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UYARI

DİKKAT
Bu ürünle birlikte optik cihazların
kullanılması, gözlerin maruz kalacağı
tehlikeyi artırır.

Yangın tehlikesini azaltmak için, cihazın
havalandırma deliğini gazete, masa
örtüsü, perde vb. ile kapatmayın.
Cihazı, açık alev kaynaklarına (örneğin,
yanan mum) maruz bırakmayın.
Yangın veya elektrik çarpması
tehlikesini azaltmak için, bu cihazı
sıvıların damlamasına veya sıçramasına
maruz bırakmayın ve cihazın üzerine
vazo gibi sıvıyla dolu eşyaları
yerleştirmeyin.

Ev Ses Sistemi
Kullanım Talimatları

Bu cihaz bir SINIF 1 LAZER ürünü olarak
sınıflandırılmıştır. Bu işaret, cihazın arka
tarafında, dış kısımda yer almaktadır.
Müşteriler için uyarı: Aşağıdaki
bilgiler yalnızca AB direktiflerinin
uygulandığı ülkelerde satılan ürünler
için geçerlidir.
Bu ürün 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonya adresinde bulunan
Sony Corporation şirketi tarafından
veya bu şirket adına üretilmiştir.
Avrupa Birliği mevzuatını esas alan
ürün uyumluluğuyla ilgili soruların,
yetkili temsilci olan Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Almanya
adresinde bulunan Sony Deutschland
GmbH'ye sorulması gerekir. Servis veya
garantiyle ilgili her türlü husus için
lütfen ayrıca verilen servis ya da garanti
belgelerinde belirtilen adreslere bakın.

Cihazı kitaplık veya gömme dolap gibi
kapalı bir yere kurmayın.
Ana fiş cihazı şebekeden ayırmak için
kullanıldığından, cihazı kolay erişilebilir
nitelikte bir prize bağlayın. Cihazda bir
anormallik olduğunu fark ederseniz
ana fişi derhal AC prizden çıkarın.
Pilleri veya pilleri takılı olan cihazları,
güneş ışığı ve ateş gibi aşırı ısı
kaynaklarına maruz bırakmayın.
Cihaz kapatılmış olsa bile, AC prize
bağlı olduğu sürece şebeke bağlantısı
kesilmiş olmaz.

Yalnızca
Avrupa

Eski Elektrikli ve
Elektronik Cihazların
Bertaraf Edilmesi
(Avrupa Birliği'nde ve
ayrı toplama sistemlerine
sahip diğer Avrupa
ülkelerinde geçerlidir)
Ürünün veya paketinin üzerindeki
bu simge, bu ürüne evsel atık olarak
işlem yapılmaması gerektiğini
gösterir. Bunun erine ürün, elektrikli
ve elektronik cihazların geri
dönüştürülmesi amacıyla belirlenmiş
uygun toplama noktalarına teslim
edilmelidir. Bu ürünün doğru şekilde
bertaraf edilmesini sağlayarak, ürünün
uygun olmayan bir atık işlemine tabi
tutulmasının neden olabileceği, çevre
ve insan sağlığı açısından potansiyel
olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı
olursunuz. Malzemelerin geri
dönüştürülmesi doğal kaynakların
korunmasına yardımcı olur.
Bu ürünün geri dönüştürülmesiyle
ilgili daha ayrıntılı bilgi için, lütfen
bölgenizdeki belediyeyle, evsel atık
bertaraf hizmetleriyle veya ürünü
aldığınız mağazayla iletişime geçin.
İlgili aksesuarlar: Uzaktan kumanda

Atık pillerin bertaraf
edilmesi (Avrupa
Birliği'nde ve ayrı
toplama sistemlerine
sahip diğer Avrupa
ülkelerinde geçerlidir)

Pilin veya paketin üzerindeki bu simge,
bu ürünle birlikte verilen pile evsel atık
olarak işlem yapılmaması gerektiğini
gösterir.
Bazı pillerde, bu simge bir kimya
simgesiyle birlikte kullanılabilir.
Pil %0,0005'ten fazla cıva veya
%0,004'ten fazla kurşun içeriyorsa
cıva (Hg) veya kurşun (Pb) kimya
simgeleri eklenir.
Bu pillerin doğru şekilde bertaraf
edilmesini sağlayarak, pilin uygun
olmayan bir atık işlemine tabi
tutulmasının neden olabileceği, çevre
ve insan sağlığı açısından potansiyel
olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı
olursunuz. Malzemelerin geri
dönüştürülmesi doğal kaynakların
korunmasına yardımcı olur.
Güvenlik, performans veya veri
bütünlüğü nedeniyle yerleşik bir
pile kesintisiz bağlı olması gereken
ürünlerde, bu pil yalnızca yetkili servis
personeli tarafından değiştirilmelidir.

Pile uygun biçimde işlem yapıldığından
emin olmak için, ürünü ömrünün
sonunda elektrikli ve elektronik
cihazların geri dönüştürülmesi
için uygun bir toplama noktasına
teslim edin.
Tüm diğer piller için, lütfen pili üründen
güvenli biçimde çıkarma ile ilgili
bölüme bakın. Pili, atık pillerin geri
dönüştürülmesi için uygun bir toplama
noktasına teslim edin.
Bu ürünün veya pilin geri
dönüştürülmesi hakkında daha
ayrıntılı bilgi için, lütfen bölgenizdeki
belediyeyle, evsel atık bertaraf
hizmetleriyle veya ürünü aldığınız
mağaza ile iletişime geçin.

Bu kılavuz hakkında
 “DVD”, DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW,
DVD+R veya DVD+RW için genel bir
terim olarak kullanılabilir.
 CD-R veya CD-RW bazen “VERİ CD'si”
olarak anılmıştır.
 DVD-R, DVD-RW, DVD+R veya
DVD+RW ise bazen “VERİ DVD'si”
olarak anılmıştır.
 Bu kılavuz çoğunlukla uzaktan
kumanda kullanılarak yapılan
işlemleri açıklamaktadır, ancak aynı
işlemler cihazın üzerindeki aynı veya
benzer adlara sahip düğmelerle de
yapılabilir.
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Oynatılabilen Diskler
DVD

CD
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uyumlu olmayan bazı diskler olduğuna
ve söz konusu disklerin bu ürünle
oynatılamama olasılığı bulunduğuna
lütfen dikkat edin.

DVD VIDEO
DVD-ROM
DVD-R*/DVD-RW*
DVD+R*/DVD+RW*

DualDisc'ler hakkında not
DualDisc, bir tarafındaki DVD biçiminde
kayıtlı materyali, diğer tarafındaki dijital
ses materyaliyle eşleştiren iki taraflı bir
disk ürünüdür. Ancak, ses materyali
tarafı Kompakt Disk (CD) standardına
uymadığından, bu tür disklerin söz
konusu üründe oynatılacağı garanti
edilemez.

CD-DA (Müzik CD'si)
CD-ROM
CD-R*/CD-RW*
VIDEO CD

* Diskler doğru bir şekilde son
hallerine getirilmemişse oynatılamaz.
Daha fazla bilgi için, kayıt cihazıyla
birlikte verilen kullanım talimatlarına
bakın.

DVD oynatma işlemleri hakkında not
Bir DVD'nin bazı oynatma işlemleri,
yazılım üreticileri tarafından özellikle
kısıtlanmış olabilir. Bu sistem bir DVD'yi
disk içeriğine göre oynattığından, bazı
oynatma özellikleri kullanılamayabilir.

Oynatılamayan diskler
 Blu-ray Disc'ler
 HD DVD'ler
 DVD-RAM'ler
 DVD Ses diskleri
 PHOTO CD'ler
 Super Audio CD'ler
 CD-Extra'ların veri parçaları
 DualDisc'lerin ses içeriği bulunan
tarafı
 VR (Video Recording - Video Kayıt)
modundaki DVD-R/DVD-RW/DVD+R/
DVD+RW'ler
 “Bir kez kopyalayın” ile işaretlenen
içerik bulunan CPRM (Content
Protection for Recordable Media Kaydedilebilen Ortamlar İçin İçerik
Koruma) uyumlu DVD-R/RW'ler.

Çift katmanlı DVD'ler hakkında not
Katmanlar arasında geçiş yapılırken
oynatılan görüntü ve ses kısa süreliğine
kesintiye uğrayabilir.
Bölge kodu (Yalnızca DVD VIDEO)
Sisteminizde, cihazın arka tarafında
basılı olan bir bölge kodu bulunur
ve sistem, yalnızca aynı bölge koduyla
veya
işaretiyle etiketlenmiş DVD
VIDEO'yu (yalnızca oynatma) oynatır.

