/Arka)
    Hoparlör sürücüleri:• 

    Orta/Ön/Arka: 2 x 3 inç woofer + 1 • 
X 2 inç tweeter  

      Frekans tepkisi: 130 Hz ~ 20 kHz• 
    Boyutlar (GxYxD):• 

    HTS7500 için:• 
  - Orta: 370 x 104 x 87 (mm) 
  - Ön/Arka: 130 x 324 x 130 (mm)
    HTS7520 için:• 
  - Orta: 370 x 104 x 87 (mm)
  - Ön: 247 x 1108 x 247 (mm)
  - Arka: 130 x 324 x 130 (mm)
 HTS7540 için:• 
  - Orta: 370 x 104 x 87 (mm) 
 - Ön/Arka: 247 x 1108 x 247 (mm)

      

      9 Özellikler

 Not

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

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

      

     Ampli� katör  
    Toplam ç�k�� gücü: 1000 W RMS• 
    Frekans tepkisi: 40 Hz ~ 20 kHz• 
    Sinyal parazit oran�: > 65 dB (A a��rl�kl�)• 
    Giri� hassasiyeti:• 

    AUX1/2: 400 mV • 
    MP3 LINK: 250 mV • 

        

     Video 
    Sinyal sistemi: PAL / NTSC• 
    Komponent video ç�k���: 480i/576i, • 
480p/576p, 720p, 1080i
    HDMI ç�k��� 480p, 576p, 720p, 1080i, • 
1080p, 1080p24

      

     Ses 
    S/PDIF Dijital ses giri�i:• 

    Koaksiyel: IEC 60958-3• 
    Optik: TOSLINK• 

      Örnekleme frekans�:• 
    MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz• 
    WMA: 44,1 kHz, 48 kHz• 

      Sabit bit h�z�:• 
    MP3: 112 kbps - 320 kbps• 
    WMA: 48 kbps - 192 kbps• 

        

     

TR



44

A��rl�k: • 
    HTS7500 için:• 
  - Orta: 1,3 kg
  - Ön/Arka: 1,5 kg
    HTS7520 için:• 

       - Orta: 1,3 kg
   - Ön: 3,9 kg
   - Arka: 1,5 kg

 HTS7550 için:• 
  - Orta: 1,3 kg
 - Ön/Arka: 3,9 kg

    

     Subwoofer 
    Empedans: 3 ohm• 
    Hoparlör sürücüleri: 165 mm (6,5 inç) • 
woofer
    Frekans tepkisi: 45 Hz ~ 5 kHz• 
    Boyutlar (GxYxD): 295 x 375 x 295 (mm)• 
    A��rl�k: 6,3 kg• 

      

     Lazer Özellikleri 
    Lazer Tipi: • 

    BD Lazer Diyotu: InGaN/AIGaN• 
    DVD Lazer Diyotu: InGaAIP• 
    CD Lazer Diyotu: A IGaAs• 

      Dalga boyu: • 
    BD: 405 +5nm/-5nm• 
    DVD: 650 +5nm/-10nm• 
    CD: 790 +10nm/-20nm• 

      Ç�k�� gücü: • 
    BD: Maks. güç de�eri: 20mW• 
    DVD: Maks. güç de�eri: 7mW• 
    CD: Maks. güç de�eri: 7mW• 
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  Bu durum HDMI video çözünürlü�ünü  •
de�i�tirdi�inizde oluyorsa, görüntü 
belirene kadar  HDMI  dü�mesine arka 
arkaya bas�n.    

  Komponent (Y Pb Pr) ba�lant�da görüntü yok.
  HDMI video ba�lant�s�   • [Oto.]  veya 
 [1080p/24Hz]  olarak ayarlanm��sa, 
komponent ba�lant�da video ç�k��� yoktur. 
HDMI video ayar�n� de�i�tirin veya HDMI 
ba�lant�s�n� kald�r�n.

