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Producent zastrzega możliwość
wprowadzania zmian technicznych.

ČESKA REPUBLIKA
Výstraha! Tento přístroj pracuje s
laserovým paprskem. Při nesprávné
manipulaci s přístrojem (v rozporu
s tímto návodem) můże dojít k
nebezpečnému ozáření. Proto přístroj
za chodu neotevírejte ani nesnímejte
jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte
specializovanému servisu.
Nebezpečí! Při sejmutí krytů a odjištění
bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí
neviditelného laserového záření!
Chraňte se před přímým zásahem
laserového paprsku.
Záruka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu
přístroj demontovali, vždy nejdříve
vytáhněte síťovou zástrčku.
Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i
před kapkami vody.

MAGYARORSZÁG
Minőségtanúsítás
A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó
vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes
rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen
készülék megfelel a műszaki adatokban
megadott értékeknek.
Figyelem! A meghibásodott készüléket –
beleértve a hálózati csatlakozót is – csak
szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki a
készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!
Garancia
A forgalombahozó vállalat a termékre 12
hónap garanciát vállal.
Névleges feszültség .........................100 - 240 V
Névleges frekvencia...............................50/60 Hz
Teljesítmény
maximális........................................................ 25 W
készenléti állapotban............................... <1 W
Érintésvédelmi osztály II.
Tömeg..................................................................3.9 kg

SLOVAK REPUBLIC
Prístroj sa nesmie používat’ v mokrom
a vlhkom prostredí! Chránte pred
striekajúcou a kvapkajúcou vodou!

Befoglaló méretek
szélesség ..................................................152 mm
magasság...................................................170 mm
mélység......................................................210 mm
Rádiórész vételi tartomány
URH.......................................87,5 – 108,0 MHz
Erősítő rész
Kimeneti teljesítmény...........2 x 25W RMS
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1 Önemli
Bu güvenlik sembollerini
öğrenin

•

Ses aldatıcı olabilir. Zaman içinde,
rahat işitme seviyeniz daha yüksek ses
seviyelerine uyum sağlar. Bu nedenle,
uzun süreli dinlemenin ardından ‘normal’
gibi gelen ses seviyesi gerçekte yüksek
ve işitme duyunuza zararlı olabilir. Buna
karşı korunmak için ses seviyesini, işitme
duyunuz uyum sağlamadan önce güvenli
bir seviyeye ayarlayın ve o seviyede
bırakın.

Güvenli bir ses seviyesi belirlemek için:
• Ses seviyesi kontrolünüzü düşük şekilde
ayarlayın.
• Distorsiyonsuz, rahat ve net bir şekilde
duymaya başlayana kadar ses seviyesini
yavaş yavaş artırın.
Bu ‘yıldırım’ sembolü, ünitenizdeki yalıtılmamış
materyallerin elektrik çarpmasına neden
olabileceği anlamına gelir. Evinizdeki herkesin
güvenliği için, lütfen ürün muhafazalarını
çıkarmayın.
‘Ünlem işareti’, çalışma ve bakım sorunlarını
önlemek için ekteki ilgili bilgileri dikkatle
okumanız gereken özelliklere dikkat çeker.
UYARI: Yangın veya elektrik çarpması
riskini azaltmak için, bu ürün yağmura ya
da neme maruz bırakılmamalıdır ve vazolar
gibi sıvıyla dolu objeler bu ürünün üzerine
yerleştirilmemelidir.
DİKKAT: Elektrik çarpmasını önlemek için fişin
geniş ucunu geniş yuvaya tamamen oturacak
şekilde takın.

İşitme güvenliği
Aşırı olmayan ses seviyesinde dinleyin.
• Kulaklıkları yüksek ses seviyesinde
kullanmak işitme kaybına neden olabilir.
Bu ürün, bir dakikadan az bir süre
maruz kalınsa bile, normal bir insan için
işitme kaybına neden olabilecek desibel
aralıklarında ses üretebilir. Daha yüksek
desibel aralıkları, halihazırda işitme kaybı
olan kişilere önerilmektedir.

Makul süreler boyunca dinleyin:
• Normalde ‘güvenli’ olan seviyelerde bile
sese uzun süre maruz kalmak da işitme
kaybına neden olabilir.
• Cihazınızı makul süreler boyunca dinleyin
ve zaman zaman dinlemeye ara verin.
Kulaklıklarınızı kullanırken aşağıdaki hususları
göz önünde bulundurun.
• Makul süreler boyunca, makul ses
seviyelerinde dinleyin.
• İşitme duyunuzu uyum sağladıkça ses
seviyesini artırmamaya dikkat edin.
• Ses seviyesini, çevrenizi duyamayacağınız
kadar yükseltmeyin.
• Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda
dikkatle davranmalı veya dinlemeye geçici
olarak ara vermelisiniz. Motorlu bir taşıt
kullanırken, bisiklete binerken, kaykay
kullanırken, vb. kulaklık kullanmayın; bu
durum trafik tehlikesi yaratabilir ve birçok
bölgede yasaktır.
Dikkat
•• Burada belirtilenler haricinde kontrol

veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler
uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz
kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere neden
olabilir.

162 TR
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Diğer
Cihaz üzerinde yapılan, Philips Consumer
Lifestyle tarafından açıkça onaylanmayan her
türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma
yetkisini geçersiz kılabilir.

Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti
gereksinimlerine uygundur.

Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen
ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede
malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve
üretilmiştir.

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

önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin
ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar
hakkında bilgi edinin.
Çevresel bilgiler
Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır.
Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilecek
şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu),
polistiren köpük (tampon) ve polietilen
(torbalar, koruyucu köpük tabakası.)
Sisteminiz, uzman bir firma tarafından
parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek
ve kullanılabilecek malzemelerden
oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin,
tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında
yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.
Bu cihaz aşağıdaki etiketi içerir:

Sınıf II ekipman simgesi:

Bu simge, ünitenin çift yalıtım sistemine sahip
olduğunu gösterir.