Oynatılabilen Dosya Türleri
Video

Uzantılar

Xvid video

“.avi”

Müzik

Dosya biçimi

Uzantılar

MP3 (MPEG1 Audio “.mp3”
Layer 3)1)
WMA

2)

“.wma”

Fotoğraf

Dosya biçimi

Uzantılar

JPEG

“.jpg” veya “.jpeg”

MP3 PRO biçimi
desteklenmemektedir.
2)
WMA DRM, WMA Lossless ve WMA
PRO biçimleri desteklenmemektedir.
1)
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Hoparlör Altlıklarının
Takılması

 Sistem kapalıyken

DISPLAY  düğmesine basın. Saat
yaklaşık 8 saniye süreyle görüntülenir.
 Sistem açıkken

TIME  düğmesine basın. Saat yaklaşık
8 saniye süreyle görüntülenir.

TV'nizin bağlanması
TV'nizin video giriş jakını cihazla birlikte
verilen video kablosunu kullanarak
cihazın üzerindeki VIDEO OUT
jakına takın.

Saatin Ayarlanması
1

3

DVD/CD işlevine geçmek için
FUNCTION  düğmesine art arda
basın.
Otomatik oynatma işlevine sahip
bir disk takılmışsa oynatma
işlemi otomatik olarak başlar.
Oynatmayı durdurmak için iki
kez   düğmesine basın.

4

Video oynatıcıyı bağlarken
TV'yi ve video oynatıcıyı, video ve ses
kablolarını kullanarak (cihazla birlikte
verilmemiştir) aşağıda gösterildiği gibi
bağlayın.
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TV

Saati ayarlamak için
/  düğmesine, ardından
 düğmesine basın.








Uyumlu USB cihazları hakkında bilgi için
aşağıdaki web sitelerini inceleyin.

Bir R6 (AA boyutu) pili (cihazla birlikte
verilmemiştir), kutupları aşağıda
gösterildiği gibi olacak şekilde takın.

Avrupa'daki müşteriler için:
http://support.sony-europe.com/

Sistemin Sıkı Bir Şekilde Bağlanması

Latin Amerika'daki müşteriler için:
http://esupport.sony.com/LA
Diğer ülkelerdeki/bölgelerdeki
müşteriler için:
http://www.sony-asia.com/support



FM kablo anteni
(Yatay biçimde açılmıştır.)





Sağ hoparlöre



Hoparlör kablosu
(Siyah/)



Prize

Dakikayı ayarlamak için aynı
işlemleri yapın.
Güç kablosunu çıkardığınızda veya
bir güç arızası meydana gelirse saat
ayarları kaybolur.

 Normal kullanıldığında, pilin yaklaşık
altı ay gitmesi gerekir.
 Uzaktan kumandayı uzun süre
kullanmayacaksanız pilin sızıntı
yapmasından ve korozyondan
kaynaklanabilecek hasarları önlemek
için pilleri çıkarın.

 Anten

8

[SCREEN] (EKRAN) ayarlarını
seçmek için art arda
/  düğmesine, ardından
 düğmesine basın.

Parçalar ve Kontroller
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Güç kablosunu bir prize takın.



Uzaktan Kumanda

Ana birim

[TV System]'ı (TV Sistemi) seçmek
için art arda /  düğmesine,
 düğmesine basın.
ardından
[PAL], [NTSC] veya [Auto]'yu
(Otomatik) seçmek için art arda
/  düğmesine, ardından
 düğmesine basın.
Ayar menüsünü kapatmak için
SETUP  düğmesine basın.

Not

Renk sistemi değiştirildikten sonra TV
ekranındaki görüntü anlık olarak
kesintiye uğrayabilir.

Durma modunda SETUP 
düğmesine basın.
Ayar menüsü görünür.








 Güç
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Cihaz

ECHO düğmesi
Yankı düzeyini ayarlamak için
bu düğmeye basın.
MIC LEVEL düğmesi
Mikrofonun ses düzeyini ayarlamak
için bu düğmeye basın.
TIME düğmesi
Oynatma sırasında süre bilgilerini
görüntülemek veya bu bilgiler
arasında geçiş yapmak için
bu düğmeye basın.
DIMMER düğmesi
Cihazın göstergesinin parlaklığını
değiştirmek için bu düğmeye
basın. Düğmeye art arda
basıldığında parlaklık 2 düzeyde
(parlak/koyu) değişir.
ANGLE/TIMER MENU düğmesi
 Bir DVD VIDEO'ya birden fazla
açı kaydedilmişse diğer kamera
görüntüleme açılarına geçmek
için bu düğmeye basın.
 Oynatma zamanlayıcısını
ayarlamak için bu düğmeye
basın. Ayrıca, SHIFT 
düğmesinin açıklamasına bakın.
 DVD MENU düğmesi
 Bir DVD VIDEO'nun oynatılması
sırasında DVD menüsünü açmak
veya kapatmak için bu düğmeye
basın.
 TV ekranında gösterilen
klasör/dosya listesinde işlem
yaparken önceki ekrana geri
dönmek için bu düğmeye basın.
MUTING düğmesi
Sesi kapatmak veya yeniden
açmak için bu düğmeye basın.

Hoparlör kablolarını takın.

AUDIO IN:
Harici bir ses bileşeni bağlayın.
VIDEO OUT:
TV'nin veya projektörün video giriş
jakını buraya takın.

10



 Hoparlörler

Anteni kurarken iyi sinyal alışı sağlayan
bir konum ve yön bulun.
Parazitten etkilenmeyi önlemek için
anteni hoparlör kablolarından ve güç
kablosundan uzak tutun.
 AUDIO IN ve VIDEO OUT jakları

Doğrudan bağlamayın.

Uzaktan Kumanda:
/ (geri/ileri) düğmesi
Bir parça, dosya veya bölüm
seçmek için bu düğmeye basın.
/ (hızlı geri/hızlı ileri)
düğmesi
Bir parçada, dosyada veya
bölümde bir noktayı bulmak
için bu düğmeye basın.
Cihaz: / düğmesi
Uzaktan Kumanda:
/// düğmesi
Öğe seçimi için imleci hareket
ettirmek üzere bu düğmeye basın.
 (yavaş ileri) düğmesi
Ağır çekimde izlemek için
duraklatma modunda bu
düğmeye basın.
PRESET +/ düğmesi
Kayıtlı bir radyo istasyonunu
seçmek için bu düğmeye basın.
 (aç/kapat) düğmesi
Disk tepsisini açmak veya
kapatmak için bu düğmeye basın.
Cihaz: ENTER düğmesi
Uzaktan Kumanda:
(gir) düğmesi
Ayarları girmek/onaylamak için
bu düğmeye basın.
Cihaz: VOLUME kontrolü
Ses düzeyini ayarlamak için
bu düğmeyi çevirin.
Uzaktan Kumanda:
VOLUME +/ düğmesi
Ses düzeyini ayarlamak için
bu düğmeye basın.
MIC (mikrofon) jakı
Mikrofon bağlamak için kullanın.
(USB) bağlantı noktası
Bir USB cihazı bağlamak için
kullanın. Bağlanan cihazın şarj
edilebilen bir pili varken ve sistem
açıkken, pil sistem tarafından şarj
edilebilir.

Hoparlör kablosu
(Kırmızı/)

Uzaktan kumandanın
kullanılması hakkında notlar


Video
oynatıcı

Sol hoparlöre

Sistemi açmak için / 
düğmesine basın.

9
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TV'nizi bağladıktan sonra gerekirse
renk sistemini [PAL], [NTSC] veya [Auto]
(Otomatik) olarak değiştirin.
Renk sisteminin fabrika ayarı Avrupa,
Rusya, Suudi Arabistan ve Arjantin
modelleri için [PAL], diğer modeller için
ise [NTSC]'dir. Renk sistemi ayar
işlevinin Latin Amerika modellerinde
(Arjantin modeli hariç) bulunmadığını
unutmayın.
Güç kablosunu bir prize takın.

Sistemi açmak için / 
düğmesine basın.

6

Renk Sisteminin Ayarlanması

1
2

Saat ayar modunu seçmek için
SHIFT  düğmesini basılı tutun,
ardından ANGLE/TIMER MENU 
düğmesine basın.
Ekranda “SELECT” ifadesi görünürse
“CLOCK” ifadesini seçmek için art
arda /  düğmesine ve
ardından
(gir)  düğmesine
basın.

