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Multimedya Sabit Diskiniz 

 
Philips satın aldığınız için tebrik ederiz; Philips'e hoş geldiniz!  
Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü şu adreste kaydettirin 
www.philips.com/welcome 
 

Kutuda neler bulunuyor 

 
 

  
A. Multimedya Sabit Disk B. Uzaktan Kumanda RC20236 

(piller dahildir) 
   

   
   

C. Güç adaptörü D. A/V kablosu 
(Kompozit RCA,  

S-Video mini DIN,  
Sol Ses RCA, Sağ Ses RCA) 

E. USB kablosu 

   

   
   

F. Optik SPDIF Kablosu G. CD 
(Kılavuz içindedir) 

H. Hızlı Başlangıç Kılavuzu 

 
 Diğer eski TV setlerine bağlantı için kullanılabilecek aksesuarlar  

(Philips tarafından sağlanmaz) 
   

 

  

   
Scart <> AV / SVHS Adaptörü 

(Scart bağlantısı için dönüştürücü 
AV kablosu) 
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Başlamadan önce 

 
Bu cihazda kullanıcı tarafından onarılabilecek hiçbir parka bulunmamaktadır. Lütfen bakım işlemlerini kalifiye 
personele yaptırınız. 
 

Ayar 
Uygun bir yer bulunması 
 Seti düz, sert ve hareketsiz bir yüzeye yerleştirin. Seti, halı gibi yüzeylerin üzerine yerleştirmeyin. 
 Seti, ısınmasına neden olabilecek başka cihazların (örneğin alıcı veya amfi) üzerine yerleştirmeyin. 
 Setin altına hiçbir şey (örneğin CD’ler, dergiler) koymayın. 
 Bu cihazı AC prizinin yakınına, AC fişinin kolayca ulaşabileceği bir konuma yerleştirin. 

 
Havalandırma yeri 
 Cihazı, içten aşırı ısınmasını önleyecek şekilde yeterli havalandırma olan bir yere yerleştirin. Aşırı ısınmayı 

önlemek için setin arka tarafında ve üstünde en az 10 cm, ve sol ve sağ yanlardan en az 5 cm boşluk bırakın. 
 

Yüksek sıcaklıklara, neme, sıvılara ve toza maruz bırakmayın 
 Cihaz, sıvı damlaması veya sıçramasına maruz bırakılmamalıdır. 
 Cihazın üzerine tehlike yaratabilecek hiçbir eşya (örneğin sıvı dolu nesneler, yanan mumlar) koymayın. 

 

Garanti bilgilerini nasıl bulabilirsiniz? 
Sabit diskteki Philips garanti dosyasına göz atınız veya www.philips.com/support a bakınız. 
Dosyaları açmak için, Adobe Reader yazılımına ihtiyacınız bulunmaktadır. Adobe Reader yazılımınız yoksa, ücretsiz 
olarak www.adobe.com adresinden indirebilirsiniz. 
 
Philips garantisi, şayet kaza, şok, yanlış kullanım ve ihmal sebebiyle bir zarar söz konusu ise uygulanmayacaktır. 

 
“Bilgisayar programları, dosyaları, yayım ve ses kayıtlarını içeren kopya engellemeli materyalin yetkisiz şekilde 
kopyalanması, bir telif hakları ihlali oluşturabileceği gibi, ceza gerektiren bir suç meydana getirebilir. Bu ekipman, bu 
şekildeki amaçlar için kullanılamaz.” 
 

DÖNÜfiÜM sembolü: “Tüketicinin Bilgisine” 

 
Eski ürününüzün bertaraf edilmesi 
Ürününüz, geri dönüşümü olan ve yeniden kullanılabilecek yüksek kalite materyaller ve bileşenler ile dizayn edilerek 
üretilmiştir. Çarpı atılmış dönüşüm kutusu sembolü işaretli olanlar dahil, elektrikli ve elektronik ürünler için yerel 
ayırma - toplama sistemi hakkında bilgi sahibi olunuz. Yerel kurallara uygun olarak hareket ediniz ve eski ürünlerinizi, 
normal ev atıklarınız ile bertaraf etmeyiniz. 
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DİKKAT 
Plastik poşetler tehlike arz etmektedir. 
Boğulma tehlikesinden kaçınmak üzere, bu türlü poşetleri, bebeklerden ve küçük çocuklardan uzak tutun. 
 
Aynı zamanda bu ürün, uzun süre sağlam kalma performansı açısından, büyük bir gayret ile dizayn edilmiştir. Philips, 
elektronik aygıtların dikkat edilerek de olsa ellenmesini tavsiye etmez: Su ile temastan ve gereğinden fazla güce 
maruz kalmasından kaçının. 
 
Aygıtın, mümkün olan en uzun süre kullanılabilmesi ve optimal performansta çalışabilmesinin garanti edilmesi 
açısından iyi havalandırılan alanlarda yerleştirilmiş olduğundan emin olun. 
 