Tü rkçe

Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa
Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal
evsel atıklarla atılmaması gereken piller
kullanılmaktadır.Atık işleminin düzgün
biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan
sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını
TR 163
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2 Tebrikler
Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips’e
hoş geldiniz! Philips’in sunduğu destekten tam
olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.
com/welcome adresinde kaydettirin.
Philips ile iletişim kurduğunuzda, bu ürünün seri
ve model numaraları istenir. Model numarası ve
seri numarası, ana ünitenin arka kısmında yer alır.
Numaraları buraya yazın:
Model No. __________________________
Seri No. ___________________________

Özellik tanıtımı
Bu oynatıcı aşağıdaki işlemleri
gerçekleştirebilir:
• videoları ve ses dosyalarını oynatır
ve disklerdeki ya da USB depolama
cihazlarındaki fotoğrafları görüntüler
Desteklenen ortamlar hakkındaki ayrıntılar
için, “Özellikler” bölümüne bakın.

Bölge Kodu
Aşağıdaki bölge kodlarıyla işaretlenmiş DVD
disklerini oynatabilirsiniz.
DVD bölge kodu

Ülkeler

Avrupa

Ses efekti
Bu oynatıcı, DSC (Dijital Ses Efekti) ve DBB
(Dinamik Bas Artışı) ses çıkışlarını destekler.

Kutuda neler var
Ambalaj içeriğini kontrol edin:
• Ana ünite
• 2 hoparlör
• Uzaktan kumanda
• Ses ve video kabloları (beyaz, kırmızı ve
sarı konektörler)
• USB kablosu (100 mm)
• MP3 bağlantı kablosu (3,5 mm fiş)
• Güç kablosu
• Kullanım kılavuzu
• Hızlı başlangıç kılavuzu
Özelliklerden tam olarak yararlanmak için,
aşağıdaki kablolara ihtiyacınız vardır.
• Komponent video kabloları
Bu ek kabloları satın almak için yerel satıcınızla
bağlantı kurun.

164 TR
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Ana menü hakkında genel bilgiler
a

o

b
c

d
n
m
l

e

k
j
f

i

g

h

•

Disk bölmesini açar veya kapatır.

b IR sensörü
c VFD ekran
d Disk bölmesi
e VOLUME
• Ses düzeyini arttırır/azaltır.

h MP3 LINK
• Bir MP3 bağlantı kablosu bağlayın
(3,5 mm fiş).
i
j

•

Kulaklıklar için soket.

•

Oynatımı başlatır, duraklatır veya
devam ettirir.

f Açmak için çekin
g

k
•

Bir USB depolama cihazı bağlayın.

•
•

/

Önceki veya sonraki başlığa, bölüme,
parçaya veya dosyaya atlar.
Hızlı geri veya ileri arama yapar.

Tü rkçe

a

TR 165
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l

•

Oynatımı durdurur.

m SOURCE
• Bir ortam kaynağı seçer (MP3
bağlantı kablosu aracılığıyla bağlanmış
disk, USB depolama cihazı, FM radyo
alıcısı ya da harici cihaz).
n DBB
• DBB (Dinamik Bas Artışı) özelliğini
etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
o

•
•

Üniteyi açar ya da kapatır.
Bekleme moduna geçer.

3 Kullanmadan
önce
Oynatıcıyı yerleştirin
Not
•• Ürünü düz, sert ve sabit bir yüzeye yerleştirin.
•• Bu oynatıcıyı asla kapalı bir kasanın içine veya

başka herhangi bir elektrikli ekipmanın üzerine
yerleştirmeyin.
•• Bu oynatıcıyı doğrudan gün ışığından, çıplak
alevlerden veya ısıdan koruyun.
•• Havalandırma deliklerini kapatmayın.
•• Cihaz, sıvı damlamasına veya sıçramasına
maruz bırakılmamalıdır.
•• Tehlike kaynaklarını oynatıcının üzerine
koymayın (örn. sıvı dolu nesneler, yanan
mumlar).
•• Bu oynatıcıyı AC prizinin yakınına, AC fişinin
kolayca ulaşabileceği bir yere kurun.
•• Manyetik parazit veya istenmeyen gürültüleri
önlemek için, ana üniteyi ve hoparlörleri asla
radyasyon yayan herhangi bir cihazın çok
yakınına yerleştirmeyin.

1
2

Oynatıcıyı TV’nin yakınına yerleştirin.
Sol ve sağ hoparlörleri TV’den eşit
uzaklıkta olacak ve dinleme konumuna
yaklaşık 45 derece açı yapacak şekilde
yerleştirin.

166 TR
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4 Bağlantı

Uzaktan kumandanın pilini
takın/çıkarın

Hoparlörleri bağlayın

Not
•• Patlama riski! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya
ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.

•• Eğer uzaktan kumanda uzun süre

kullanılmayacaksa, kumandanın pilini çıkarın.

Not
•• En iyi ses kalitesi için, yalnızca ürünle birlikte
verilen hoparlörleri kullanın.

•• Hoparlörleri sadece aynı ya da daha yüksek
empedansla bağlayın. Ayrıntılar için “Ürün
bilgileri” > “Özellikler” bölümüne bakın.

3
1

2

1
2

Kutupları (+/-) gösterildiği gibi olacak
şekilde bir lityum CR2025 pil takın.
Pil tepsisini çekin ve kapatın.

Tü rkçe

3

Pil tepsisini dışa çekin.

TR 167
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TV’yi bağlayın
Ses ve video kablolarını oynatıcının üzerindeki
çıkış soketlerine ve TV’nizin üzerindeki ilgili
giriş soketlerine bağlayın.
TV’nizin desteklediği en iyi video bağlantısını
seçin.