Uzaktan Kumandanın
Hazırlanması

7

5

Bu sistem ile TV arasına video
oynatıcı bağlarsanız video sinyalini
bu sistemden izlerken video kaçağı
yaşayabilirsiniz. Bu sistemle TV arasına
video oynatıcı bağlamayın.

4

Bu Sistemle Uyumlu USB
Cihazları

6

Saatin görüntülenmesi

Hoparlörlerin kaymasını engellemek
için cihazla birlikte verilen hoparlör
altlıklarını hoparlörlerin altındaki tüm
köşelere yerleştirin.

3

 Biçime, kodlama yöntemine veya
kayıt koşuluna bağlı olarak bazı
dosyalar oynatılamayabilir.
 Bazı USB cihazları bu sistemle birlikte
çalışmayabilir.
 Sistemi ve USB cihazını birbirine USB
hub aracılığıyla bağlamayın.
 Sistem, VERİ CD'si için ISO 9660
Seviye 1/Seviye 2'yi destekler.
 Sistem VERİ DVD'si için UDF'yi
(Universal Disk Format – Evrensel Disk
Biçimi) destekler.
 Sistem USB cihazları için FAT16
ve FAT32'yi destekler.
 Sistem bir VERİ DVD'si, VERİ CD'si
veya USB cihazındaki dosyaları
ve klasörleri aşağıdaki gibi tanıyabilir:
 Bir VERİ DVD'si, VERİ CD'si veya
USB cihazındaki kök klasör dahil
en fazla 188 klasör
 Bir VERİ DVD'si, VERİ CD'si veya
USB cihazındaki en fazla 999 dosya
 Aşağıdaki durumlarda dosyaların
okunması zaman alabilir:
 VERİ DVD'si, VERİ CD'si veya USB
cihazında çok sayıda klasör veya
dosya bulunuyorsa.
 USB cihazının bellek kapasitesi çok
yüksekse.
 USB cihazının belleği parçalıysa.

Çok oturumlu diskler hakkında not
Bu sistem, bir diskte bulunan sürekli
oturumları ilk oturumla aynı oturum
biçiminde kaydedildiklerinde çalabilir.
Farklı bir oturum biçiminde kaydedilen
bir oturum biçimiyle karşılaşıldığında,
söz konusu oturum ve ondan sonra
gelen oturumlar çalınamaz. Oturumlar
aynı biçimde kaydedilse bile bazı
oturumların çalınamayabileceğini
unutmayın.

Telif hakkı koruma teknolojileriyle
kodlanan müzik diskleri
Bu ürün, Compact Disc (CD)
standardıyla uyumlu diskleri oynatmak
üzere tasarlanmıştır. Son zamanlarda,
bazı kayıt şirketleri tarafından, telif
hakkı koruma teknolojileriyle kodlanmış
çeşitli müzik diskleri satılmaktadır.
Bu diskler arasında CD standardıyla

2

Notlar

Diskler hakkında notlar
 Sistem yalnızca standart yuvarlak
diskleri oynatabilir. Standart ya da
yuvarlak diskler dışındaki herhangi bir
şeyin (ör. kart, kalp veya yıldız
şeklindeki diskler) kullanılması arızaya
yol açabilir.
 Etiket veya halka gibi ticari bir
aksesuarı olan bir diski kullanmayın.

Dosya biçimi

3
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DISPLAY düğmesi
Arama modu veya mevcut
oynatma işlemi hakkında bilgiler
için açılır menüyü görüntülemek
veya gizlemek için bu düğmeye
basın.
SHIFT düğmesi
Pembe etiketli düğmelerle (sayı
düğmeleri, SLEEP  ve TIMER
MENU ) birlikte kullanmak için
bu düğmeyi basılı tutun.
SETUP düğmesi
Ayar menüsünü açmak veya
kapatmak için bu düğmeye basın.
DVD TOP MENU düğmesi
 DVD oynatırken DVD üst
menüsünü açmak için
bu düğmeye basın.
 PBC işlevine sahip bir
VIDEO CD'yi oynatırken PBC
işlevini açmak veya kapatmak
için bu düğmeye basın.
AUDIO/SLEEP düğmesi
 Birden fazla ses sinyali biçimi
varsa oynatma sırasında bir ses
sinyali biçimi seçmek için
bu düğmeye basın.
 FM stereo programları dinlerken,
FM sinyali alış modunu (tek sesli
veya stereo) seçmek için
bu düğmeye basın.
 Uyku zamanlayıcısını ayarlamak
için bu düğmeye basın. Ayrıca,
SHIFT  düğmesinin
açıklamasına bakın.
SUBTITLE düğmesi
Birden fazla dilde alt yazı
mevcutken (ör. DVD VIDEO'lar),
bir altyazı dili seçmek için
bu düğmeye basın.
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/ (açık/bekleme) düğmesi
Sistemi açmak veya kapatmak
için bu düğmeye basın.
Uzaktan kumanda sensörü
FUNCTION düğmesi
Bir işlevi seçmek için bu düğmeye
basın.

ZOOM düğmesi
Bir DVD VIDEO, VIDEO CD, Xvid
video veya JPEG resmi
görüntülerken, gösterilen resmi
yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak
için bu düğmeye basın.
Seçili büyütme düzeyinde
///  düğmesine basarak
resmi yukarı, aşağı, sol veya sağa
doğru kaydırabilirsiniz.
PROGRAM düğmesi
Program oynatma için CD-DA
parçalarını programlamak veya
radyo istasyonlarını kaydetmek için
bu düğmeye basın.
REPEAT düğmesi
Tekrar oynatma modunu
etkinleştirmek için bu düğmeye
basın.
BASS BOOST düğmesi
Daha dinamik bir ses üretmek için
bu düğmeye basın. Efekti bu
düğmeye art arda basarak açıp
kapatabilirsiniz.
TV INPUT düğmesi
TV giriş kaynağını, TV sinyali ile
başka bir giriş kaynağı arasında
değiştirmek için bu düğmeye
basın.
Yalnızca Sony TV'lerin bu uzaktan
kumanda kullanılarak
çalıştırılabileceğini unutmayın.
TV / (açık/bekleme) düğmesi
TV'yi açmak veya kapatmak için
bu düğmeye basın.
Yalnızca Sony TV'lerin bu uzaktan
kumanda kullanılarak
çalıştırılabileceğini unutmayın.

Bir Diskin Oynatılması
1
2
3
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Bir Diskteki/USB Cihazındaki
Dosyaların Oynatılması

DVD/CD işlevini seçmek için
FUNCTION  düğmesine art arda
basın.

1

Disk tepsisini açmak için cihazın
üzerindeki   düğmesine basın.
Disk tepsisine bir disk yerleştirin,
ardından disk tepsisini kapatmak
için cihazın üzerindeki  
düğmesine basın.
Disk tepsisini kapattığınızda
oynatma işlemi otomatik olarak
başlar.
Oynatma işlemi otomatik olarak
başlamazsa   düğmesine
basın.



2

3

DVD/CD veya USB işlevini seçmek
için FUNCTION  düğmesine art
arda basın.
 DVD/CD: Bir diskteki dosyaların
oynatılması için.
 USB: Bir USB cihazındaki
dosyaların oynatılması için.

Bir ortam türünü (müzik/fotoğraf/
video) seçmek için art arda
/  düğmesine, ardından
 düğmesine basın.

(Örnek: MP3 diski)

Kaynağı takın.

4

 Disk için

Disk tepsisini açın, bir disk
yerleştirin ve ardından kapatın.

 USB cihazı için

(USB)  bağlantı noktasına bir
USB cihazı takın.

4

2
Etiketli taraf yukarı gelecek şekilde.
USB cihazı
Ses düzeyini ayarlamak için
VOLUME +/  düğmesine basın.

3
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Ses düzeyini ayarlamak için
VOLUME +/  düğmesine
basın.

İstediğiniz bir klasörün oynatılması

Ses düzeyini ayarlamak için
VOLUME +/  düğmesine
basın.
Farklı bir dosya oynatmak
istediğinizde, oynatma işlemini
durdurun ve ardından aşağıdaki
işlemleri yapın.

