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sistemlerini veya tesislerini kullanınız.
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Ürünler

Pil

TV'nizi kullanın
Uzaktan kumanda

1. Bekleme
2. Durdur (Ortam Tarayıcı modunda)
3. Oynat / Slayt Gösterisi Oynat (Ortam
Tarayıcı modunda)
4. Hızlı geri sarma (Ortam Tarayıcı modunda)
5. AV / Kaynak seçimi
6. TV
7. Elektronik program rehberi (DVB
kanallarında)
8. Gezinme tuşları (Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ)
9. Program kaydı
10. Program Aşağı / Sayfa Yukarı (TXT
modunda)
11. Sessiz
12. Ses Seviyesini Azaltma
13. Yeşil tuş / Program Listesi (EPG) / İşaretle/
İşareti Kaldır (favoriler listesi)
14. Kırmızı tuş
15. Rakam tuşları
16. Altyazı açık-kapalı (DVB kanallarında)
17. Teleteks /Mix (TXT modunda)
18. Mavi Tuş/Kanal Listesini Düzenle/Filtre
(Favori listesinde&EPG'de)
19. Sarı tuş / Zaman çizelgesi Programı (EPG)
20. Ses Seviyesini Artırma
21. Program yukarı/ Sayfa aşağı (TXT
modunda)
22. Geri /Geri Dön/Dizin Sayfaları (TXT
modunda)/Geçiş
NOT: Uzaktan kumanda mesafesi yaklaşık olarak 7m /
23ft'dir.

23. Mono/Stereo - Dual I-II / Mevcut Dil (DVB
kanalları)

Teleteks

24. Tamam (Onayla)/ Tutma (TXT modunda) /
Kanal Listesi

Girmek için TEXT tuşuna basınız. Karışık modunu
etkinleştirmek için yeniden basın. Çıkmak için bir
kez daha basın. Teletekst ekranında görüntülenen
talimatları takip ediniz.

25. Bilgi/Göster (TXT modunda)
26. Menü açık-kapalı / Çıkış (Ortam Tarayıcı
modunda)

Dijital Teleteks (sadece İngiltere için)

27. Görüntü Büyütme

Dijital teleteks bilgisini görmek için TEXT tuşuna
basınız. Renkli tuşları, imleç tuşlarını ve OK tuşunu
kullanınız. Kullanım yöntemi, dijital teletekstin
içeriğine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Dijital
teletekst ekranında görüntülenen talimatları takip
ediniz.

28. Hızlı ileri sarma (Ortam Tarayıcı modunda)
29. Duraklat (Ortam Tarayıcı modunda) / Süre
değişim kaydı
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Bildirimler, özellikler ve aksesuarlar

Güç Bağlantısını Yapma

Enerji verimliliği
Bu TV, enerji verimliliği özellikleriyle tasarlanmıştır:
• Güç Tasarruf Modu (ECO): Bir enerji tasarruflu
görüntü ayarı kombinasyonu uygulayabilirsiniz. TV
izlerken, Menü düğmesine basınız. Güç Tasarruf
Modu ayarları, Ana Menünün 'Görüntü' bölümünde
bulunabilir.
• Görüntü Modu Seçimi: Eğer sadece TV'nizden
gelen sesleri dinlemek isterseniz, görüntüyü
kapatabilirsiniz. Diğer fonksiyonlar nomarl bir şekilde
çalışmaya devam eder. TV izlerken, Menu tuşuna
basarak Görüntüyü, sonra da Güç TAsarruf Modu
seçeneği altındaki 'görüntü Kapalı' seçenğini seçiniz.
Not: TV'nizin uzun bir süre aktif bir şekilde
çalışmayacağı durumlarda TV'nizin fişini çekiniz.
TV kaydırma düğmesi
TV'nin yan tarafından bulunan TV kaydrıma düğmesi,
TV'yi bekleme durumuna almak, ses seviyesini ve
kanalları değiştirmek için kullanılır.

Bu TV, 220-240V AC, 50 Hz yuvası ile çalışacak
şekilde tasarlanmıştır. Kutuyu açtıktan sonra elektrik
şebekesine bağlamadan önce TV'nin oda sıcaklığına
kadar çıkmasını bekleyiniz. Güç kablosunu, ana soket
çıkışına takınız.
Açma/Kapama

TV’yi açmak için
Bekleme konumundan çıkıp TV’yi açabilmek için
aşağıdakilerden birini yapınız:
• Uzaktan kumanda üzerinde bulunan “ ” tuşuna,
CH- veya CH+ veya sayısal bir tuşa basınız.
• TV bekleme durumundan çıkana kadar yan
fonksiyon düğmesine basınız.
Not: TV bir süre boyunca çalıştırılmamışsa beklemeye geçer.
Bir sonraki açılışta, aşağıdaki mesaj görüntülenecektir.
“Sinyal Olmaması Nedeniyle Bekleme”. Devam etmek için
OK tuşuna basınız.

TV'yi kapatmak için
• TV bekleme moduna girene kadar uzaktan
kumandadaki “ ” tuşuna veya yan fonksiyon
düğmesine basınız.
Not: Televizyonu tamamen kapatmak için elektrik fişini
prizden çekiniz.

İlk Kurulum
Televizyonunuzu ilk açtığınızda, dil seçim ekranını
göreceksiniz. Ev Modu / Mağaza Modu seçimini
yaptıktan sonra, lütfen dil seçimi yaparak OK tuşuna
basınız.
TV'nizin kurulumunu, aşağıdaki seçimlerle birlikte, İlk
Kurulum ekranını izleyerek yapabilirsiniz.