Seçenek 1: Kompozit bir video
kablosuyla bağlayın

R

L

VIDEO

USB depolama aygıtı bağlantısı
Not
•• En iyi veri aktarımı için, sadece desteklenen
USB kablosunu kullanın.

1

Birlikte verilen USB kablosunu aşağıdaki
noktalara bağlayın:
• ana ünitenin üzerindeki
jakı.
• USB depolama cihazınızın fişi.

Gücü bağlayın
Not
•• ANA ŞEBEKE fişi veya cihaz bağlantısının

Seçenek 2: Komponent video
kablolarıyla bağlayın

Y

Pb/Cb

R

L

bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı
yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır
bir durumda kalmalıdır.
•• Ürüne hasar verme riski! Güç kaynağı
geriliminin, ana ünitenin arkasında belirtilen
gerilimle aynı olduğundan emin olun.
•• AC güç kablosunu bağlamadan önce, diğer
bütün bağlantıları yaptığınızdan emin olun.
•• Güç kablosunun, özellikle fişlerde, prizlerde ve
cihazdan çıktıkları yerlerde üzerine basılmasını
veya sıkışmasını önleyin.
•• Şimşek fırtınaları sırasında veya uzun süre
kullanılmadığında cihazın fişini çekin.

Pr/Cr

Daha yüksek kalitedeki videolar için
komponent video kabloları aracılığıyla bir
aşamalı taramalı TV bağlayın.

168 TR

MCD135_58_UM_V2.0.indb 168

8/15/2012 2:26:12 PM

5 Başlarken

Doğru video giriş kanalını bulun

Açma

1
2

1

tuşuna basın.
»» Oynatıcı, en son seçilen kaynağa döner.

•• Eğer 15 dakika içerisinde herhangi bir kaynak

seçilmezse, oynatıcı bekleme moduna geçer.
•• Eğer bekleme modundayken 15 dakika
boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa, oynatıcı
Güç tasarruflu bekleme moduna geçer.
•• Oynatıcının bekleme moduna geçmesi için
tuşuna basın.

Saati ayarlayın
Oynatıcı 24 saatlik zaman formatını kullanır.

2
3

/

tuşuna basın.

Tekrar DISPLAY/CLOCK tuşuna basın.
»» Dakika haneleri yanıp söner.
Dakikayı ayarlamak için

/

tuşuna basın.

Ayarı onaylamak için DISPLAY/CLOCK
tuşuna basın.

•• Video kanalları arasında nasıl geçiş yapacağınızı
öğrenmek için TV’nizin kullanım kılavuzuna
bakın.

Doğru TV sistemini seçin
Bu oynatıcı, NTSC ve PAL ile uyumludur. Eğer
varsayılan ayardayken, görüntü anormal biçimde
görüntüleniyorsa, TV’nizle eşleşen bir TV sistemi
seçin. (Ayrıntılar için “Kurulum” > “Sistem
kurulumu” > [TV SİSTEMİ] bölümüne bakın)

Ekran görünümü için bir dil
seçin
Bu ayar için varsayılan dil seçenekleri olarak
İngilizce ve Rusça seçilmiştir. (Ayrıntılar için
“Kurulum” > “Dil seçimi” > [EKRAN DILI]
bölümüne bakın)

Tü rkçe

4
5

Bekleme modundayken, 2 saniye boyunca
DISPLAY/CLOCK tuşunu basılı tutun.
»» Saat haneleri yanıp söner.
Saati ayarlamak için

Disk kaynağını seçmek için DISC tuşuna
basın.
• TV’yi açın ve uygun video giriş
kanalına geçin.
Not

Not

1

Oynatıcıyı açın.
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6 Oynat

4

Dikkat
•• Oynatıcının zarar görme riski vardır! Oynatım
esnasında, üniteyi asla hareket ettirmeyin.

•• Disk bölümünün içinde diskler dışında asla
herhangi bir obje koymayın.

•• Ürünün içindeki lazer ışınına asla bakmayın.
•• Diskleri asla disk düzenleyici halkalar veya
disk işleme sayfaları gibi aksesuarlar birlikte
çalmayın.

Bir işlemden sonra “[GÇRSZ ANHTR]”
görüntülenmesi, mevcut ortam için veya geçerli
zamanda bu işlemin mümkün olmadığı anlamına
gelir.

Kaydedilen dosyaları oynatma
Bir CD-R/RW, kaydedilebilir DVD veya USB
depolama cihazına kopyalanmış olan DivX/MP3/
WMA/JPEG dosyalarını oynatabilirsiniz.

Temel işlem

Not

Listelenen işlemler, desteklenen bütün ortamlar
için geçerlidir.
Görev
İşlem
tuşuna basın.
Oynatmayı durdurur
tuşuna basın.
Oynatımı duraklatır veya
devam ettirir
/ tuşuna basın.
Önceki/sonraki başlığa,
bölüme, parçaya veya
dosyaya atlar.

Disk oynatma
1
2
3

Disk kaynağını seçmek için DISC tuşuna
basın.
Disk tepsisini açmak için

Oynatıcı otomatik olarak oynatma
işlemine başlar.
• Oynatım işlemini manuel olarak
başlatmak için,
tuşuna basın.
• Sizin ayarlarınızdan daha yüksek
bir sınıflandırma düzeyi olan bir
DVD’yi oynatmak için, öncelikle 4
haneli parolayı girin. (“Kurulum” >
“Sistem kurulumu” > [PAROLA]
ve [SINIFLANDIRMA] bölümlerine
bakın)

tuşuna basın.

Bir diski yazılı tarafı üste gelecek biçimde
disk tepsisine yerleştirin ve ardından
tuşuna basın.