1
2

İstediğiniz bir dosyanın oynatılması

1

4

Cihaz:  (oynat/duraklat)
düğmesi
Uzaktan Kumanda:
 (oynat/duraklat) düğmesi,
 (duraklat) düğmesi
Oynatmayı başlatmak veya
duraklatmak için bu düğmeye
basın. Duraklatma durumundan
oynatmaya geri dönmek için 
(veya cihazın üzerindeki )
düğmesine basın.
Cihaz:  (durdur)/CANCEL
düğmesi
Uzaktan Kumanda:
 (durdur) düğmesi
 Oynatmayı durdurmak ve
durdurulan noktayı (oynatmaya
devam etme noktası) hatırlamak
için bu düğmeye bir kez basın.
Bundan sonra oynatma işlemine
durdurduğunuz noktadan
itibaren devam etmek için 
(veya cihazın üzerindeki )
düğmesine basın. Oynatma
işlemini ilk parça/başlık/bölüm
vb.'den başlatmak isterseniz 
(veya cihazın üzerindeki /
CANCEL) düğmesine iki kez
basın, ardından  (veya cihazın
üzerindeki ) düğmesine
basın.
 Radyo frekanslarını tararken
otomatik ayarı iptal etmek için
bu düğmeye basın.
EQ düğmesi
Bir ses efekti seçmek için bu
düğmeye basın.
Cihaz: TUNE +/ düğmesi
Uzaktan Kumanda:
TUNING +/ düğmesi
İstediğiniz bir istasyonu ayarlamak
için bu düğmeye basın.
Cihaz: / (geri/ileri)
düğmesi

/  düğmesine basarak imleci
işaretine götürün, ardından
 düğmesine basın.

3

İmleci oynatmak istediğiniz bir
dosyayı içeren bir klasöre
götürmek için /  düğmesine,
 düğmesine basın.
ardından

/  düğmesine basarak imleci
işaretine götürün, ardından
 düğmesine basın.
İmleci istediğiniz klasöre
götürmek için /  düğmesine,
 (veya  )
ardından
düğmesine basın.
Oynatma işlemi seçilen klasördeki
ilk dosyadan başlar ve klasörün
içindeki tüm dosyalar oynatılana
kadar devam eder.
Ses düzeyini ayarlamak için
VOLUME +/  düğmesine basın.

İpuçları

 Ekrandaki bilgileri izlerken oynatma
sırasında /  düğmesine
basarak oynatılacak bir dosyayı
seçebilirsiniz.
 TV ekranında gösterilen klasör/dosya
listesinde işlem yaparken  DVD
MENU  düğmesine basarak önceki
ekrana geri dönebilirsiniz.
 Öğe seçimi için birden fazla sayfa
bulunduğunda klasör/dosya
listesinde /  düğmesine basarak
bir sayfa ileri veya geri hareket
edebilirsiniz.

İmleci istediğiniz dosyaya
götürmek için /  düğmesine,
ardından oynatma işlemini
 (veya  )
başlatmak için
düğmesine basın.
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Devamı 

Sesin İsteğe Bağlı Bir
Bileşenden Dinlenmesi

Diğer Oynatma İşlemleri
Açıların değiştirilmesi (yalnızca
DVD VIDEO'lar için)

Sesi, 3,5 mm'lik bir stereo ses kablosu
(cihazla birlikte verilmemiştir)
kullanılarak cihazın üzerindeki
AUDIO IN jakına bağlanmış bir
bileşenden dinleyebilirsiniz.

1

İstediğiniz açıyı seçmek için oynatma
sırasında ANGLE/TUNER MENU 
düğmesine basın.

Bileşeninizin ses çıkış jaklarını
ve bu sistemin AUDIO IN jakını ses
kablosunu kullanarak bağlayın.

Altyazıların görüntülenmesi
(yalnızca DVD VIDEO'lar ve Xvid
video dosyaları için)
İstediğiniz altyazı dilini seçmek için
oynatma sırasında SUBTITLE 
düğmesine art arda basın.

Sesin değiştirilmesi
İstediğiniz ses sinyalini seçmek için
oynatma sırasında AUDIO/SLEEP 
düğmesine art arda basın.

2
3
4

Birden fazla ses biçimi bulunan bir DVD
VIDEO'yu oynatırken, ses biçimini PCM,
Dolby Digital vb.'den farklı bir biçim
olarak değiştirebilirsiniz. DVD VIDEO
çok dilli parçalarla kaydedildiyse ses
dilini de değiştirebilirsiniz.

Sesi kısmak için VOLUME  
düğmesine basın.
AUDIO IN işlevini seçmek için
FUNCTION  düğmesine art
arda basın.
Bağlı bileşeni oynatmaya başlayın
ve ses düzeyini ayarlamak için
VOLUME +/  düğmesine basın.

PBC işlevlerine sahip bir VIDEO
CD'nin oynatılması

Bir başlık/bölüm/parça/sahne
vb.'nin aranması

PBC (Playback control - Oynatma
kontrolü) işlevlerine sahip bir VIDEO
CD'yi oynatmaya başladığınızda,
işlem yapmanız için PBC menüsü
görüntülenir.
PBC menüsünü kullanmak için,
SHIFT  düğmesini basılı tutun,
ardından istediğiniz öğenin numarasını
seçmek için sayı düğmelerine basın.

Mikrofonun ses düzeyini “MIC 0” a
ayarlayın ve mikrofonu MIC jakından
 çıkarın.

 Mikrofonun yankı düzeyinin
ayarlanması

1
2

2
3
4

Yankı düzeyini ayarlamak için
/  düğmesine basın.

Radyo istasyonlarının kaydedilmesi

1
2

MIC LEVEL  düğmesine basın.
Mikrofonun ses düzeyini
ayarlamak için /  düğmesine
basın.

“FM”i seçmek için FUNCTION 
düğmesine art arda basın.
Frekans göstergede değişmeye
başlayıncaya kadar
TUNING +/  düğmesini
2 saniye boyunca basılı tutun.
Sistem otomatik olarak radyo
frekanslarını tarar ve net bir
istasyon bulduğunda durur.
Tarama durmazsa, taramayı
durdurmak için   düğmesine
basın, ardından istediğiniz bir
istasyonu ayarlamak için manuel
ayar yapın. TUNING +/ 
düğmesine art arda basarak manuel
ayar yapabilirsiniz.
RDS hizmetleri sunan bir istasyonu
ayarladığınızda, istasyonun adı
göstergede görünür (yalnızca
Avrupa modelleri).

Müziği çalmaya başlayın ve ses
düzeyini ayarlayın.

4

Bir DVD VIDEO, VIDEO CD, Xvid video
veya JPEG resmi görüntülerken
gösterilen görüntüyü yakınlaştırıp
uzaklaştırabilirsiniz.

 [TV System]* (TV Sistemi)

3
4

5
6

Uyku zamanlayıcısının kullanılması

İstasyonu kaydetmek için
düğmesine basın.

Sistemi ayarlanmış bir saatte
kapanacak şekilde ayarlayıp müzik
dinleyerek uykuya dalabilirsiniz.
SHIFT  düğmesini basılı tutun,
ardından AUDIO/SLEEP 
düğmesine art arda basın.
Düğmeye her bastığınızda, dakika
göstergesi (kalan süre) 10 dakikalık
adımlarla değişir.
“AUTO” işlevini seçtiğinizde, mevcut
disk veya USB cihazı durdurulduktan
sonra veya 100 dakika içerisinde sistem
otomatik olarak kapanır.



Başka istasyonlar kaydetmek için
2 – 5. adımları tekrarlayın.
En fazla 20 adet FM istasyonu
kaydedebilirsiniz. Güç kablosunu
çıkarsanız veya bir güç arızası
meydana gelse bile kayıtlı
istasyonlar yaklaşık 12 saat korunur.

1
2

3

SHIFT  düğmesini basılı tutun,
ardından göstergede “OFF” ifadesi
görününceye kadar AUDIO/SLEEP 
düğmesine art arda basın.

“FM”i seçmek için FUNCTION 
düğmesine art arda basın.
Bir kayıt numarası seçmek için
PRESET +/  düğmesine basın
(veya SHIFT  düğmesini basılı
tutun, ardından sayı düğmelerine
basın).
Ses düzeyini ayarlamak için
VOLUME +/  düğmesine basın.

Bir FM stereo programında statik
parazit olduğunda, “MONO”yu seçmek
için AUDIO/SLEEP  düğmesine art
arda basın. Stereo efektini
kaybedersiniz, ancak sinyal alışı iyileşir.

 [Audio] (Ses)

Birden fazla ses parçası içeren DVD'ler
için tercih edilen ses dilini seçebilirsiniz.

 [Subtitle] (Altyazı)

Bir DVD VIDEO'da kayıtlı altyazıların
dilini seçebilirsiniz.