    

   Televizyonda yüksek çözünürlüklü sinyal yok. 
    Diskin yüksek çözünürlüklü video • 
içerdi�inden emin olun.
    TV’nin yüksek çözünürlüklü video • 
destekledi�inden emin olun. 

       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 ses • 
giri�inden TV’nizdeki ses ç�k���na ba�lay�n. 
Ard�ndan, do�ru ses kayna��n� seçmek 
için  AUDIO SOURCE  tu�una arka arkaya 
bas�n.

      

  

          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
  Bu ev sinema sistemindeki dü�meler 
çal��m�yor.

  Ev sinema sisteminizi prizden çekin, birkaç  •
dakika bekleyin ve tekrar prize tak�n.    

     Resim
  Görüntü yok.

    TV’nin bu ev sinema sistemi için do�ru • 
kayna�a geçti�inden emin olun.

      

  HDMI ba�lant�s�nda görüntü yok.
  Ba�l� cihaz HDCP uyumlu de�ilse, HDMI  •
ba�lant�s� yoluyla görüntü aktaramazs�n�z. 
Kompozit veya komponent video 
ba�lant�s� kullan�n.
  HDMI kablosunun ar�zal� olup olmad���n�  •
kontrol edin. Yeni bir HDMI kablosu tak�n.
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USB � ash sürücünün içeri�i okunam�yor.
  USB � ash sürücü format� bu ürünle  •
uyumlu de�il.
  Sürücü, bu ürün taraf�ndan  •
desteklenmeyen farkl� bir dosya sistemi 
(örn. NTFS) ile biçimlendirilmi�.

    

   TV’de ‘No entry’(Giri� yok) i�areti 
görüntüleniyor. 

    ��lem yap�lam�yor.• 
      

   BD-Live özelli�ine eri�emiyorum. 
    A� ba�lant�s�n� kontrol edin veya a��n • 
kurulmu� oldu�undan emin olun.
    Yerel depolama alan�n�, dahili belle�i • 
(varsa) veya USB’yi temizleyin.
    BD diskin BD Live özelli�ini • 
destekledi�inden emin olun.

Hoparlörlerden surround ses etkisi gelmiyor.
  Do�ru surround ses ayar�n� seçmek için  •
 SURR. SOUND  dü�mesine bas�n.
  Oynatmakta oldu�unuz kayna��n  •
surround seste (Dolby Digital, vb.) 
kaydedildi�inden emin olun. Ba�lanan 
cihaz HDCP uyumlu de�ilse veya sadece 
DVI uyumluysa, ses HDMI ba�lant�s�ndan 
aktar�lamaz. Bir analog veya dijital ses 
ba�lant�s� yap�n.    

     Oynat
   Disk oynat�lam�yor.  

    Bu ürünün diski destekledi�inden emin • 
olun. Bkz. ‘Özellikler’.
    Bu ürünün DVD veya BD’nin bölge • 
kodunu destekledi�inden emin olun.
    DVD±RW veya DVD±R için diskin • 
sonland�r�lm�� oldu�undan emin olun.
    Diski temizleyin. • 

      

   Veri dosyalar� (JPEG, MP3, WMA) 
oynat�lamayabilir veya okunamayabilir. 

    Veri dosyas�n�n UDF, ISO9660 veya • 
JOLIET biçiminde kaydedildi�inden emin 
olun.
    JPEG dosya uzant�s�n�n .jpg, .JPG, .jpeg • 
veya .JPEG oldu�undan emin olun.
    Windows Media™ Ses için MP3/WMA • 
dosya uzant�s�n�n .mp3 veya .MP3 ve .wma 
veya .WMA oldu�undan emin olun.