•• Yalnızca bu oynatıcının DivX® kayıt koduyla

kiralanmış veya satın alınmış olan DivX
videolarını oynatabilirsiniz. (“Kurulum” > “Dil
seçimi” > [DIVX[R] VOD] bölümüne bakın)
•• Aşağıdaki dosya uzantılarına sahip olan
altyazı dosyaları (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass)
desteklenmektedir ancak dosya listesinde
görüntülenmezler.
•• Altyazı dosyasının adı DivX videosunun dosya
adıyla aynı olmalıdır (dosya uzantısı hariç).
•• DivX video dosyası ve altyazı dosyaları, aynı
dizinde kaydedilmelidir.

1
2

Bir kaynak seçin.
• Bir USB depolama cihazı için, USB
tuşuna basın.
• Bir disk için, DISC tuşuna basın.
USB depolama cihazını ya da diski
yerleştirin.
»» Oynatıcı otomatik olarak oynatma
işlemine başlar.
»» Oynatım arayüzü görüntülenir.
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Bir dosya oynatma

[C : ] 000001.MP3

1
2

01.000001

02.MP3

02.000002

03.WMA

03.000003

3

04.000004
05.000005
06.000006

4

07.000007
08.000008
09.000009

•
•
•
•

2
3

Üstte: mevcut dosyanın adı ve mevcut
klasörün adı
Solda: klasör listesi
Sağda: dosya listesi
Altta: kategori simgeleri
• müzik için
• fotoğraflar için
• videolar için

Kategori simgesi vurgulanana kadar
(veya
) tuşuna arka arkaya basın.
• Eğer belirli bir kategoride bir dosya
yoksa, kategori simgesi vurgulanmaz.
Seçilen kategori simgesini vurgulamak için
(veya
) tuşuna basın.
Onaylamak için OK tuşuna basın.
»» Bu kategorinin dosyalarını içeren
klasörler listelenir.

Bir klasör seçin

1
2
3

Klasör adı vurgulanana kadar
arka arkaya basın.

Bir dosya adını vurgulamak için
basın.

tuşuna

Seçilen dosya adını vurgulamak için
tuşuna basın.

/

Onaylamak için OK tuşuna basın.
»» Seçilen dosya oynatılmaya başlar.
»» Aynı kategorideki son dosyanın sonuna
gelindiği zaman, oynatıcı oynatım
işlemini otomatik olarak durdurur.

Bir kategori seçin

1

Seçilen klasörü açın.

tuşuna

Seçilen klasör adını vurgulamak için
tuşuna basın.

/

Onaylamak için OK tuşuna basın.
»» Klasördeki seçilen kategori dosyaları
listelenir.

Slayt gösterisi ve müziği aynı anda çalmak
Not
•• USB depolama cihazının ya da diskin WMA/
MP3 dosyalarını ve JPEG fotoğraflarını
içerdiğinden emin olun.
•• Slayt gösterisi ayarları için “Kurulum” >
“Sistem kurulumu” bölümüne bakın.

1
2
3
4
5

Bir WMA/MP3 dosyasını oynatın.
Fotoğraf kategorisini seçin.
Bir fotoğraf klasörü seçin.
Bir fotoğraf dosyası seçin.
Slayt gösterisini başlatmak için OK tuşuna
basın.
• Bütün fotoğraflar birer kez
görüntülendikten sonra slayt gösterisi
durur.
• Slayt gösterisini durdurmak için
tuşuna basın.
Not

•• Bu oynatıcı yalnızca, dijital fotoğraf

makinelerinde sıklıkla kullanılan JPEG-EXIF
formatına sahip dijital kamera fotoğraflarını
görüntüleyebilir. Hareketli JPEG dosyalarını
veya JPEG dışında bir formata sahip olan
fotoğrafları görüntüleyemez. Fotoğraflarla ilgili
olan ses klipleri de oynatılamaz.
•• Eğer JPEG fotoğrafı “exif ” türü bir dosyayla
birlikte kaydedilmemişse, “mavi dağ” küçük
resmiyle birlikte görüntülenir.

Tü rkçe

01.C:
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Oynatmanın kontrol edilmesi
Oynatımı kontrol etmek için talimatları izleyin.
Ortam

Görev

İşlem

Disk menüsüne döner

Arka arkaya DISC MENU tuşuna basın.

PBC (oynatım kontrolü)
Arka arkaya DISC MENU tuşuna basın.
özelliğini etkinleştirme/devre • PBC menüsünü görüntülemek için PBC’yi
dışı bırakma
etkinleştirin ve ardından seçiminizi girmek için
sayı tuşlarını kullanın.
Ses dilini veya ses kanalını
Arka arkaya AUDIO tuşuna basın.
seçin
Bir altyazı dili seçin

Arka arkaya SUBTITLE tuşuna basın.

Bir kamera açısı seçin

Arka arkaya ANGLE tuşuna basın.

Bir oynatım modu (tekrarla
ve rastgele çalma) seçin

Arka arkaya MODE tuşuna basın.

Bir bölüm ya da şarkı
içerisinde belirli bir bölümü
tekrarlama

1
2

Başlangıç noktasını seçmek için REPEAT A-B
tuşuna basın.
Bitiş noktasını seçmek için REPEAT A-B
tuşuna basın.
»» Seçilen bölüm, sürekli çalınmaya başlar.

ormal oynatıma geri dönmek için, [REP
OFF] görüntülenene kadar REPEAT A-B
tuşuna basın.
DISPLAY tuşuna basın.
•

Oynatma bilgilerinin
görüntülenmesi
Yakınlaştırma veya
uzaklaştırma
Oynatımı yavaşlatma

Arka arkaya ZOOM tuşuna basın.
• Büyütülmüş bir görüntü üzerinde gezinmek
için, /
/
tuşuna basın.
Bir oynatım hızı seçmek için arka arkaya tuşuna
basın.
/

Geri veya ileri hızlı arama
yapma

Bir hız seçmek için
tutun.

