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Ürününüzü kaydettirin ve destek alın
www.philips.com/support

Kullanıcı Kılavuzu

1 Bağlama ve Oynatma

HDMI

VİDEO ÇIKIŞI

SES ÇIKIŞI
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HDMI

VİDEO ÇIKIŞI + SES ÇIKIŞI
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KAYNAK
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TV

TV
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2 DVD
oynatıcının
kullanımı
Satın aldığınız için Teşekkür ederiz ve Philips’e
Hoş geldiniz! Philips'in sunduğu tüm desteklerden
yararlanmak için ürününüzü,
www.philips.com/welcome adresinde kaydedin.

Temel oynatma kontrolü
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Oynatma sırasında oynatıcıyı kontrol etmek için
aşağıdaki düğmelere basın.
Düğme
1

İşlem
Oynatıcıyı açın veya oynatıcıyı
bekeleme moduna geçirin.
2 SUBTITLE Bir altyazı dilini seçin
3 LANGUAGE Birden fazla ses akışına sahip bir
DVD'yi oynatırken, Dil düğmesine
basarak istediğiniz dili seçin.
4 ZOOM
Ekran görüntüsünü TV ekranına sığdırın.
5 GOTO
Bir filme, bölüme veya parçaya geçin.
6 SETUP
Sistem kurulum menüsüne giriş yapın
veya çıkış yapın.
7
Menüyü ayarlarken imleç yukarı,
Görüntü biçimindeyken döndürme
işlevini yerine getirir.
8
Menüyü ayarlarken imleç sola,
Görüntü biçimindeyken döndürme
işlevini yerine getirir.
9
Menüyü ayarlarken imleç aşağı,
Görüntü biçimindeyken döndürme
işlevini yerine getirir.
10 REPEAT
Bir filmi, bölümü, parçayı veya tüm bir
diski tekrar ettirmek için bu düğmeye
basın.
11
Hızlı geri sarma için bu düğmeye basın.
12
Hızlı ileri sarma için bu düğmeye basın.
13 0-9
0-9 tuş numaraları.
14 VOLSes düzeyini azaltmak için bu düğmeye
basın.
15
Disk bölmesini açmak veya kapatmak
için bu düğmeye basın.
16 DISPLAY Bu düğmeye basarak ekran bilgilerini
görüntüleyin.
17
Sesi kapatmak için bu düğmeye basın,
bu düğmeye yeniden basarak sesi
tekrar açın.
18 PROG
Eğer bir disk 2 veya daha fazla parça,
bölüm veya film içeriyorsa, tercih
ettiğiniz programa göre oynatmayı
ayarlamak üzere programlama
menüsüne girmek için bu düğmeye
basın.
19 DVD/USB Disk veya USB içindeki medyaya
ulaşmak için bu düğmeye basın.
20 MENU
Diskin ana menüsüne dönmek için bu
düğmeye bir kez basın.
21
Menüyü ayarlarken imleç sağa,
Görüntü biçimindeyken döndürme
işlevini yerine getirir.

3 Ayarları
değiştirme
Bu bölüm, bu oynatıcının ayarlarını değiştirmenize
yardımcı olur.

Not
• Gri renk olmuş olan bir menü seçeneğini
değiştiremezsiniz.
basın.
• Bir önceki menüye dönmek için
Menüden çıkmak için SETUP basın.
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Ses

1
2

1
2

SETUP basın
Genel ayarlama seçeneklerine erişmek için
[Setup] > [General] basın.
• [TV System]: TV'niz ile eşleşen bir TV
sistemi seçin. Varsayılan ayar olarak, bu
ayar ülkenizdeki genel TV'ler ile aynıdır.
• [Screen saver]: ekran koruyucuyu açar
veya kapatır.
• [Resolution]: yüksek çözünürlüklü
videolar için bir çözünürlük seçin.
• [TV type]: Ekran ölçeğini ayarlayın.
• [Password]: Kısıtlanmış bir diski
oynatmak için bir parola ayarlayın veya
değiştirin. Varsayılan şifre 1234'dür.
• [Rating]: Eğer diskte düzey bilgisi varsa,
bu seçeneğini kullanarak oynatılabileceğini
kontrol edebilirsiniz.
• [Default]: Tüm ayarları [Disc Lock],
[Parental Control] ve Password]
ayarları hariç olmak üzere, fabrika
ayarlarına sıfırlayın.