 [Menu] (Menü)

Bir diskin menü dilini seçebilirsiniz.

[AUDIO] (SES) ayarları
 [DRC]

Ses çıkışı için dinamik aralık düzeyini
ayarlar.

 [Karaoke Setup] (Karaoke Ayarı)

[ECHO] (YANKI): Yankı düzeyini ayarlar.
[MIC VOL] (MİKROFON SES DÜZEYİ):
Mikrofonun ses düzeyini ayarlar.

1

 [Hue] (Renk Tonu)

2

 [Saturation] (Doygunluk)

3

Görüntünün doygunluk düzeyini
ayarlar.
 [Sharpness] (Keskinlik)

Görüntünün dış hatlarının keskinlik
düzeyini ayarlar.

[PREFERENCE] (TERCİH) ayarları

[TV System] (TV Sistemi) ayarı TV'nize
uygun değildir.
Ayarı sıfırlayın (“[PREFERENCE] (TERCİH)
ayarları”nın altındaki “[Default]”
(Varsayılan) bölümüne bakın).

FM istasyonuna ayarlandığında
şiddetli uğultu veya parazit var
ya da istasyonlar alınamıyor.
 Anteni düzgün bir şekilde bağlayın.
 Daha iyi anten sinyal alışı için başka
bir yer ve yön deneyin.
 Parazitten etkilenmeyi önlemek için
anteni hoparlör kablolarından ve güç
kablosundan uzak tutun.
 Yakındaki elektrikli cihazları kapatın.

Ses yok.
 Ses düzeyini ayarlamak için
VOLUME +  düğmesine art
arda basın.
 Hoparlör bağlantılarını kontrol edin.
 Sistem duraklatma durumunda veya
ağır çekimde oynatma modundadır.
Normal oynatmaya geri dönmek için
  düğmesine basın.

Disk oynatılmıyor.
 DVD'nin bölge kodu sistem ile
uyumlu değildir.
 Cihazın içinde nem birikmiştir ve
lenslere hasar verebilir. Diski çıkarın
ve cihazı yaklaşık yarım saat boyunca
açık bırakın.

Ciddi derecede vızıltı veya parazit var.
 Sistemi parazit kaynağından
uzaklaştırın.
 Sistemin fişini farklı bir prize takın.
 Güç kablosuna bir parazit filtresi
(piyasada bulunabilir) takın.

VERİ CD'si veya VERİ DVD'si
oynatılamıyor.
 VERİ CD'si ISO 9660 Düzey 1/Düzey
2'de kaydedilmemiştir.
 VERİ DVD'si UDF (Universal Disk
Format - Evrensel Disk Biçimi) olarak
kaydedilmemiştir.
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1
2

3

1

4

5

2

SHIFT  düğmesini basılı tutun
ve ardından ANGLE/TIMER MENU 
düğmesine basın.
“SELECT”i seçmek için art arda
/  düğmesine, ardından
 düğmesine basın.

Ses kaynağını hazırlayın.

3

SHIFT  düğmesini basılı tutun
ve ardından ANGLE/TIMER MENU 
düğmesine basın.

 Zamanlayıcının iptal edilmesi

“PLAY SEL”i seçmek için art arda
/  düğmesine, ardından
 düğmesine basın.

3. adımda “OFF” ifadesi görününceye
kadar “Ayarın kontrol edilmesi”
bölümündeki işlemlerin aynısını
 düğmesine
tekrarlayın, ardından
basın.

“PLAY SET”i seçmek için art arda
/  düğmesine, ardından
 düğmesine basın.
Oynatma işleminin başlatılacağı
zamanı ayarlayın.
Saati ayarlamak için art arda
/  düğmesine, ardından
 düğmesine basın. Dakikayı
ayarlamak için aynı işlemleri yapın.

 Ayarın değiştirilmesi

“Oynatma zamanlayıcısının
kullanılması” bölümündeki 1. adımdan
itibaren yeniden başlayın.

İpucu

Oynatmanın durdurulacağı
zamanı ayarlamak için 4.
adımdakiyle aynı işlemleri yapın.

Oynatma sırasında
DISPLAY 
düğmesine art arda basın.
TV ekranında açılır menü görünür.
Oynatma süresi bilgisine ek olarak,
örneğin geçerli tekrar modu, seçilen
ses biçimi ve altyazı dili gibi bilgileri
görüntüleyebilirsiniz. Görüntülenebilen
öğeler, oynatılan kaynağa bağlı olarak
değişir.

Sesin Ayarlanması
Daha dinamik ses üretme
İşlevi açmak veya kapatmak için
oynatma sırasında BASS BOOST 
art arda basın.
Varsayılan ayarın altı çizilidir.
 “BASS ON”: Daha dinamik ses üretir.
 “BASS OFF”: İşlevi kapatır.

Not

Seçilebilen modlar ve bunların sırası,
diske veya dosyaya bağlı olarak değişir.

Oynatma süresi bilgilerinin
görüntülenmesi
Oynatma sırasında
DISPLAY 
düğmesine art arda basın.
Düğmeye her bastığınızda,
görüntülenen öğe değişir.
Geçerli parçanın/bölümün oynatma
süresi ve kalan süresi gibi bilgileri
görüntüleyebilirsiniz. Görüntülenebilen
öğeler, oynatılan kaynağa bağlı olarak
değişir.
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 Ayarın kontrol edilmesi

Oynatma zamanlayıcısı DVD/CD, USB,
AUDIO IN ve FM işlevleriyle
ayarlanabilir.
Oynatma zamanlayıcısını ayarlamadan
önce saati ayarladığınızdan emin olun.

Oynatma zamanlayıcısı ayarı, manuel
olarak iptal edilene kadar kalır.

Ayar Menüsünün Kullanılması

Göstergenin parlaklığını
değiştirmek için

Menü öğelerinde çeşitli ayarlar
yapabilirsiniz.
Görüntülenebilen öğeler, ülkeye veya
bölgeye bağlı olarak değişiklik
gösterebilir.
Varsayılan ayarın altı çizilidir.

Göstergenin parlaklığı 2 düzey
arasından seçilebilir.
Varsayılan ayarın altı çizilidir.
DIMMER  düğmesine art arda
basın.
 “DIM OFF”: Parlak.
 “DIM ON”: Karanlık.

1

2

Otomatik bekleme işlevi hakkında
Bu sistem otomatik bekleme işleviyle
donatılmıştır. Bu işlev sayesinde, işlem
yapılmazsa veya ses sinyali çıkışı
olmazsa sistem yaklaşık 30 dakika
sonra otomatik olarak bekleme
moduna geçer.
Otomatik bekleme işlevini açıp
kapatabilirsiniz. Varsayılan olarak,
otomatik bekleme işlevi açıktır.
Sistem açıkken cihazın üzerindeki
/  düğmesini “AUTO STANDBY
ON” veya “AUTO STANDBY OFF”
ifadesi görünene kadar basılı tutun.

Sistemi kapatmak için / 
düğmesine basın.
Sistem ayarlanan zamandan önce
otomatik olarak açılır.
Sistem ayarlanan zamanda zaten
açıksa oynatma zamanlayıcısı
etkinleştirilmez. Sistemin açıldığı
zamandan çalmanın başlayacağı
zamana kadar sistemi çalıştırmayın.

4
5


Sırasıyla  , ZOOM  ve
düğmelerine basın.
[CUSTOM PAGE] (ÖZEL SAYFA)
görünür ve o anda ayarladığınız
şifreyi onaylayabilirsiniz.
[CUSTOM PAGE]'den (ÖZEL SAYFA)
çıkmak için, SETUP  düğmesine
basın.

[Restore]'u (Geri Yükle) seçmek
için   düğmesine ve ardından
 düğmesine basın.

Önlemler
Yerleştirme hakkında
 Aşırı ısınmaya neden olabileceğinden,
sistemi havalandırması kötü olan
kapalı bir alana yerleştirmeyin.
 Sistemi radyatörler veya hava
kanalları gibi ısı kaynaklarının yanına
veya doğrudan güneş ışığına, aşırı
toza, mekanik titreşime veya
çarpmaya maruz kalabileceği
yerlere kurmayın.

 [Password] (Şifre)

VERİ DVD'si, VERİ CD'si veya USB
cihazındaki dosyalar silinemiyor.
 Sistem, DRM (Digital Rights
Management - Dijital Haklar
Yönetimi) telif hakkı korumasına
sahip olan veya çevrimiçi bir müzik
mağazasından indirilen dosyaları
oynatamaz. Bu dosyalardan birini
çalmaya çalışırsanız sistem sonraki
korumasız ses dosyasını çalar.
 Diskte veya USB cihazında
oynatılabilen dosya yoktur.