Fotoğrafları önizleme

Dosya listesindeki bir dosya adını vurgulamak için
/ tuşuna basın.

Fotoğrafın döndürülmesi

/ /

/

tuşunu 2 saniye basılı

tuşuna basın.
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Saat veya parça/bölüm/parça
numarasına göre arama
1
2
3
4

Oynatma sırasında GOTO tuşuna basın.

7 Diğer özellikler
FM radyo dinleyin

Başlık numarasını, bölüm numarasını,
parça numarasını ya da saat alanını
vurgulamak için
/
tuşuna basın.
Numarayı ya da saat hanelerini girmek için
sayı tuşlarını kullanın.
Onaylamak için OK tuşuna basın.
»» [GİT] görüntülenir.
»» Oynatma otomatik olarak başlar.

Ses ayarlama

Not
•• Maksimum 10 radyo istasyonu saklanabilir.
•• Daha iyi alım için FM antenini tamamen açın.

Radyo istasyonlarını otomatik olarak
programlayın

1
2

Ses düzeyini ayarlayabilir ve ses efektleri
seçebilirsiniz.
Görev
İşlem
Ses düzeyini arttırır/ + VOL - tuşuna basın;
azaltır
VOLUME tuşunu saat
yönünde veya saat
yönünün tersine çevirin.
Önceden ayarlanmış Arka arkaya DSC
tuşuna basın.
bir ses efekti seçin
(POP, ROCK, JAZZ
ve CLASSIC)
DBB (Dinamik Bas DBB tuşuna basın.
Artışı) özelliğini
etkinleştirir/devre
dışı bırakır
Hoparlörleri
MUTE tuşuna basın.
kapatın/açın

TUNER tuşuna basın.
ANGLE/PROG düğmesini 2 saniyeliğine
basılı tutun.
»» A U T O yanıp söner.
»» Mevcut istasyonlar programlanır.
»» İlk programlanan radyo istasyonu,
otomatik olarak yayınlanır.

Radyo istasyonlarını manuel olarak
programlayın

1
2
3
4
5
6

TUNER tuşuna basın.
Bir radyo istasyonunu ayarlamak için arka
arkaya
/
tuşuna basın.
ANGLE/PROG tuşuna basın.
»» Sıra numarası, görüntülenen geçerli
frekansla birlikte yanıp söner.
Bu radyo istasyonu için 01’den 10’e bir sıra
numarası vermek için / tuşuna basın.
Onaylamak için ANGLE/PROG tuşuna basın.
»» Sıra numarası ve geçerli frekans görüntülenir.
Daha fazla istasyon programlamak için 2-5
arasındaki adımları tekrar edin.

•• Programlanan bir istasyonun üzerine yazmak
için, bu sıra numarasıyla başka bir istasyon
kaydedin.

Tü rkçe

Not
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Programlanan radyo istasyonunu
ayarlayın.

1
2

TUNER tuşuna basın.
Programlanan radyo istasyonunu seçmek
için, arka arkaya / (veya / ) tuşuna
basın.

2
3
4
5
6

Harici bir cihazdan ses
dosyası çalma
Harici bir cihazdan ses dosyası çalmak için bu
oynatıcıyı kullanabilirsiniz.

1

2
3

MP3 bağlantı kablosunu aşağıdaki
noktalara bağlayın
• bu oynatıcının MP3 LINK jakı
• harici cihazın ses çıkış jakı (genellikle
kulaklık jakı).
MP3-LINK tuşuna basın.
Harici cihazı oynatın (ayrıntılar için bu
cihazın kullanım kılavuzuna bakın).

7
8
9

SLEEP/TIMER tuşuna basın.
»» Saat haneleri yanıp söner.
Saati ayarlamak için

/

tuşuna basın.

Tekrar SLEEP/TIMER tuşuna basın.
»» Dakika haneleri yanıp söner.
Dakikayı ayarlamak için

/

tuşuna basın.

Otomatik açılma zamanını onaylamak için
SLEEP/TIMER tuşuna basın.
»»
yanıp söner.
»» Eğer kapanma zamanını da ayarlamak
istiyorsanız, O F F T I M E seçimini yapmak
için / tuşuna basın (otomatik
kapanma zamanı) ve ardından 2-6
arasındaki adımları tekrar edin.
SOURCE

basın.

seçimini yapmak için

/

tuşuna

SLEEP/TIMER tuşuna basın.
Bir ortam kaynağı seçmek için / tuşuna
basın (DISC, USB veya FM).
• Radyo alıcısı kaynağı için,
programlanan radyo istasyonunu
seçmek amacıyla / tuşuna
basmanız gerekmektedir.

Kulaklıktan dinleme

10 OK tuşuna basın.

Kulaklığı

11 Zamanlayıcıyı etkinleştirmek için SLEEP/

soketine takın.

Otomatik olarak açma/
kapatma
Otomatik açılma ve kapanma için bir saaat
belirleyebilirsiniz.

»» Saat görüntülenir.

TIMER tuşuna basın.
»» görüntülenir.

»» Oynatıcı, ayarlanan zamanda açılır/
kapanır.
•

Zamanlayıcıyı devre dışı bırakmak
için, SLEEP/TIMER tuşuna tekrar
basın.

Not
•• Bu ayardan önce saati ayarladığınızdan emin
olun.

1

Bekleme modundayken, SLEEP/TIMER
tuşunu basılı tutun.
»»
(otomatik açılma zamanı) yanıp
söner.
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Uyku zamanlayıcısının kullanımı
Ayrıca oynatıcı, önceden belirlenen bir
süreden sonra otomatik olarak kapanabilir (10
dakikalık aralıklarla 10-90 dakika).

1
2

Oynatım esnasında, bir süre seçmek için
arka arkaya SLEEP/TIMER tuşuna basın.
»» S L E E P görüntülenir.