      

  DivX video dosyalar� oynat�lam�yor.
  DivX video dosyas�n�n tam oldu�undan  •
emin olun.
  Dosya ad� uzant�s�n�n do�ru oldu�undan  •
emin olun.
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   DivX Video-On-Demand (�stek Üzerine 
Video)
  Bu DivX Certi� ed ® cihaz�n DivX Video-on-
demand (VOD) (�stek üzerine video) içeri�i 
oynatabilmesi için kaydedilmesi gerekir. Kay�t 
kodu üretmek için, cihaz ayar menüsündeki 
DivX VOD bölümüne gidin. Kay�t i�lemini 
tamamlamak ve DivX video hakk�nda daha 
fazla bilgi almak için bu kodla vod.divx.com 
adresine gidin.

   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.

   Dolby Pro Logic IIx
  Herhangi iki kanall� veya çok kanall� 5.1 sesi 
7.1 kanal oynat�m�na geni�leterek, surround 
ses deneyimi sa�layan, geli�mi� bir matris kod 
çözme teknolojisidir.

   Dolby TrueHD
  Dolby TrueHD, stüdyo ana sesini yeniden 
üreten çok yüksek kaliteli bir ses format�d�r.

   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.

   DTS-HD
  DTS- HD, sinema salonlar�nda kullan�lan 
yüksek kaliteli, geli�mi� bir ses format�d�r. 
Önceki DTS Dijital Surround uyumlu 
ekipmanlar, DTS-HD’yi DTS Dijital Surround 
ses olarak çalabilirler. BD-Video, 7.1 kanal 
ç�k���na kadar destekler.

  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).

         11 Sözlük

  A
   AVCHD
  AVCHD, yüksek çözünürlüklü HD görüntüleri 
kaydetmek ve oynatmak için kullan�lan yüksek 
çözünürlüklü kameralar için geli�tirilmi� yeni bir 
biçimdir (standartt�r).

  B
   BD-J
  Baz� BD-Video diskleri Java uygulamalar� içerir 
ve bu uygulamalara BD-J ad� verilir. Normal 
video oynatman�n yan� s�ra çe�itli etkile�imli 
özelliklerin key� ni ç�karabilirsiniz.

   Blu-ray Disk (BD)
  Blu-ray Disk, standart DVD disklerden be� 
kat daha fazla veri depolayabilen, yeni nesil 
bir optik video diskidir. Yüksek kapasite, 
yüksek tan�ml� videolar, çok kanall� surround 
sesler ve etkile�imli menüler gibi özelliklerden 
faydalanmay� mümkün k�lar. 

   BONUSVIEW
  Bu, diskte kodlanan resim içinde resim gibi 
etkile�imli içeri�i destekleyen bir BD-Video’dur 
(Final Standard Pro� le veya Pro� le 1.1). Bu 
özellik sayesinde birinci ve ikinci videoyu ayn� 
anda oynatabilirsiniz. 

  D
   DivX Video
  DivX®, DivX, Inc taraf�ndan olu�turulan bir 
dijital video format�d�r. Bu, DivX video oynatan 
resmi DivX Certi� ed cihazd�r. Daha fazla bilgi 
ve dosyalar�n�z� DivX videoya dönü�türmekte 
kullanaca��n�z yaz�l�m araçlar� için www.divx.
com adresini ziyaret edin.
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  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.

  W
   WMA
  Windows Media™ Ses. Microsoft Corporation 
taraf�ndan geli�tirilmi� bir ses s�k��t�rma 
teknolojisini belirtir. WMA verileri, Windows 
Media player sürüm 9 ya da Windows 
Media player for Windows XP kullan�larak 
kodlanabilir. Dosyalar, sahip olduklar� ‘.wma.’ 
dosya uzant�s�ndan tan�nabilir.

  Y
   Yerel depolama
  Bu depolama alan� BD-Live özellikli BD-Video 
ek içeri�inin depolanmas� için hedef olarak 
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.

  L
   LAN (Yerel Alan A�)
  Bir �irket, okul veya evde birbirine ba�l� 
cihazlardan olu�an a�. Belirli bir a��n s�n�rlar�n� 
gösterir. 

  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. 
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