Klasörün veya dosyanın adı düzgün
görüntülenmiyor.
Sistem yalnızca sayıları ve alfabedeki
harfleri görüntüleyebilir.
Diğer karakterler “_” şeklinde
görüntülenir.

Disk çıkarılamıyor ve göstergede
“LOCKED” ifadesi görünüyor.
Sony satıcınızla veya bölgenizdeki
yetkili Sony servis merkeziyle iletişime
geçin.
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Sistemin taşınması hakkında
Sistemi taşımadan önce, takılı disk
olmadığından emin olun ve güç
kablosunu prizden çıkarın.
Disklerin taşınması hakkında
 Diski temiz tutmak için kenarından
tutun. Yüzeyine dokunmayın.
 Diske kağıt ya da bant yapıştırmayın.
 Diskleri doğrudan güneş ışığına veya
sıcak hava kanalları gibi ısı
kaynaklarına maruz bırakmayın veya
araç içinde sıcaklık normalin çok
üzerine çıkabileceği için doğrudan
güneş ışığını gören bir yere park
edilmiş bir aracın içinde bırakmayın.

Temizleme diskleri, disk/mercek
temizleyiciler hakkında
 Temizleme disklerini veya
disk/mercek temizleyicilerini
(ıslak veya sprey türünde olanlar
dahil) kullanmayın. Bu ürünler cihazın
arızalanmasına neden olabilir.
 Diski oynatmadan önce bir temizlik
beziyle silin. Diski ortasından dış
kenarına doğru silin.

Sistem normal şekilde çalışmıyor.
Güç kablosunu prizden çıkarın ve birkaç
dakika bekledikten sonra tekrar takın.

Teknik Özellikler

USB cihazı düzgün çalışmıyor.
 Desteklenmeyen bir USB cihazı
bağlarsanız aşağıdaki sorunlar
meydana gelebilir. “Bu Sistemle
Uyumlu USB Cihazları” bölümündeki
URL'leri kullanarak web sitelerindeki,
uyumlu USB cihazlarıyla ilgili bilgileri
inceleyin.

Amplifikatör bölümü

“OVER CURRENT” ifadesi görünüyor.
(USB) bağlantı noktasındaki 

elektrik akımı düzeyiyle ilgili bir sorun
algılanmıştır. Sistemi kapatın ve USB
cihazını
(USB) bağlantı
noktasından  çıkarın. USB cihazıyla
ilgili bir sorun olmadığından emin
olun. Bu gösterim şekli devam ederse
size en yakın Sony satıcısıyla iletişime
geçin.
 Bağlanan USB cihazı şarj edilemiyor.
 USB cihazının sıkı bir şekilde
bağlandığından emin olun.
 Sistem bekleme modundaysa
sistemi açın.
 İşlevi USB işlevi olarak değiştirmeye
çalışın. Bazı USB cihazları yalnızca
sistem USB işlevine ayarlandığında
şarj edilebilir.

Disk en başından oynatılmaya
başlanmıyor.
 Disk oynatmaya devam etme
modundadır.   düğmesine bir
kez basıldığında sistem oynatmaya
devam etme moduna geçer.
Oynatmayı baştan başlatmak
istediğinizde,   düğmesine
iki kez basın ve ardından
  düğmesine basın.
 Program oynatma veya karışık
oynatma modu seçilmiş olabilir.
Oynatmayı durdurun ve oynatma
modunu normal oynatma moduna
ayarlayın.

ÖNEMLİ UYARI
Dikkat: Aynı görüntünün (sabit bir
video görüntüsü, ekran menüsü
görüntüsü vb.) TV'nizde uzun süre
kalmasına izin verirseniz televizyon
ekranınız kalıcı şekilde zarar
görebilir. Projeksiyon televizyonlar
bu duruma karşı özellikle hassastır.

Isı yükselmesi hakkında
 Sistemin çalışma sırasında ısınması
arıza gibi görünse de arıza değildir.
 Yüksek ses düzeyinde uzun süre
çalıştırıldığında kabin ısınır. Bu, arıza
değildir. Ancak kabine dokunmaktan
kaçınılmalıdır.
 Sistemin ısınmasını engellemek için,
sistemi yeterince havalandırılan bir
konuma yerleştirin.
 Arızayı önlemek için, havalandırma
deliklerini kapatmayın.

Video renk sistemi biçimi
Latin Amerika modelleri (Arjantin
modeli hariç): NTSC
Diğer modeller: NTSC/PAL

Güç çıkışı (ölçülen):
20 watt + 20 watt
(1 kHz, %1 THD'de 8 ohm)
Sürekli RMS güç çıkışı (referans):
25 watt + 25 watt
(1 kHz, %10 THD'de 8 ohm)

USB bölümü
(USB) bağlantı noktası:
Tip A, maksimum akım: 5 V, 500 mA

Girişler

Tuner bölümü

AUDIO IN (3,5 mm stereo mini jak):
Hassasiyet 1 V, empedans
50 kiloohm

FM stereo, FM süperheterodin tuner
Ayar aralığı:
87,5 MHz – 108,0 MHz
(50 kHz'lik adımlarla)

MIC (tek sesli mini jak):
Hassasiyet 4 mV, empedans
10 kiloohm

Anten: FM kablo anteni

Çıkışlar

Hoparlör

VIDEO OUT:
Maks. çıkış düzeyi 1 Vp-p, dengesiz,
senkronizasyon negatif, yük
empedansı 75 ohm

Hoparlör sistemi:
Tam aralıklı, 8 cm çapında, koni tipi
Ölçülen empedans: 8 ohm

SPEAKERS:
8 ohm'luk empedansa sahip
hoparlörler takılabilir

Boyutlar (G/Y/D):
Yak. 148 mm × 240 mm × 127 mm

Disk oynatıcı bölümü

Adet: 2 adet

Sistem:
Kompakt disk ile dijital ses ve video
sistemi

Genel

Ağırlık: Hoparlör başına yak. net 1,3 kg

Güç gereklilikleri
Kore modeli: AC 220 V – 240 V,
50/60 Hz
Diğer modeller: AC 120 V – 240 V,
50/60 Hz

Lazer Diyot Özellikleri
Emisyon Süresi: Sürekli
Lazer Çıkışı*: 1000 μW'tan az
* Bu çıkış, Optik Alma Bloğu
üzerinde 7 mm apertürle objektif
lensi yüzeyinden 200 mm
uzaklıktaki değer ölçümüdür.

Güç tüketimi: 23 watt
Boyutlar (G/Y/D, en büyük çıkıntılar
dahil) (hoparlörler hariç):
Yak. 170 mm × 133 mm × 240 mm
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Ayar kategorilerinden birini
seçmek için /  düğmesine,
 düğmesine basın.
ardından
Bir ayar öğesi seçmek için / 
düğmesine, ardından   veya
 düğmesine basın.
Değiştirmek istediğiniz seçeneği
belirtmek için /  düğmesine
basın ve ardından seçiminizi
 düğmesine
onaylamak için
basın.
Ayar menüsünü kapatmak için
SETUP  düğmesine basın.

Güç

Sistem otomatik bekleme moduna
geçmiyor.
 Otomatik bekleme işlevi, FM işlevi
için geçersizdir.
 Sistem aşağıdaki durumlarda
bekleme moduna otomatik olarak
geçemeyebilir:
 Ses sinyali algılandığında
 USB cihazı bağlıyken
 Ses parçalarının veya dosyalarının
çalınması sırasında
 Önceden ayarlanan çalma
zamanlayıcısı veya uyku
zamanlayıcısı devredeyken.

Sistemi kullanırken aşağıdaki
sorunlardan biriyle karşılaşırsanız
onarım talebinde bulunmadan önce
sorunu çözmeye çalışmak için bu sorun
giderme kılavuzunu kontrol edin. Sorun
devam ederse size en yakın Sony
satıcısına başvurun.
Servis personeli onarım sırasında bazı
parçaları değiştirirse bu parçaların size
geri verilmeyebileceğini unutmayın.

Görüntü
Görüntü yok.
 Video bağlantı kablosu düzgün
bağlanmamıştır.
 Cihaz doğru TV girişi jakına bağlı
değildir.
 Sistem, TV'nin video girişi aracılığıyla
seçilmemiştir.
 Resimleri görüntüleyebilmeniz için
sistemle TV'nizi mutlaka video
kablosunu (cihazla birlikte verilmiştir)
kullanarak bağlayın.