8 Ayar
Kurulum menüsü arayüzü
SETUP tuşuna bastıktan sonra, kurulum menüsü
arayüzü aşağıdaki gibi görüntülenir.

Uyku zamanlayıcısını devre dışı bırakmak
için, S L E E P O F F görüntülenene kadar arka
arkaya SLEEP/TIMER tuşuna basın.

SYSTEM SETUP
SCREEN SAVER
PICTURE MUSIC
SLIDE TIME
SLIDE EFFECT
PASSWORD
RATING
DEFAULT

Üstte: Ana menüler için simgeler
• [SİSTEM AYARI] menüsü için
• [DİL AYARI] menüsü için
• [SES AYARI] menüsü için
• [VİDEO AYARI] menüsü için
Ortada: Geçerli ana menünün adı
Solda: Geçerli menünün altındaki öğeler
Sağda: Ayar seçenekleri

Bir ayarın değiştirilmesi
Not
•• Bir menü öğesinin ya da ayar seçeneğinin gri
renkli gösterilmesi, geçerli durumda ayarın
değiştirilemeyeceği anlamına gelir.

1

Bir menü öğesi seçmek için
basın.

/

tuşuna
Tü rkçe

2

SETUP tuşuna basın.
• Başka bir ana menüye erişmek
amacıyla simgesini seçmek için
tuşuna basın.
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3
4
5

OK tuşuna basın.
• Eğer bir iletişim kutusu
görüntülenirse, çalıştırma talimatlarını
izleyin.
Ayar tercihinizi seçmek için
basın.

tuşuna

Onaylamak için OK tuşuna basın.
• Menüden çıkmak için SETUP tuşuna
basın.

Sistem ayarları
[EKRAN KRYC]
TV ekranını aşırı statik görüntüye maruz kalma
nedeniyle ortaya çıkan hasardan koruyun.
• [ON] - Ekran koruyucuyu etkinleştirir.
• [KPL] - Ekran koruyucuyu devre dışı
bırakır.
[GÖRÜNTÜ MÜZİK]
Oynatıcı slayt gösterisini ve müziği aynı anda
oynatabilir.
• [ON] - Bu özelliği etkinleştirir.
• [KPL] - Bu özelliği devre dışı bırakır.
[SLAYT SRS]
İki slayt arasındaki zaman aralığını belirleyin (15
saniye, 30 saniye veya 45 saniye).
[SLAYT EFEKTİ]
Slayt gösterimi için bir efekt seçin.
[PAROLA]
Derecelendirilmiş disklerin çocuklar tarafından
oynatılmasına engel olmak için parola
belirleyin. Varsayılan parola “0000”dır. 4 haneli
parolayı değiştirebilirsiniz.

1
2
3
4
5

[SINIFLANDIRMA]
Çocuklar için uygun olmayan disklerin
oynatımını kısıtlamak için bir sınıflandırma
düzeyi seçin. Sizin ayarlarınızdan daha yüksek
bir sınıflandırma düzeyi olan bir diski oynatmak
için, 4 haneli parolayı girmeniz gerekir. Bu
diskler, sınıflandırma düzeyleriyle birlikte
kaydedilmelidir.
[VARSAYILAN]
[PAROLA] ve [SINIFLANDIRMA] ayarları
hariç olmak üzere, bütün ayarları varsayılan
fabrika ayarlarına getirin.

Dil ayarları
[EKRAN DILI]
Ekran mesajları için bir dil seçin.
[MENÜ DİLİ]
Disk menüsü için dil seçer.
[DIVX ALTYAZI]
DivX videonuzun altyazısını destekleyen bir
karakter seti seçin.
[DIVX[R] VOD]
DivX® kayıt kodunun ([KAYIT KODU]’nin
arkasında) görüntülenmesi.
Not
•• Oynatıcınızı nasıl kaydedeceğinizi ve DivX

videolarını nasıl kiralayacağınızı ya da satın
alacağınızı öğrenmek için www.divx.com/vod
adresini ziyaret edin.
•• Bu kayıt koduyla kiralanan ya da satın
alınan DivX videolar, yalnızca bu oynatıcıyla
oynatılabilir.

SETUP tuşuna basın.
[SİSTEM AYARI] > [PAROLA] öğesini
seçin ve OK tuşuna basın.
Geçerli parolayı sayı tuşlarıyla (0-9) girin
ve ardından OK tuşuna basın.
• Eğer parolayı unutursanız, “0000” girin.
Yeni parolayı girin.
Onaylamak için OK tuşuna basın.
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[DŞK UYRL]
Çok kanallı Dolby dijital sesi 2 kanallı
surround ses ([LT/RT]) veya stereofonik ses
([STEREO]) olarak sıkıştırın.
[GECE MODU]
Ses yüksekliğini ve ses yumuşaklığını eşitleyin.
DVD filmleri geceleri düşük bir ses seviyesiyle
izlemek için bu özelliği etkinleştirin.
[DİNAMİK ARLK]
Ses çıkışı için bir dinamik aralık belirleyin.

Video ayarları
[TV SİSTEMİ]
TV’nizle uyumlu olan bir TV sistemi seçin.
[TV TİPİ]
TV ekranınızla uyumlu olan bir ekran oranı
seçin.

9 Ürün bilgileri
Not
•• Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden
değiştirilebilir.