Philips herhangi bir veri geri alınma hizmeti sağlamaz ve veri kaybından da hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Philips 
diskinde yüklenen tüm verilerin yedeklenmesi müşterinin sorumluluğundadır. Ürün, servis için Philips’e sunulduğunda 
içindeki tüm veriler silinir. 
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Genel bakış 
 

Multimedya Sabit Disk 

 
 
1. LED 1 (Yeşil) 

Güç göstergesi 
2. LED 2 (Mavi) 

Bekleme ve etkinlik göstergesi 
 
LED davranışı: LED 1 (Yeşil) LED 2 (Mavi) 
Cihaz kapalı Kapalı kapalı 
Cihaz beklemede  Kapalı açık 
Cihaz açık Açık açık 
PC modu, HDD aktif Kapalı Açık, yanıp sönme 
AV modu, RC komutu verilmiş Yanıp sönme açık 
 

 
 
1. Açma/kapama düğmesi 

Multimedya Sabit Diski açma/kapama 
2. 12V DC  

Güç kaynağı soketi 
3. A/V çıkışı 

A/V kablo fişi 
4. Dijital ses portu – optik 

Ses çıkışını bir amplifikatöre bağlar 
5. USB2.0 

USB konektörü
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 Multimedya Sabit Diski çalıştırmak için sadece birlikte verilen uzaktan kumanda ya da doğru programlanmış 

evrensel bir uzaktan kumanda kullanılabilir. 
 Uzaktan kumanda sadece TV modundayken kullanılabilir. 

 
1. Stand-by (Bekleme) 

düğmesi 
Seçilen cihazı açar 
ve kapatır 

2. Movies (Film) düğmesi 
Film menüsüne gider 

3. Music (Müzik) düğmesi 
Müzik menüsüne gider 

4. Rotate (Döndür) düğmesi 
Resmi döndürür 

5. Thumbs (Başparmak) 
düğmesi 
Resim önizlemesi 

6. Home (Ana Menü) 
düğmesi 
Ana menüye gider 

7. Yukarı, aşağı, sol ve sağ 
düğmeleri 
İmleci istenen yönde 
hareket ettirir 

8. Mute (Ses kapatma) 
düğmesi 
Sesi kapatır 

9. Play (Oynat) düğmesi 
Oynatır 

10. Volume (Ses düzeyi) 
düğmesi 
Ses seviyesi artırır/azaltır 

11. Rewind (Geri sar) düğmesi 
Geri sarar 

12. Pause (Duraklat) düğmesi 
Duraklatır 

13. Play all (Tümünü oynat) 
düğmesi 
Tümünü oynatır 

14. Menu (Menü) düğmesi 
ISO dosya menüsünü 
görüntüler 

15. Slow (Yavaş Gösterim) 
düğmesi 
ISO dosyasını yavaş 
gösterimde / kare kare 
oynatır 

16. Repeat (Tekrarla) düğmesi 
ISO dosyasının başlığını, 
bölümünü, parçasını 
tekrarlar  

17. Photos (Fotoğraflar) 
düğmesi 
Fotoğraflar menüsüne gider 

18. Settings (Ayarlar) düğmesi 
Media player Ayarlarına 
gider 

19. Zoom (Büyütme) düğmesi 
Resmi yakınlaştırır 

20. Audio (Ses) düğmesi 
Ses seçer 

21. Info (Bilgi) düğmesi 
Dosya bilgisini görüntüler 

22. OK (Tamam) düğmesi 
Seçimi onaylar 

23. Return (Geri dön) düğmesi 
Önceki menüye döner 

24. Chapter (Bölüm) düğmesi 
Bölüm yukarı/aşağı 

25. Stop (Durdur) düğmesi 
Durdurur 

26. Fast forward  
(Hızlı ileri sar) düğmesi 
Hızlı ileri sarar 

27. Shuffle (Rasgele) düğmesi 
Rasgele oynatır 

28. Subs (Altyazı) düğmesi 
Altyazılar 

29. Angle (Açı) düğmesi 
ISO dosyası kamera açısını 
seçer 

30. Title (Başlık) düğmesi 
ISO dosyası Başlık Sayfasını 
görüntüler 

31. Repeat A-B  
(A-B tekrarla) 
ISO dosyası tanımlı seçimi 
tekrarlar 
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Bağlantı 
 

TV'ye nasıl bağlanır 
Yardım mı gerekiyor? 
Aşağıdakilerle ilgili bilgi için TV'nizle birlikte gelen belgelere başvurun: 
 TV'nize bağlayabileceğiniz cihazlar. 
 TV'nize bağlayabileceğiniz kablo tipleri. 

 

 

 
 

Seçenek 1 - En iyi kalite (S-Video) 
1. AV kablosunu alın 
2. AV kablosunun düz ucunu, Multimedya Sabit Diskin 

arkasındaki A/V çıkışına takın 
3. AV kablosunun diğer ucundaki S-Video fişini TV'ye takın 
4. AV kablosunun beyaz ve kırmızı fişlerini TV'nin AUDIO-

L ve AUDIO-R portlarına takın 
5. Birlikte verilen adaptörü Multimedya Sabit Diske ve 

elektrik prizine bağlayın 
6. TV'yi doğru harici girişe ayarlayın 
 
Bazı TV’ler, S-video fişi ve sarı fiş aynı anda bağlıyken çalışmaz. 
 