Göstergede “PROTECT” ifadesi
görünürse
Derhal güç kablosunun fişini çıkarın
ve “PROTECT” ifadesi kaybolduktan
sonra aşağıdaki öğeleri kontrol edin.
 + ve  hoparlör kabloları kısa
devre mi yapmış?
 Sistemin havalandırma deliklerini
kapatan bir nesne var mı?
Yukarıdakileri kontrol edip hiçbir
sorun olmadığını gördükten sonra,
güç kablosunu yeniden takın ve
sistemi açın. Sorun devam ederse
size en yakın Sony satıcısıyla
iletişime geçin.

“[SCREEN] (EKRAN) ayarları”nın
altındaki [TV Type] (TV Türü)
bölümünde en/boy oranını
ayarladığınız halde görüntü TV
ekranını kaplamıyor.
Diskteki en/boy oranı sabittir.
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Frekans yanıtı
DVD (PCM 48 kHz):
20 Hz - 20 kHz (±1 dB)
CD: 20 Hz - 20 kHz (±1 dB)

Ana birim

Seçenekler

Cihaz açılmıyor.
Güç kablosunun sıkı bir şekilde
takıldığından emin olun.

Sorun Giderme
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 USB cihazı tanınamıyor.
 Bu sistemde dosya veya klasör
adları görüntülenemiyor.
 Oynatma işlemi yapılamıyor.
 Ses atlama yapıyor.
 Parazit var.
 Ses çıkışı bozuk.

Video dosyası oynatılamıyor.
Video dosyası 720 (genişlik) × 576
(yükseklik) pikselden daha büyüktür.

TV'nizin rengi hakkında

Temizleme hakkında
Kabini, paneli ve kumanda düğmelerini
hafif bir deterjan çözeltisiyle hafifçe
nemlendirilmiş yumuşak bir bez
kullanarak temizleyin. Aşındırıcı bez,
toz deterjan ya da tiner, benzin veya
alkol gibi çözücüler kullanmayın.
Sisteminizle ilgili sorularınız veya
sorunlarınız olursa, lütfen size en yakın
Sony satıcısıyla iletişime geçin.

Seçilen ayar
öğesi
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 Benzin, tiner gibi çözücüleri, piyasada
bulunabilen temizlik maddelerini
veya vinil plaklar için kullanılan
anti-statik spreyleri kullanmayın.

Kullanım hakkında
 Sistem soğuk bir yerden doğrudan
sıcak bir yere taşınırsa veya aşırı
rutubetli bir odaya kurulursa, nem
cihazın içindeki merceklerin üzerinde
yoğunlaşabilir. Bu durum meydana
gelirse sistem düzgün çalışmayabilir.
Böyle bir durumda, diski çıkarın
ve sistemi nem buharlaşana kadar
yaklaşık yarım saat boyunca çalışır
durumda bırakın.
 Kabinin içine bir nesne düşerse cihazı
prizden çıkarın ve tekrar çalıştırmadan
önce yetkili personel tarafından
kontrol edilmesini sağlayın.

Durma modunda SETUP 
düğmesine basın.
Ayar menüsü görünür.

Ayar kategorileri

3

 Sistemi eğik konumda kurmayın.
Yalnızca yatay konumda kullanılacak
şekilde tasarlanmıştır.
 Sistemin üzerine ağır nesneler
koymayın.

DVD/CD veya USB işlevini seçmek
için FUNCTION  düğmesine art
arda basın.

Seçilen
kategori

Ses kaynağını seçin.
İstediğiniz ses kaynağı görününceye
kadar art arda / 

düğmesine, ardından
düğmesine basın.
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Kullanım

Ses

Disk tepsisini açmak için cihazın
üzerindeki   düğmesine basın.

Tüm ayar menüsü seçeneklerini ve
kişisel ayarlarınızı fabrika ayarlarına
sıfırlayabilirsiniz.
Bir şifre belirlediyseniz sıfırlama
işlemini yapmadan önce şifrenizi
(bkz. “[Password]” (Şifre)) girerek şifre
korumasının kilidini açtığınızdan emin
olun.

[0 Lock ALL] (0 HEPSİNİ Kilitle)
ila [8 No Limit] (8 Sınırsız) arasında
bir sınıf düzeyi seçmek için
/  düğmesine, ardından
 düğmesine basın.
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DVD/CD işlevini seçmek için
FUNCTION  düğmesine art
arda basın.

 [Default] (Varsayılan)

 [Rating] (Sınıf)

Sınıfları olan DVD'lerin oynatılmasını
kısıtlayabilirsiniz. Sahneler
engellenebilir veya bunların yerine
farklı sahneler oynatılabilir.
Bir şifre belirlediyseniz sınıf düzeyini
değiştirmeden önce şifrenizi (bkz.
“[Password]” (Şifre)) girerek şifre
korumasının kilidini açtığınızdan emin
olun.

4 basamaklı yeni bir şifre girin ve
 düğmesine basın.
ardından
Şifreyi değiştirmek istediğinizde, giriş
alanının kilidini açmak için şifrenizi girin
ve ardından yeni bir şifre girin.

Mikrofon sesi yok.
 Hoparlör ses düzeyini ayarlamak için
VOLUME +  düğmesine art arda
basın.
 Mikrofonun ses düzeyini ayarlamak
için MIC LEVEL  düğmesine,
ardından   basın.
 Mikrofonun MIC jakına  doğru
şekilde bağlandığından emin olun.
 Mikrofonun açık olduğundan emin
olun.

  düğmesine, ardından
  düğmesine basın. Oynatma
normal oynatma modu olarak değişir.

İstediğiniz oynatma modunu seçmek
için REPEAT  düğmesine art arda
basın.
Seçilen mod göstergede görüntülenir.
 “REP CHP”: Geçerli bölümü tekrarlar.
 “REP TIT”: Geçerli başlığı tekrarlar.
 “REP ALL”: Tüm başlıkları/parçaları/
dosyaları tekrarlar.
 “REP OFF”: Sistem, normal oynatma
moduna geri döner.
 “SHUFFLE”: Geçerli klasörden rastgele
seçilen bir dosyayı art arda oynatır.
Bu modda aynı dosya bir kezden fazla
oynatılabilir.
 “REP 1”: O anda oynatılan parçayı
veya dosyayı tekrarlar.
 “REP FLD”: Geçerli klasörü tekrarlar.
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Şifrenizi unutursanız o anda
ayarladığınız şifreyi onaylamak
için aşağıdaki işlemleri yapın.

[VIDEO] (VİDEO) ayarları

İstemediğiniz işlemleri önlemek üzere
[Rating] (Sınıf) ve [Default] (Varsayılan)
ayarları için bir şifre belirleyebilirsiniz.

TV ekranında renk bozulması oluyor.
Sistemin hoparlörleri manyetik parçalar
içerdiğinden manyetik bozulma
meydana gelebilir. TV ekranında renk
bozulması meydana geldiğinde,
aşağıdakileri kontrol edin.
 Hoparlörleri, TV setinizden en az
0,3 metre uzağa yerleştirin.
 Renk bozulması devam ederse TV
setini kapatın ve 15 – 30 dakika kadar
bekleyip yeniden açın.
 Hoparlörleri, TV setinizden daha
uzağa yerleştirin.

Program oynatmayı başlatmak
üzere [PLAY]'i (OYNAT) seçmek
için ///  düğmesine basın.

Oynatma sırasında çeşitli bilgiler
için açılır menünün kullanılması

6

Görüntünün renk tonu düzeyini ayarlar.

TV ekranının görüntüleme dilini
seçebilirsiniz.

  düğmesine basın ve ek
parçalar programlamak için 2.
adımdaki işlemleri tekrarlayın.

 Program oynatmanın iptal edilmesi

Oynatma zamanlayıcısının
kullanılması

7

İpucu

* Varsayılan ayar, ülkeye veya bölgeye
bağlı olarak değişir.

[4:3PS]: Tüm ekranda kenarları kesilmiş
tam yükseklikte bir resim görüntüler.

SHIFT  düğmesini basılı tutun,
ardından 2 basamaklı bir dosya
numarası girmek için sayı düğmelerine
basın (örneğin, dosya 2 için “02”).

6

Görüntünün karşıtlık düzeyini ayarlar.