Özellikler
Amplifikatör
Derecelendirilmiş
Çıkış Gücü
Frekans Tepkisi
Sinyal Gürültü
Oranı
Aux Girişi

2 X 25 W RMS
40 Hz - 20000 Hz, ±3
dB
> 65 dB
500 mV RMS 600 ohm

Disk
Lazer Tipi
Disk Çapı
Video
Çözümleme
Video DAC
Sinyal Sistemi
Video Formatı
Video S/N
Ses DAC
Toplam
Harmonik
Bozukluk
Frekans Tepkisi
S/N Oranı
Video
Çözünürlüğü

Yarı iletken
12 cm/8 cm
MPEG-1 / MPEG-2 / DivX
12 Bit
PAL / NTSC
4:3 / 16:9
> 48 dB
24 Bit / 96 kHz
< %0,8 (1 kHz)
4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz)
4 Hz - 22 kHz (48 kHz)
4 Hz - 24 kHz (96 kHz)
> 65 dBA
720 X 480 X 30;
720 X 576 X 25

Tü rkçe

Ses ayarları
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Radyo alıcısı (FM)
Ayarlama Aralığı
Şebeke ayarı
Hassasiyet - Mono, 26dB
S/N Oranı
Hassasiyet - Stereo, 46dB
S/N Oranı
Arama Seçiciliği
Toplam Harmonik
Bozukluk
Sinyal Gürültü Oranı

87,5 - 108MHz
50KHz
<22 dBf
<43 dBf
>28dBf
<%2
>55dB

Hoparlörler
Hoparlör
Empedansı
Hoparlör
Sürücüsü
Hassaslık

6 ohm
Tam kapsamlı hoparlör
> 80 dB/m/W±4dB/m/W

Genel bilgiler
AC gücü
Çalışma Gücü
Tüketimi
Güç Tasarruflu
Bekleme Modunda
Güç Tüketimi
Kompozit Video Çıkışı
Kulaklık çıkışı
USB Girişi
Boyutlar
- Ana Ünite
(G x Y x D)
- Hoparlör Kasası
(G x Y x D)
Ağırlık
- Paketle Birlikte
- Ana Ünite

100 - 240 V~, 50/60
Hz
25 W
< 0,5 W
1,0 Vp-p, 75 ohm
2 X 15 mW, 32 ohm
Sürüm 2.0
152 X 170 X 210 mm
152 X 170 X 210 mm
5,3 kg
3,9 kg

Desteklenen disk formatları
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dijital Video Diskleri (DVD’ler)
Video CD’leri (VCD’ler)
Süper Video CD’leri (SVCD’ler)
Dijital Video Diskleri + Yeniden
Yazdırılabilir (DVD+RW)
Kompakt Diskler (CD’ler)
CDR(W) üzerindeki görüntü (Kodak,
JPEG) dosyaları
CD-R(W) üzerindeki DivX® diski
DivX 3.11
WMA

Desteklenen MP3-CD formatları:
• ISO 9660
• Maks. başlık/albüm adı: 24 karakter
• Maks. başlık numarası ve albüm: 255.
• Maks. iç içe dizin: 8 seviye
• Maks. albüm numarası: 130
• Maks. MP3 parça numarası: 5000
• MP3 disk için desteklenen örnekleme
frekansları: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
• MP3 disk için desteklenen bit oranı: 32,
64, 96, 128, 192, 256 (kbps)
• Aşağıdaki formatlar
desteklenmemektedir:
• *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U gibi
dosyalar
• *.PLS, *.WAV
• Joliet formatında kaydedilen diskler
• ID3 etiketi olan MP3 Pro ve MP3

USB oynatılabilirlik bilgileri
Uyumlu USB cihazları:
• USB flash bellek (USB 2.0 veya USB 1.1)
• USB flash oynatıcılar (USB 2.0 veya USB
1.1)
• bellek kartları (bu ses sistemiyle çalışması
için ayrıca kart okuyucu gerektirir)
Desteklenen formatlar:
• USB veya bellek dosyası formatı FAT12,
FAT16, FAT32 (sektör boyutu: 512 bayt)
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•
•
•
•
•
•
•

MP3 bit oranı (veri oranı): 32-320 Kbps ve
değişken bit oranı
WMA v9 veya öncesi
En fazla 8 seviyeye kadar iç içe klasör
Albüm/klasör sayısı: en fazla 99
Parça/başlık sayısı: en fazla 999
ID3 tag v2.0 veya sonrası
Dosya adı Unicode UTF8 olmalıdır
(maksimum uzunluk: 128 bayt)

Desteklenmeyen formatlar:
• Boş albümler: Boş bir albüm; MP3/WMA
dosyaları içermeyen, boş bir albümdür.
• Desteklenmeyen dosya formatları atlanır.
Örneğin, Word belgeleri (.doc) veya .dlf
uzantısı olan MP3 dosyaları göz ardı edilir
ve oynatılmaz.
• AAC, WAV ve PCM ses dosyaları
• DRM korumalı WMA dosyaları (.wav,
.m4a, .m4p, .mp4, .aac)
• Kayıpsız formattaki WMA dosyaları

10 Sorun giderme
Dikkat
•• Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi
olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.
Bu ürünü kullanırken sorun yaşarsanız, servis
talep etmeden önce aşağıdaki noktalara
başvurun. Eğer sorununuz hala çözülmediyse,
Philips web sitesini ziyaret edin (www.Philips.
com/support). Philips ile iletişime geçtiğiniz
zaman, ürününüzün yakınınızda olduğundan ve
model numarası ile seri numarasını bildiğinizden
emin olun.
Güç yok
•• Ürünün AC kablosunun doğru
takıldığından emin olun.
•• AC çıkışında güç olduğundan emin olun.
•• Güç tasarruflu bir özellik olarak, parça
oynatımı sona ulaştıktan ve başka
herhangi bir işlem yapılmadıktan 15 dakika
sonra, sistem otomatik olarak kapanır.
Disk bulunamadı
•• Bir disk takın.
•• Diskin ters takılıp takılmadığını kontrol
edin.
•• Lensteki nem yoğuşması geçene kadar
bekleyin.
•• Diski değiştirin veya temizleyin.
•• Tamamlanmış bir CD veya doğru
formatta bir disk kullanın.

Siyah beyaz ya da bozuk görüntü
•• Disk, TV renk sistemi standardıyla (PAL/
NTSC) uyumsuzdur.
•• Bazen hafif bir görüntü bozulması
meydana gelebilir. Bu arıza değildir.