 

 

Seçenek 2 - Yüksek kalite (Kompozit) 
1. AV kablosunu alın  
2. AV kablosunun düz ucunu, Multimedya Sabit Diskin 

arkasındaki A/V çıkışına takın 
3. AV kablosunun diğer ucundaki sarı fişi TV'ye takın  
4. AV kablosunun beyaz ve kırmızı fişlerini TV'nin AUDIO-

L ve AUDIO-R portlarına takın 
5. Birlikte verilen adaptörü Multimedya Sabit Diske ve 

elektrik prizine bağlayın 
6. TV'yi doğru harici girişe ayarlayın 
 
Bazı TV’ler, S-video fişi ve sarı fiş aynı anda bağlıyken çalışmaz. 
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Ses sistemine nasıl bağlanır (ek) 
Yardıma ihtiyaç mı duyuyorsunuz? 
Aşağıdakilerle ilgili bilgi için ses sisteminizle birlikte gelen belgelere başvurun: 
 Ses sisteminize bağlayabileceğiniz cihazlar. 
 Ses sisteminize bağlayabileceğiniz kablo tipleri. 

 

 
 

Seçenek 1 - En iyi kalite (dijital ses, optik bağlantı) 
1. Optik SPDIF kablosunu alın 
2. Optik SPDIF kablosunun bir ucunu OPTICAL portuna 

takın 
3. Optik SPDIF kablosunun diğer ucunu ses sistemine takın 
4. Ses sistemini doğru harici girişe ayarlayın 
5. Multimedya Sabit Diskin ses ayarlarını ‘Dijital’e ayarlayın 

(Daha fazla bilgi için bkz, ‘Ses Ayarları’) 

 

Seçenek 2 - Yüksek kalite (stereo analog ses) 
1. AV kablosunun beyaz ve kırmızı fişlerini TV'ye takmak 

yerine, ses sisteminin AUDIO-L ve AUDIO-R portlarına 
takın 

2. Ses sistemini doğru harici girişe ayarlayın 
3. Multimedya Sabit Diskin ses ayarlarını ‘Analog’a ayarlayın 

(Daha fazla bilgi için bkz, ‘Ses Ayarları’) 

 

PC'ye nasıl bağlanır 

 

 

PC Bağlantısı 
1. USB kablosunu alın ve Multimedya Sabit Diskin USB 

portuna takın 
2. USB kablosunun diğer ucunu kullanılabilir bir PC USB 

portuna takın 
3. Birlikte verilen adaptörü Multimedya Sabit Diske ve 

elektrik prizine bağlayın 

 
Yardıma ihtiyaç mı duyuyorsunuz? 
Aşağıdakilerle ilgili bilgi için PC'nizle birlikte gelen belgelere başvurun: 
 PC'nize bağlayabileceğiniz cihazlar ve kablo tipleri. 
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TV'yi Ayarlamak 
 

Multimedya Sabit Diski açın 

 
 

1. Multimedya Sabit Diskin arkasındaki güç düğmesine basın 
2. Multimedya Sabit Diskin önündeki mavi LED yanar ve 

ekranda menü görüntülenecektir 
 
Multimedya Sabit Disk bekleme modundaysa (turuncu LED), 
uzaktan kumandadaki stand-by (bekleme) düğmesine basın. 

 

Menüye Genel Bakıș 

Filmler  
Müzik  
Resimler  
Ayarlar Dil 
 Ses Ayarlari 
 Görüntü Ayarlari 
 TV Tipi 
 Ekran Koruyucu 
 Firmware Yükseltim 
 DivX(R) VOD 
 

Uzaktan Kumanda Gezinme 

İşlem Düğme 
Movies Film menüsüne gider 
Music Müzik menüsüne gider 
Photos Fotoğraflar menüsüne gider 
Settings Media player Ayarlarına gider 
Home Ana menüye gider 

  Listeyi yukarı veya aşağı doğru inceleyin  
  Sola veya sağa doğru hareket edin  

OK Seçimi onaylar 
Return Önceki menüye döner 
 Sayfa Yukarı  
 Sayfa Aşağı  
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Dil 

 

1. Ana menüdeki ‘Ayarlar’ı seçin ve OK (Tamam) 
düğmesine basın ya da ‘Settings’ (Ayarlar) düğmesine 
basın 

2. Ayarlar menüsündeki ‘Dil’i seçin ve OK (Tamam) 
düğmesine basın 

3. İstediğiniz dili seçin ve onaylamak için OK (Tamam) 
düğmesine basın 

4. Tekrar ana menüye gitmek için Home (Ana Menü) 
tuşuna, ayarlar menüsüne dönmek için Return (Geri 
Dön) tuşuna basın 

 
Seçilen kutu işaretlenecektir. 