Dil Ayarı
1
2

SETUP basın
Ses ayar seçeneklerine erişmek için [Setup]
> [Audio] seçin.
• [HDMI AUDIO]: Yüksek çözünürlüklü
çıktı için ses formatını ayarlayın.

Görüntü
1
2

SETUP basın.
Video ayar seçeneklerine erişmek için
[Setup] > [Picture] seçin.
• Kaliteyi arttırmak üzere resmin
parlaklığını, kontrastını, tonunu,
doygunluğunu ve netliğini ayarlamak için
/
/OK kullanın.

Hoparlör Ayarları
1
2

SETUP basın
Öncelikli ayar seçeneklerine erişmek için
[Setup] > [Preference] seçin.
• [OSD language]: Video için işlem sayfası
dilini seçin.
• [Audio lang]: Video için işlem sayfası ses
dilini seçin.
• [Subtitle lang]: Video için bir altyazı dili
seçin.
• [Menu lang]: Video diski için bir menü
dili seçin.
• [Resume]: DVD'yi kapatın ve yeniden
başlatın, üst bir oynatma sayfasına geri
dönebilirsiniz (bazı diskler bu özelliği
desteklemeyebilir).

Türkçe

Genel

SETUP basın.
Video ayar seçeneklerine erişmek için
[Setup] > [Speaker] seçin.
• Ses çıkış formatını ayarlayın.

Dolby digital Ayarları
1
2

SETUP basın.
Dolby digital ayar seçeneklerine erişmek için
[Setup] > [Dolby digital] seçin
• [OP Mode]: Dolby digital hat çıkışını ve
RF şeklini ayarlayabilir.
• [Dynamic range]: Sıkıştırma modu "hat
çıkışı" olduğunda, doğrusal sıkıştırma
oranını ayarlamak ve farklı sinyallerin
sıkıştırma etkisini elde etmek için bu
maddeyi seçin.
• [Dual mono]: ses çıkışı için bir ses
formatı seçin.
TR
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Bu DVD oynatıcıyı kullanmadan önce tüm
talimatları okuyun ve anlayın. Eğer talimatlara
uyulmamasından kaynaklanan hasarlar meydana
gelirse garanti geçerli değildir.

Güvenlik
Elektrik çarpma riski!
• Oynatıcının muhafazasını asla sökmeyin.
• Ürünü ve aksesuarları asla yağmura veya
suya maruz bırakmayın. Ürünün yanına asla
vazo gibi sıvı içeren kaplar koymayın. Eğer
sıvı ürünün üzerine ya da içine dökülürse,
elektriği hemen prizden çekin. Ürünü
kullanmadan önce Philips Müşteri Hizmetleri
ile irtibata geçerek ürünün kontrol ettirin.
• Ürünü ve aksesuarları doğrudan güneş ışığı
dahil olmak üzere, asla açık alev veya diğer ısı
kaynaklarının yanına koymayın.
• Üründeki havalandırma deliklerine veya diğer
açıklıklara asla bir nesne sokmayın.
• Elektrik fişinin veya cihaz fişi ve prizlerinin
bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı
durumlarda, bağlantı kesme aygıtı çalışmaya
hazır durumda olmalıdır.
• Piller (pil takımı veya takılı piller) güneş ışığı,
ateş veya benzeri aşırı sıcaklık kaynaklarına
maruz bırakılmamalıdır.
• Şimşekli fırtınalardan önce ürünü elektrik
prizinden çıkarın.
• Güç kablosunun bağlantısını keserken daima
fişten tutarak prizden çekin, asla kablodan
tutmayın.
Kısa devre veya yangın tehlikesi!
• Ürünü elektrik prizine bağlamadan önce güç
geriliminin ürünün arka veya alt tarafında
yazılı olan değerle uyumlu olduğundan emin
olun.
• Güç fişleri üzerine baskı uygulamaktan