Tü rkçe

Görüntü yok
•• Video bağlantısını kontrol edin.
•• TV’yi doğru video giriş kanalına çevirin.
•• Aşamalı tarama etkinleştirildi ancak TV
aşamalı taramayı desteklemiyor.
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••
••

Diski temizleyin.
Aşamalı tarama kurulumu esnasında
bozuk bir görüntü meydana gelebilir.

TV ekranının en/boy oranı, TV görüntü
formatını ayarlamış olsanız bile değiştirilemez.
•• En/boy oranı, yüklenen DVD disk
üzerinde sabittir.
•• Bazı TV sistemlerinde en/boy oranı
değiştirilemez.
Ses yok veya ses bozuk
•• Ses seviyesini ayarlayın.
•• Kulaklıkların bağlantısını kesin.
•• Hoparlörlerin doğru takılıp takılmadığını
kontrol edin.
Uzaktan kumanda çalışmıyor
•• Herhangi bir fonksiyon düğmesine
basmadan önce, doğru kaynağı ilk olarak
ana ünite yerine uzaktan kumandayla
seçin.
•• Uzaktan kumandayı oynatıcıya yaklaştırın.
•• Pili, kutupları (+/– işaretleri) gösterildiği
biçimde hizalanmış olacak şekilde takın.
•• Pili değiştirin.
•• Uzaktan kumandayı, doğrudan oynatıcının
önündeki sensöre doğru tutun.
Disk oynatılmıyor
•• Etiketinin olduğu yüzü size bakacak
biçimde okunabilir bir disk yerleştirin.
•• Disk türünü, renk sistemini ve bölge
kodunu kontrol edin. Disk üzerinde çizik
veya leke olup olmadığını kontrol edin.
•• Sistem kurulum menüsünden çıkmak için
SYSTEM MENU tuşuna basın.
•• Ebeveyn kontrolü parolasını devre
dışı bırakın veya sınıflandırma düzeyini
değiştirin.
•• Sistemin içindeki nem yoğunlaşmıştır.
Diski çıkarın ve sistemi yaklaşık bir saat
için kapalı tutun. AC priz bağlantısını
sökün ve yeniden takın ve ardından
sistemi tekrar açın.
•• Güç tasarruflu bir özellik olarak, disk
oynatımı sona ulaştıktan ve başka
herhangi bir işlem yapılmadıktan 15 dakika
sonra, sistem otomatik olarak kapanır.

DivX video dosyaları oynatılamıyor.
•• DivX video dosyasının tam olduğundan
emin olun.
•• Dosya uzantısının doğru olduğundan emin
olun.
•• Dijital Haklar konusuyla ilgili olarak, bir
USB depolama cihazı üzerinde saklanan
DRM korumalı video dosyaları, bir
analog video bağlantısıyla (örn. kompozit,
komponent ve scart) oynatılamayabilir.
Bu dosyaları oynatmak için, video içeriğini
desteklenen bir diske aktarın.
Zayıf radyo alımı
•• Ürün ile TV’niz ya da VCR arasındaki
mesafeyi arttırın.
•• FM antenini tamamen açın.
•• Bunun yerine bir açık alan FM anteni
bağlayın.
Ses veya altyazı dilleri ayarlanamıyor
•• Disk, çoklu dillerdeki seslerle veya
altyazılarla kaydedilmemiştir.
•• Disk üzerinde ses veya altyazı dili ayarının
yapılması engellenmiştir.
USB cihazı üzerindeki bazı dosyalar
görüntülenmiyor
•• USB cihazındaki klasör ya da dosya sayısı,
belirli bir limiti aşmıştır. Bu durum bir
arıza değildir.
•• Bu dosyaların formatları
desteklenmemektedir.
USB cihazı desteklenmiyor
• USB depolama cihazı, oynatıcı ile
uyumsuzdur. Başka bir depolama cihazını
deneyin.
Zamanlayıcı çalışmıyor
•• Saati doğru ayarlayın.
•• Zamanlayıcıyı açın.
Saat/zamanlayıcı ayarı silindi
•• Güç kesilmiştir veya güç kablosu bağlantısı
kesilmiştir.
•• Saati/zamanlayıcıyı tekrar ayarlayın.
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11 Bildirim
Telif hakkı uyarısı

öğrenmek için vod.divx.com adresini ziyaret
edin.
DivX®, DivX Certified® ve ilgili logolar, DivX,
Inc. şirketinin tescilli ticari markalarıdır ve
lisansla kullanılırlar.
Özel içerikler de dahil olmak üzere, DivX
videoları oynatmak için DivX Sertifikalı®.

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

Tescilli marka uyarısı
Dolby Laboratories lisansıyla üretilmiştir.
Dolby ve çift D simgesi, Dolby Laboratories’in
ticari markalarıdır.

‘DVD Video’, DVD Format/Logo Licensing
Corporation’ın ticari markasıdır.

Tü rkçe

DIVX VİDEO HAKKINDA: DivX®, DivX,
Inc tarafından oluşturulan bir dijital video
formatıdır. Bu, DivX video oynatan, resmi bir
DivX Sertifikalı cihazdır. Daha fazla bilgi ve
dosyalarınızı DivX videoya dönüştürmekte
kullanacağınız yazılım araçları için divx.com
adresini ziyaret edin.
DIVX İSTEK ÜZERİNE VİDEO HAKKINDA:
Bu DivX Certified® cihazın, satın alınan
DivX İstek üzerine video (VOD) filmlerini
oynatabilmesi için kaydedilmesi gerekir. Kayıt
kodunu edinmek için, cihaz ayar menüsündeki
DivX VOD bölümüne gidin. Daha fazla bilgi
edinmek ve kaydınızı nasıl tamamlayacağınızı
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