 

Ses Ayarları 

 

1. Ana menüdeki ‘Ayarlar’ı seçin ve OK (Tamam) 
düğmesine basın ya da ‘Settings’ (Ayarlar) düğmesine 
basın 

2. Ayarlar menüsündeki ‘Ses Ayarları’nı seçin ve OK 
(Tamam) düğmesine basın 

3. İstediğiniz ses çıkışını seçin ve onaylamak için OK 
(Tamam) düğmesine basın 

4. Tekrar ana menüye gitmek için Home (Ana Menü) 
tuşuna, ayarlar menüsüne dönmek için Return (Geri 
Dön) tuşuna basın 

 
Daha fazla bilgi için bkz. bölüm “Ses sistemi nasıl bağlanır”. 

 

Video Ayarları 

 

1. Ana menüdeki ‘Ayarlar’ı seçin ve OK (Tamam) 
düğmesine basın ya da ‘Settings’ (Ayarlar) düğmesine 
basın 

2. Ayarlar menüsündeki ‘Video Ayarları’nı seçin ve OK 
(Tamam) düğmesine basın 

3. İstediğiniz sinyal çıkışını seçin (ABD için NTSC ya da 
Avrupa için PAL) ve onaylamak için OK (Tamam) 
düğmesine basın 

4. Ana menüye geri dönmek için Home (Ana Menü) 
tuşuna, ayarlar menüsüne dönmek için Return (Geri 
Dön) tuşuna basın 
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TV Tipi Ayarı 

 

1. Ana menüdeki ‘Ayarlar’ı seçin ve OK (Tamam) 
düğmesine basın ya da ‘Settings’ (Ayarlar) düğmesine 
basın 

2. Ayarlar menüsündeki ‘TV tipi’ni seçin ve OK (Tamam) 
düğmesine basın 

3. İstediğiniz ekran tipini seçin ve onaylamak için OK 
(Tamam) düğmesine basın 

4. Ana menüye dönmek için Home (Ana Menü) tuşuna 
basın 

 
Bu ayarlar sadece film izlerken uygulanır ve menü için geçerli 
değildir. 

 
TV Tipi   
4:3 Letter box 4:3 Panscan 16:9 Geniş ekran 
TV şekli 4:3. Geniş ekran 
görüntülerin alt ve üst kısmında siyah 
çubuklar görünür. 

TV şekli 4:3. Geniş ekran 
görüntülerin sağ ve sol kısmı 
görüntülenmez.  

TV şekli 16:9 (geniş ekran). 

   
 

Ekran koruyucu konfigüre edin 
DİKKAT 
 CRT / Plasma TV'nizin yanmasını önlemek için ekran koruyucu yükleyin. 

 

 

1. Ana menüdeki ‘Ayarlar’ı seçin ve OK (Tamam) 
düğmesine basın ya da ‘Settings’ (Ayarlar) düğmesine 
basın 

2. Ayarlar menüsündeki ‘Ekran koruyucu’yu seçin ve OK 
(Tamam) düğmesine basın 

3. İstediğiniz ekran koruyucu süresini seçin ve onaylamak 
için OK (Tamam) düğmesine basın 

4. Ana menüye dönmek için Home (Ana Menü) tuşuna 
basın 

 
Seçilen sürenin sonunda ekran kararır. 
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Bellenim güncellemesi 
DİKKAT 
 Bellenim güncellemesi prosedürü sırasında Philips Multimedya Sabit Diskinizi asla kapatmayın. Bu, cihazınıza 

zarar verebilir. Prosedür herhangi bir sebeple (Ör. bellenim güncellemesi sırasında elektrik kesintisi) başarısız 
olursa, cihazınızı çalıştıramayabilirsiniz. 

 

 

Bellenim güncelleme prosedürüne başlamadan önce, 
belleniminizi, Philips Multimedya Sabit Diskinizdeki “firmware” 
(bellenim) klasöründe açtığınızdan emin olun. Daha fazla bilgi 
için bakınız ‘Bellenim kurulumu’. 
 
1. Ana menüdeki ‘Ayarlar’ı seçin ve OK (Tamam) 

düğmesine basın ya da ‘Settings’ (Ayarlar) düğmesine 
basın 

2. ‘Bellenim güncellemesi”ni seçin ve OK (Tamam) 
düğmesine basın 

3. Güncellemeyi başlatmak için OK (Tamam) düğmesine 
basın basın 

4. Bellenim güncellendikten sonra, güncellemeyi 
tamamlamak için cihazı kapatmanız gerekir 

 

DivX® VOD kodu 
Philips Multimedya Sabit Disk, yeni DivX® Video-On-Demand (VOD) (İstek Üzerine Video) özelliğini destekler 
(daha fazla bilgi için bkz. http://vod.divx.com). Bu özellikle, DivX VOD (internet'ten indirilmiş) film satın alma ya da 
kiralama ve bunları Philips Multimedya Sabit Disk DivX Onaylı cihazınızda oynatma imkanına sahipsiniz. 
 
“Ayarlar” menüsündeki “DivX(R) VOD” seçeneğinden cihazınızın kayıt kodunu görebilirsiniz.  
Bu, her DivX onaylı cihaza atanmış benzersiz 8 basamaklı bir koddur (Philips Multimedya Sabit Diskiniz gibi). 
 