kaçının. Gevşek elektrik fişleri ark veya
yangına neden olabilir.
Yaralanma veya ürün hasar tehlikesi!
• Lazer radyasyonuna maruz kalmayı önlemek
için sökmeyin.
• Disk bölümü içindeki optik lenslere
dokunmayın.
• Ürünü veya herhangi bir nesneyi asla güç
kablolarının veya diğer elektrikli ekipmanların
üzerine koymayın.
• Ürün 5°C'nin altındaki sıcaklıklarda taşınırsa,
ürünü ambalajından çıkarın ve prize takmadan
önce sıcaklığının oda sıcaklığına uymasını
bekleyin.
Aşırı ısınma riski!
• Bu ürünü asla kapalı bir alana monte etmeyin.
Her zaman havalandırma için ürünün
çevresinde en az dört inçlik bir boşluk bırakın.
Perdelerin veya diğer nesnelerin üründeki
havalandırma deliklerini asla örtmediğinden
emin olun.
Kirlenme riski!
• Boşsa veya uzaktan kumanda uzun süre
kullanılmayacaksa, pilleri çıkarın.
• Piller kimyasal maddeler içerir. Düzgün bir
şekilde bertaraf edilmelidir.
Pillerin yutulma tehlikesi!
• Ürün/uzaktan kumanda, yutulabilir
büyüklükte olan bir bozuk para tipi pil
içerebilir. Pilleri her zaman çocukların
ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edin!
• Çocukların bulunma olasılığının düşük olduğu
yerlerde kullanılacak ekipman.
Not
• Tanımlama ve tedarik değerleri için, ürünün
arkasındaki veya altındaki tip plakasına bakın.
• Herhangi bir bağlantı yapmadan veya değiştirmeden
önce, tüm cihazların elektrik prizinden
çıkarıldığından emin olun.
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Türkçe

7 Güvenlik ve
önemli uyarı

CLASS 1
LAZER ÜRÜN

Ürün bakımı
•
•
•
•

Disk bölmesine, disk dışında herhangi bir
nesne sokmayın.
Disk bölmesi içine eğrilmiş veya kırılmış disk
sokmayın.
Ürünü uzun süre kullanmayacaksanız, diskleri
disk bölmesinden çıkarın.
Ürünü temizlemek için sadece mikrofiber
bez kullan.

Uygunluk

Çift yalıtımlı ve koruyucu topraklama sağlanmamış
olan CLASS II cihaz.

Telif hakkı
Sorumlu olun Telif
haklarına saygı gösterin

Bu ürün, ABD patentleri ve Rovi Corporation'ın
diğer fikri mülkiyet hakları ile korunan kopya
koruma teknolojisine dahildir. Tersine mühendislik
ve demontaj yasaklanmıştır.

Çevre bakımı
Ticari Markalar
Ürününüz geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilinir
yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler ile
tasarlanmış ve üretilmiştir.
Ürünü asla diğer evsel atıklarla birlikte atmayın.
Lütfen elektrikli ve elektronik ürünler ve pillerin
ayrı toplanması için yerel kurallar hakkında bilgi
edinin. Bu ürünlerin doğru şekilde atılması, çevre
ve insan sağlığı için olumsuz sonuçları önlemeye
yardımcı olur.
Ürününüz normal evsel atıklarla bertaraf
edilemeyen piller içerir. Lütfen pillerin ayrı
toplanması için yerel kurallar hakkında bilgi edinin.
Pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı
için olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur.
Bölgenizdeki geri dönüşüm merkezi hakkında bilgi
için lütfen www.recycle.philips.com adresini ziyaret
edin.
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HDMI, HDMI logosu ve High-Definition
Multimedia Interface, HDMI licensing LLC'nin
ABD'de ve diğer ülkelerde ticari markaları veya
tescilli ticari markalarıdır.

Dolby Laboratories’den lisans altında üretilmiştir.
Dolby ve Çift-D sembolü Dolby Laboratories’in
ticari markalarıdır.

'DVD Video' DVD Format/ Logo Licensing
Corporation'nın ticari markasıdır.

Telif Hakkı © MMD Hong Kong Holding Limitet 2019.
Tüm hakları saklıdır.
Bu ürün, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi tarafından
üretilmiştir ve sorumluluğu altında satılmaktadır, MMD Hong
Kong Holding Limited Şirketi, bu ürünle ilgili olarak garanti
veren taraftır.
Philips ve Philips Shield Amblemi, Koninklijke Philips
N.V. şirketinin tescilli ticari markalarıdır ve lisans altında
kullanılmaktadır.