 [OSD] (On-Screen Display - Ekranda
Gösterim)

4

 Ses dosyası/JPEG resim dosyası/video
dosyası oynatırken

 Uyku zamanlayıcısı işlevinin iptal
edilmesi

Kayıtlı bir radyo istasyonunun
dinlenmesi

 [Contrast] (Karşıtlık)

[LANGUAGE] (DİL) ayarları

3

Seçtiğiniz parçaya atlamak için
 düğmesine basın.

SHIFT  düğmesini basılı tutun,
ardından 2 basamaklı bir parça
numarası girmek için sayı
düğmelerine basın (örneğin,
parça 2 için “02”).

Tekrarlı oynatma
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Kullanışlı İşlevler

Bir kayıt numarası seçmek için
PRESET +/  düğmesine basın
(veya SHIFT  düğmesini basılı
tutun, ardından sayı düğmelerine
basın).

Görüntünün parlaklık düzeyini ayarlar.

[16:9]: Geniş ekran TV veya geniş mod
işlevi olan bir TV bağladığınızda bunu
seçin.

Seçtiğiniz başlığa/bölüme
 düğmesine
atlamak için
basın.

4

2

SHIFT  düğmesini basılı tutun,
ardından 2 basamaklı bir parça
numarası girmek için sayı
düğmelerine basın (örneğin,
parça 2 için “02”).

PROGRAM  düğmesine basın.
TV ekranında program menüsü
ekranı görünür.

PROGRAM  düğmesine basın.
Ardından, [CLEAR]'ı (TEMİZLE) seçmek
için ///  düğmesine, sonra
 düğmesine basın.

PROGRAM  düğmesine basın.
Göstergede “P 01” ifadesi yanıp
söner.

[PAL]: PAL sistemli bir TV için.
[NTSC]: NTSC sistemli bir TV için.
[Auto] (Otomatik): Hem PAL hem
de NTSC uyumlu bir TV için.

 [TV Type] (TV Türü)

SHIFT  düğmesini basılı tutun,
ardından bir başlık/parça
numarası girmek için sayı
düğmelerine basın
(örneğin, başlık 2 için “02”,
bölüm 3 için “003”).

3

1

Vurguyu parça numarası alanına
götürmek için /  düğmesine
basın.

 Programın silinmesi

 [Brightness] (Parlaklık)

[ON] (AÇIK): 15 dakikadan fazla süre
boyunca durma, duraklatma, disk yok
veya çıkarma modunda kaldığında
ekran koruyucuyu açar.
[OFF] (KAPALI): Ekran koruyucuyu
kapatır.

Vurguyu başlık/bölüm numarası
alanına götürmek için / 
düğmesine basın.

2
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[4:3LB]: Üstte ve altta siyah şeritler
bulunan geniş bir resmi görüntüler.

 [Screen Saver] (Ekran Koruyucu)

Oynatma sırasında
DISPLAY 
düğmesine basın.
TV ekranının üst kısmında açılır
menü görünür.

Oynatılacak parçaları istediğiniz sırayla
seçin (yalnızca CD-DA diskler için).
Maksimum 16 parça programlanabilir.

Görüntüyü büyütmek için
ZOOM  düğmesine art arda basın.
Düğmeye her bastığınızda, büyütme
düzeyi değişir. Seçilen büyütme
düzeyinde ///  düğmesine
basarak gösterilen görüntüyü yukarı,
aşağı, sol veya sağa doğru
kaydırabilirsiniz.

21

[SCREEN] (EKRAN) ayarları

3

Gösterilen görüntünün büyütülmesi

Radyonun Dinlenmesi

Cihazın üzerindeki MIC jakına 
istediğiniz mikrofonu bağlayın.
Göstergede “MIC ON” ifadesi
görünür.

2

DVD TOP MENU  düğmesine basın.
PBC işlevini kapattığınızda, istediğiniz
parçayı, parça numarasını girerek
seçebilirsiniz.

Mikrofon işlevi yalnızca DVD/CD ve USB
işlevleri kullanılırken mevcuttur.

Mikrofonu (cihazla birlikte
verilmemiştir) bağlayarak müzikle
birlikte şarkı söyleyebilirsiniz.

1

Şarkı söylerken ECHO 
düğmesine basın.

Not

Birlikte Şarkı Söyleme:
Karaoke

1

Programlanan sırada oynatma

Oynatma sırasında
DISPLAY 
düğmesine basın.
TV ekranının üst kısmında açılır
menü görünür.
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 Bitirdikten sonra

Oynatma sırasında göstergede
istediğiniz mod görününceye kadar
EQ  düğmesine art arda basın.
Varsayılan ayarın altı çizilidir.
 “FLAT”: Yumuşak ve pürüzsüz ses
modu.
 “ROCK”: Mükemmel ses veren film
efektleri ve atmosferi için iyileştirilmiş
düşük ve yüksek aralık. Aksiyon
filmleri ve rock müzik için idealdir.
 “POP”: Pop müzik dinlemek için
idealdir.
 “JAZZ”: Net orta ve yüksek aralık.
Sanatçı hemen önünüzdeymiş gibi
canlı performans atmosferi oluşturur.
Caz müzik ve dramaları izlemek için
iyidir.
 “CLASSIC”: Klasik müzik dinlemek
ve canlı konser DVD'leri izlemek için
idealdir.

 DVD oynatırken

 PBC kullanmadan oynatma

17

Bir ekolayzer ayarı seçme

 CD oynatırken

1

Ağırlık (hoparlörler hariç):
Yak. 1,4 kg

 MPEG-4 VISUAL HAKKINDA: BU ÜRÜN,
TİCARİ OLMAYAN KİŞİSEL KULLANIM
AMACIYLA BİR TÜKETİCİ TARAFINDAN
MPEG-4 GÖRSEL ÖĞE STANDARDINA
(“MPEG-4 VIDEO”) UYGUN ŞEKİLDE
KODLANAN VE/VEYA MPEG-4 VİDEO
OLUŞTURMAK AMACIYLA MPEG LA
TARAFINDAN LİSANS SAĞLANAN BİR
VİDEO SAĞLAYICIDAN EDİNİLEN BİR
VİDEONUN KODUNU ÇÖZMEK İÇİN
BAŞKA BİR TÜKETİCİ TARAFINDAN
TİCARİ OLMAYAN KİŞİSEL KULLANIM
AMACIYLA MPEG-4 GÖRSEL ÖĞE
PATENT PORTFÖYÜ LİSANSI
KAPSAMINDA LİSANSLANMIŞTIR.
BAŞKA BİR AMAÇLA KULLANIM İÇİN
LİSANS SAĞLANMAMIŞTIR YA DA BU
ŞEKİLDE ANLAŞILMAMALIDIR.
PROMOSYON AMAÇLI, DAHİLİ
VE TİCARİ KULLANIMLAR İLE
LİSANSLARLA İLGİLİ OLANLAR DAHİL
EK BİLGİLER MPEG LA, LLC'DEN
ALINABİLİR. BKZ.
http://www.mpegla.com/
 Tüm diğer ticari markalar ve tescilli
ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.
Bu kılavuzda, TM ve
işaretleri
kullanılmamıştır.

Ana birim sayısı: 1 adet
Cihazla birlikte verilen aksesuarlar:
Uzaktan Kumanda (1)
FM kablo anteni (1)
Video kablosu (1)
Hoparlör altlıkları (8)
Tasarım ve teknik özellikler önceden
bildirilmeksizin değiştirilebilir.
 Bekleme modunda güç tüketimi: 0,5 W
 Belirli baskı devre kartlarda, halojenli
alevlenmeyi önleyici maddeler
kullanılmamıştır.

Lisanslar ve Ticari Markalar
 Bu sistem Dolby* Digital teknolojisini
içerir.
* Dolby Laboratories'den alınan
lisans kapsamında üretilmiştir.
“Dolby” ve çift D simgesi Dolby
Laboratories'in ticari markalarıdır.

®

 “DVD” logosu, DVD
Format/Logo Licensing
Corporation'ın ticari
markasıdır.
 MPEG Layer-3 ses kodlama teknolojisi
ve patentlerinin lisansı Fraunhofer IIS
ve Thomson'dan alınmıştır.
 Windows Media, ABD ve/veya diğer
ülkelerde Microsoft Corporation'ın
ticari markası ya da tescilli ticari
markasıdır.
 Bu ürün, Microsoft Corporation'un
belirli fikri mülkiyet haklarıyla
korunmaktadır. Bu teknolojinin,
Microsoft'tan veya yetkili bir Microsoft
alt kuruluşundan lisans alınmadan
bu ürün dışında kullanılması veya
dağıtılması yasaktır.
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