Cihazınızın bu özelliğiyle ilgili daha fazla ayrıntı için lütfen ‘DivX® VOD Uyumluluğu’ başlıklı sonraki paragrafa 
başvurun. 
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PC'yi Ayarlamak 
 
DİKKAT 
 Philips Multimedya Sabit Diskteki ‘Bellenim’, ’Filmler’, ’Müzik’ ya da ‘Fotoğraflar’ dizinlerinin adlarını asla silmeyin 

ya da değiştirmeyin. Silinmiş ya da değiştirilmiş ise bkz. ‘Geri Alma Prosedürü’. 
 karşılık gelen klasörlere (ya da alt klasörlerine) kaydedilmemişse, Multimedya Sabit Disk bu dosyaları çalıştıramaz 

ya da oynatamaz. 
 

 
1. Multimedya sabit disk, PC'ye bağlandığında ve açıldığında 

otomatik olarak bulunacaktır 
2. ‘Philips Multimedya Oynatıcı’ birim adıyla otomatik olarak 

bir sürücü adı atayacaktır 
 

 
 

Önceden konfigüre edilmiş klasörler 
Multimedya Sabit Diskte bulunan önceden konfigüre edilmiş 
klasörler: ‘Firmware’ (Bellenim), ‘Movies’ (Filmler), ‘Music’ 
(Müzik) ve ‘Pictures’ (Fotoğraflar).  
 
Bellenim ve ortam dosyaları karşılık gelen klasöre ya da bunun 
alt klasörlerine kaydedilmelidir.  
 
(Ör. Bir film ‘Movies’ (Filmler) klasöründe ya da ‘Movies/My 
Home Movies’ (Filmler\Filmlerim) alt klasöründe saklanabilir). 
 
Önceden konfigüre edilmiş klasör adları değiştirilmişse ya da 
bellenim ve ortam dosyaları karşılık gelen klasörlere (ya da alt 
klasörlerine) kaydedilmemişse, Multimedya Sabit Disk bu 
dosyaları çalıştıramaz ya da oynatamaz. 
 
Dosyaları Multimedya Sabit Diske kaydetmek 
 Film dosyaları, Multimedya Sabit Diskteki ‘movies’ 

(filmler) klasörüne (ya da alt klasörüne) kaydedilmelidir  
 Altyazılar, karşılık gelen filmle aynı klasöre kaydedilmeli ve 

film dosyasıyla aynı ada  
(aynı uzantıya değil) sahip olmalıdır 

 Müzik dosyaları, Multimedya Sabit Diskteki ‘music’ 
(müzik) klasörüne (ya da alt klasörüne) kaydedilmelidir  

 Fotoğraflar, Multimedya Sabit Diskteki ‘pictures’ 
(fotoğraflar) klasörüne (ya da alt klasörüne) 
kaydedilmelidir  

 Bellenim dosyaları, Multimedya Sabit Diskteki ‘firmware’ 
(bellenim) klasörüne kaydedilmelidir 
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Desteklenen ortam formatları:  
Filmler MPEG1 (AVI, APG) 
 MPEG2 (AVI, VOB) 
 MPEG4 (AVI, DivX, DivX VOD, Xvid) 
 ISO 
Altyazılar SUB (MicroDVD Format) 
 SRT (SubRIP Format) 
 SMI (SAMI) 
Müzik WAV 
 MP3 
 MPEG4 (AAC – not DRM) 
 WMA 
 AC3 
 OGG vorbis 
 DTS 
Fotoğraflar JPG (12 megapiksel'e kadar fotoğraflar) 
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Keyfini çıkarın 
 

Nasıl film oynatılır 
 Film dosyaları ve altyazıları, Multimedya Sabit Diskteki ‘movies’ (filmler) klasörüne (ya da alt klasörüne) 

kaydedilmelidir. 
 Altyazılar, karşılık gelen filmle aynı klasöre kaydedilmeli ve film dosyasıyla aynı ada (aynı uzantıya değil) sahip 

olmalıdır.   
 Desteklenen film formatları şunlardır: MPEG1 (AVI, APG), MPEG2 (AVI, VOB), MPEG4 (AVI, DivX, DivX 

VOD, Xvid), ISO. 
1. Desteklenen altyazı formatları şunlardır: SUB (MicroDVD Formatı, SRT (SubRIP Formatı).  

SMI (SAMI), Dahili Çoklu Altyazı Desteği (sadece ISO). 
 

 

1. Ana menüdeki ‘filmler’i seçin ve OK (Tamam) düğmesine 
basın ya da ‘Movies’ (Filmler) düğmesine basın 

2. Filmler menüsünde bir film seçin ya da önce filmin 
bulunduğu klasörü seçin ve OK (Tamam) düğmesine 
basın 

 
Multimedya Sabit Diskte demo içeriği mevcuttur. 

 
 
Uzaktan kumandadaki etkin düğmeler  
Movies Film menüsüne gider 
Music Müzik menüsüne gider 
Photos Fotoğraflar menüsüne gider 
Settings Media player Ayarlarına gider 
Zoom Resmi yakınlaştırır 
Audio Ses seçer 
Home Ana menüye gider 
Info Dosya bilgisini görüntüler 

 Sesi kapatır 
+ VOL - Ses seviyesi artırır/azaltır 
  Bölüm yukarı/aşağı 
  Oynatır / Durdurur 
  Geri sarar / Hızlı ileri sarar 
 Duraklatır 

Play All Tümünü oynatır 
Shuffle Rasgele oynatır 
Subs Altyazılar 
 
Uzaktan kumandadaki etkin düğmeler  
(ISO Dosyası) 

 

Menu ISO dosya menüsünü görüntüler 
Angle ISO dosyası kamera açısını seçer 
Title ISO dosyası Başlık Sayfasını görüntüler 
Slow ISO dosyasını yavaş gösterimde / kare kare oynatır 
Repeat ISO dosyasının başlığını, bölümünü, parçasını tekrarlar 
Repeat A-B ISO dosyası tanımlı seçimi tekrarlar 
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Nasıl müzik çalınır 
 Müzik dosyaları, Multimedya Sabit Diskteki ‘Music’ (Müzik) klasörüne (ya da alt klasörüne) kaydedilmelidir. 
 Desteklenen müzik formatları şunlardır: WAV, MP3, MPEG4 (AAC – DRM değil), WMA, AC3, OGG vorbis, 

DTS. 
 

 

1. Ana menüdeki ‘Müzik’i seçin ve OK (Tamam) düğmesine 
basın ya da ‘Music’ (Müzik) düğmesine basın 

2. Müzik menüsünde bir şarkı seçin ya da önce şarkının 
bulunduğu klasörü seçin ve OK (Tamam) düğmesine 
basın 

 
CRT / Plasma TV'nizin yanmasını önlemek için ekran koruyucu 
yükleyin. 
 
 

 

Nasıl fotoğraf görüntülenir 
 Fotoğraf dosyaları, Multimedya Sabit Diskteki ‘Pictures’ (Fotoğraflar) klasörüne (ya da alt klasörüne) 

kaydedilmelidir. 
 Desteklenen fotoğraf formatı JPG'dir (12 megapiksele kadar fotoğraflar). 

 

 

1. Ana menüdeki ‘Fotoğraflar’ı seçin ve OK (Tamam) 
düğmesine basın ya da ‘Photos’ (Fotoğraflar) düğmesine 
basın 

2. Fotoğraf menüsünde bir fotoğraf seçin ya da önce 
fotoğrafın bulunduğu klasörü seçin ve OK (Tamam) 
düğmesine basın 

 
Multimedya Sabit Diskte demo içeriği mevcuttur. 
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Bellenim Kurulumu 
 
DİKKAT 
 Philips Multimedya Sabit Diskteki ‘Firmware’ (Bellenim) dizininin adını asla silmeyin ya da değiştirmeyin. Silinmiş 

ise bkz. ‘Geri Alma Prosedürü’. 
 Bellenim güncellemesi prosedürü sırasında Philips Multimedya Sabit Diskinizi asla kapatmayın. Bu, cihazınıza 

zarar verebilir. Prosedür herhangi bir sebeple (Ör. bellenim güncellemesi sırasında elektrik kesintisi) başarısız 
olursa, cihazınızı çalıştıramayabilirsiniz. 

 Her zaman Philips bellenimi kullanın. 
 

 
 

 

1. www.philips.com/storageupdates adresindeki Philips 
destek websitesini ziyaret edin 

2. Multimedya Sabit Disk bölümüne gidin  
3. En son bellenimi (zip dosyası) PC'nize yükleyin 
4. Bellenim dosyalarını zip dosyasından çıkarın 
 
5. Multimedya Sabit Diskinizi PC'nize bağlayın 
6. Multimedya Sabit Diski açın 
7. Dosyaları Philips Multimedya Sabit Diskteki ‘firmware’ 

(bellenim) klasörüne kopyalayın 
8. Multimedya Sabit Diski kapatın 
 
9. Multimedya Sabit Diski TV'nize bağlayın 
10. Multimedya Sabit Diski açın 
11. Ana menüdeki ‘Ayarlar’ı seçin ve OK (Tamam) 

düğmesine basın ya da ‘Settings’ (Ayarlar) düğmesine 
basın 

12. ‘Bellenim güncellemesi”ni seçin ve OK (Tamam) 
düğmesine basın 

13. Güncellemeyi başlatmak için OK (Tamam) düğmesine 
basın basın 

14. Bellenim güncellendikten sonra, güncellemeyi 
prosedürünü tamamlamak için cihazı kapatın 

 
Cihazları PC ve TV'ye nasıl bağlayacağınızla ilgili daha fazla bilgi 
için bkz. ‘PC'ye nasıl bağlanır’ ve ‘TV'ye nasıl bağlanır’ bölümleri. 
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Sorun Giderme 
 

Online yardım 
Aşağıdakiler için www.philips.com/support ya da www.philips.com/storageupdates adreslerine başvurun: 
 Etkileşimli yardım 
 Sıkça sorulan sorular 
 Bellenim güncellemeleri 

 

Sorunlar ve ipuçları 
Sorun yaşadığınızda, Multimedya Sabit Diskin en son bellenimi içerdiğinden emin olun.  
 
Sorun                               İpucu 
PC Multimedya Sabit Diski algılamıyor  Multimedya Sabit Diskin elektrik prizine bağlı 

olup olmadığını kontrol edin 
 Açma/kapama anahtarını kullanarak Multimedya 

Sabit Diski açın 
 USB kablosunu çıkarın ve 10 saniye sonra tekrar 

takın 
 
Cihaza güç verildiğinde mavi LED yanacaktır. 

Birlikte verilen uzaktan kumandaya tepki vermiyor  Uzaktan kumanda sadece, Multimedya Sabit Disk 
TV'ye bağlıyken ve PC ile bağlantısı kesilmişken 
işlevseldir 

 Multimedya Sabit Diskin güç kaynağını kontrol 
edin 

 Multimedya Sabit Diski açın 
 Uzaktan kumandayı Multimedya Sabit Diske 

yöneltin 
 Pilleri doğru şekilde takın 
 Uzaktan kumandaya yeni piller takın 
 Multimedya Sabit Diski sadece birlikte verilen 

uzaktan kumanda çalıştırabilir 
TV ekranında görüntü yok  TV'yi açın 

 Kablo bağlantılarını kontrol edin 
 TV'yi doğru harici girişe ayarlayın 

Ses sisteminin hoparlörlerinden ses gelmiyor  Ses sistemini açın 
 Kablo bağlantılarını kontrol edin 
 Ses sistemini doğru harici girişe ayarlayın 
 Multimedya Sabit Diskin çıkışını doğru çıkışa 

ayarlayın (sol/sağ RCA = Analog, SPDIF Optik = 
Dijital) 

Bir içerik dosyasını oynatmıyor  Dosya formatının Multimedya Sabit Disk 
tarafından desteklendiğinden emin olun 

TV'ye bağlıyken, saklanan dosyaları bulamıyorum  Filmlerinizi ‘Movies’ (Filmler) klasöründe, 
müziğinizi ‘Music’ (Müzik) klasöründe ve 
fotoğraflarınızı ‘Pictures’ (Fotoğraflar) klasöründe 
ya da bunların alt klasörlerinde sakladığınızdan 
emin olun 

Altyazılar çalışmıyor  Altyazılarınızı, karşılık gelen filmle aynı klasörde 
sakladığınızdan emin olun 

 Altyazı dosyasının filmle aynı adı (aynı uzantıyı 
değil) taşıdığından emin olun 

ISO dosyalarını oynatırken Altyazılar/Açı/Ses/Sonraki 
ya  
da Önceki çalışmıyor 

 Bazı filmler, karşılık gelen ISO dosyasında da 
bulunan, orijinal DVD'de tanımlı kısıtlamalara 
sahiptir 
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Geri Alma Prosedürü 
 Multimedya Sabit Diskin klasör yapısı değiştirildiğinde, geri alma prosedürünü ve kurulum CD'sini kullanın. 
 Geri alma prosedürü Multimedya Sabit Diskteki tüm dosyaları kaldıracağından, veri kaybını önlemek için ortam 

dosyalarını yedekleyin. 
 

 
 

 

Seçenek 1 - Basit Geri Alma 
1. Multimedya Sabit Diskinizi PC'nize bağlayın 
2. Multimedya Sabit Diski açın 
3. ‘Bilgisayarım'a gidin 
4. Philips Multimedya Oynatıcı simgesine sağ tıklatın 
5. Araştır'ı seçin 
6. Önceden konfigüre edilmiş klasörlerin bulunup 

bulunmadığını kontrol edin (‘Firmware’ (Bellenim), 
‘Movies’ (Filmler), ‘Music’ (Müzik) ve ‘Pictures’ 
(Fotoğraflar)) 

7. Gerekirse klasörleri oluşturun ya da yeniden adlandırın 
8. Multimedya Sabit Diski kapatın 
 
Seçenek 2 - Ayrıntılı Geri Alma 
1. Multimedya Sabit Diskinizi PC'nize bağlayın 
2. Multimedya Sabit Diski açın 
3. ‘Bilgisayarım'a gidin 
4. Philips Multimedya Oynatıcı simgesine sağ tıklatın 
5. Format seçin 
6. Dosya sistemi açılır menüsünden NTFS'i seçin 
7. Başlat'a tıklatın 
8. Multimedya Sabit Disk ile birlikte verilen kurulum 

CD'sindeki ‘recovery’ (kurtarma) klasörünün içeriğini, 
Multimedya Sabit Diske kopyalayın 

9. Multimedya Sabit Diski kapatın 
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Teknik veriler 
 

Desteklenen formatlar 
Filmler MPEG1 (AVI, APG) 
 MPEG2 (AVI, VOB) 
 MPEG4 (AVI, DivX, DivX VOD, Xvid) 
 ISO 
Altyazılar SUB (MicroDVD Format) 
 SRT (SubRIP Format) 
 SMI (SAMI) 
Müzik WAV 
 MP3 
 MPEG4 (AAC – not DRM) 
 WMA 
 AC3 
 OGG vorbis 
 DTS 
Fotoğraflar JPG (12 megapiksel'e kadar fotoğraflar) 
 

ISO Uyumluluğu 
Özel DVD koleksiyonunuzu ISO formatında depoladıktan sonra Sanal DVD Arşivinizi sadece Philips Multimedya 
Sabit Disk ile oynatabilir ve orijinal DVD'lerden oynatılıyormuşçasına izleyebilirsiniz. 
 
Filmler Philips Multimedya Sabit Diskte.ISO dosyaları olarak depolandığında, bunları tüm DVD fonksiyonlarıyla 
orijinal DVD gibi oynatabilirsiniz: Menü, Bölüm seçimi, Ses akış seçimi, Altyazı seçimi, Hızlı İleri sarma, Hızlı Geri 
sarma, Yavaşlatma, Duraklatma, İleri Atlama, Tekrarlama ve Arama özelliklerinin tamamı dahil olacaktır. 
 
Bir ISO dosyası, DVD diskinin 
görüntü dosyasıdır.  
ISO dosyaları, Internet üzerinden 
DVD içeriklerinin depolanması ve 
aktarımı için yaygın olarak kullanılır.  
ISO; DOS, Windows, Mac OSX, 
Linux ve diğer işletim sistemleri için 
yaygın DVD görüntü formatıdır.  
 
ISO dosyaları boyut olarak büyüktür, 
ancak bu, Philips Multimedya Sabit 
Disk için bir sınırlama değildir.  
 
Philips Multimedya Sabit Disk, telif 
haklarını ya da diğer IP (Entelektüel 
Mülkiyet) haklarını ihlal etmek için tasarlanmamıştır ve bu amaç için kullanılamaz.  
 
Her Philips Multimedya Sabit Disk kullanıcısı cihazı sadece yasal olarak sahip olunan ya da kullanıcıya lisanslı 
malzemelerle bağlantı için kullanabilir ve sadece böyle bir kullanıma izin veren benzeri mülkiyet ya da lisans haklarını 
kapsayabilir. 
 
 ISO dosyaları Nero YazmaROM'u gibi üçüncü parti yazılımlarla oluşturulabilir. 
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DivX Uyumluluğu 
DivX® bir dijital video formatıdır. DivX® codec'i, bir MPEG-2 videoyu (DVD için kullanılan aynı format) orijinal 
boyutunun %10'una indirebilecek kadar gelişmiş MPEG-4 sıkıştırma standardını temel alır.  
 
Philips Multimedya Sabit Disk, DivX® formatıyla tam olarak uyumludur ve kullanılan şifreleyici sürümü (3,11, 4,x, 
5,x) ne olursa olsun bu sıkıştırma formatıyla şifrelenmiş her filmi oynatabilir. 
 
Harici metin altyazıları kullanmak istiyorsanız:  
 Altyazılarınızı, karşılık gelen filmle aynı klasörde sakladığınızdan emin olun. 

(Ör. “film.avi” ve “film.srt” aynı klasörde). 
 Altyazı dosyasının filmle aynı adı (aynı uzantıyı değil) taşıdığından emin olun. 
 Altyazı formatının desteklenen formatlar arasında olduğundan emin olun (SUB (MicroDVD Formatı), SRT 

(SubRIP Formatı), SMI (SAMI)). 
 

DivX® VOD uyumluluğu 
Philips Multimedya Sabit Disk cihazınız, yeni DivX® Video-On-Demand (VOD) (İstek Üzerine Video) özelliğini 
destekler. Bu özellikle, DivX VOD (internet'ten indirilmiş) film satın alma ya da kiralama ve bunları Philips 
Multimedya Sabit Disk DivX Onaylı cihazınızda oynatma imkanına sahipsiniz.  
 
DivX VOD'un nasıl çalıştığıyla ilgili bilgi için www.divx.com/vod adresini ziyaret edin. 
 
DivX® VOD filmleri izlemeye başlamadan önce, Multimedya Sabit Disk, DivX Oynatıcı uygulaması yoluyla 
etkinleştirilmelidir. Bunun için, Philips Multimedya Sabit Diskten alınabilecek, 8 karakterli DivX VOD kayıt kodu ( 
“Etkinleştirme ID”) gerekir. Cihazınızın kayıt kodunu görmek için, 'Ayarlar' menüsünde 'DivX® VOD' seçeneğini 
seçin ve OK (Tamam) düğmesine basın.  
 
Bu Etkinleştirme ID'si kullanılarak yüklenmiş olan DivX® video içeriği artık SADECE Philips Multimedya Sabit 
Diskinizde oynatılabilir! 
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Additional information available on our website: 
 
www.philips.com/storageupdates
www.philips.com/welcome 
 
Specifications subject to change without notice. 
All dimensions shown are approximate. 
© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V. 
 
All rights reserved. 
Reproduction, copying, usage, modifying, hiring, renting, 
public performance, transmission and/or broadcasting in whole or part 
is prohibited without the written consent of Philips Electronics N.V. 

 

 

9305 125 2500.1 
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