Anten kurulumu
Ses seviyesini değiştirmek için: Yukarı kaydırma
yaparak ses seviyesini artırabilirsiniz. Aşağı kaydırma
yaparak sesi kısabilirsiniz.
Kanal değiştirmek için:
1. Kaydırma düğmesinin ortasına bastığınızda ekranda
kanal bilgisi sembolü görüntülenecektir.
2. Yukarı ve aşağı düğmelerine basarak kayıtlı
kanallar arasında gezininiz
Kaynağı değiştirmek için:
1. Düğmenin ortasına iki kere bastığınızda ekranda
kaynak listesi görüntülenecektir.
2. Yukarı ve aşağı düğmelerine basarak kullanılabilir
kaynaklar arasında gezininiz.
TV’yi Bekleme konumuna almak için: Orta
düğmeye basınız ve birkaç saniye basılı tutunuz, TV
bekleme moduna geçecektir.

Karasal dijital TV yayınlarını aramak için Arama tipi
ekranından ANTEN seçimini yapınız.
LCN (*) tarafından bir kanal listesi oluşturulur ve bu
liste, arama tamamlandığında ekrana gelir. Bu listeyi
kaydetmek için "Evet"i seçip OK tuşuna basınız.
Kanal listesinden çıkmak ve TV'yi seyretmek için
“

” tuşuna basınız.

(*) LCN, mevcut yayınları tanınabilir bir kanal sırasına
(eğer varsa) göre düzenleyen Mantıklı Kanal Sayı
sistemidir.

Kablolu Yayın Kurulumu

KABLO seçeneğini seçiniz ve uzaktan kumanda
üzerindeki OK tuşuna basınız. Kablolu yayın
sağlayıcınız otomatik kurulum için Network-ID
temelinde kurulumunu destekliyorsa (Unitymedia
gibi), aşağıdaki ekranda EVET seçimini yapınız ve
OK tuşuna basınız.
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Ortam Tarayıcı Menüsü
Yeniden Çal/Karıştır Modunda Çalışma

Oynatmayı ile başlatın
TV bir sonraki dosyayı oynatır ve listeyi yeniden çalar.
ve etkinleştirin
Oynatmayı OK ile
başlatın ve etkinleştirin

Aynı dosya yeniden çalışınır (tekrarlama)

Oynatmayı OK/ ile
başlatın ve etkinleştirin

Dosya karışık olarak çalınır.

Oynatmayı OK/ ile
başlatın ve etkinleştirin

Dosya oynatma rastgele devam eder ve rastgele oynatma devam eder

Kablolu yayın sağlayıcınız Netwok-ID temelinde
kurulumu desteklemiyorsa, lütfen aşağıdaki ekranda
“HAYIR” seçimini yapınız ve OK tuşuna basınız.
Frekans aralığını bu ekrandan da seçebilirsiniz.
Sayısal tuşları kullanarak elle frekans aralığını
giriniz.
Not: Arama süresi, seçilen arama adımlarına
bağlı olarak değişiklik gösterecektir.
Bir USB sürücüden medya dosyalarını
oynatmak
İçinde fotoğraf, müzik ve film dosyaları kayıtlı
olan bir USB diskini TV'nize takarak bu dosyaları
çalabilirsiniz. TV’nin yanındaki USB girişlerinden
birine bir USB disk takınız. Ortam Tarayıcısı
modundayken “
” düğmesine bastığınızda,
Görüntü, S e s v e Ay a r l a r m e n ü s e ç e n e k l e r i
” düğmesine tekrar basıldığında bu
çıkar. “
ekrandan çıkılır. Ayarlar menüsünü kullanarak Ortam
Tarayıcısı tercihlerini ayarlayabilirsiniz.
ÖNEMLİ! TV'nize herhangi bir bağlantı yapmadan
önce dosyalarınızı yedekleyin. Üretici herhangi bir
dosya hasarından veya veri kaybından sorumlu
tutulamaz. Belirli USB cihazı türlerinin bu TV ile
uyumlu olmaması olası bir durumdur (örneğin
MP3 Çalarlar).
Bir programı kaydetmek
İlk kullanımdan önce lütfen USB flaş belleğinizi
formatlayınız. Bunu yapmak için Ekranda Diski
Formatla seçeneği seçili iken OK tuşuna basarak pin
numaranızı giriniz. PIN numarası varsayılan olarak
0000’dır.
• Bir programı kaydetmek için, TV'niz kapalı iken bir
USB flaş bellek takın. TV'niz tekrar açıldığında kayıt
fonksiyonu kullanılabilir durumda olacaktır.
• Bağlanan flaş bellekler/cihazlar, en az 1 GB boş
alana ve USB 2.0 uyumluluğuna sahip olmalıdır.
Eğer bu koşullar sağlanmazsa bir hata mesajı
görüntülenir.

• Kaydedilen programlar varsayılan olarak bağlı USB
flaş bellek / cihaz üzerinde saklanır. Bu programları
bir bilgisyara kaydetmeniz de mümkündür ancak
bunları sadece TV'nizde oynatabilirsiniz.
• TV FAT32 ve NTFS disk formatlarını destekler fakat
NTFS formatlı disklerle kayıt mümkün olmayacaktır.
Zaman Kaydırmalı Kayıt
Bir yayını izlerken süre değişimi modunu etkinleştirmek
için PAUSE tuşuna basınız.
• Süre değişimi modunda, program duraklatılır ve aynı
anda bağlı olan USB diske kaydedilir.
• Duraklatılan programı durdurulduğu yerden
başlayarak izlemeye devam etmek için (OYNAT)
tuşuna yeniden basınız. Oynatımı durdurmak
için DUR tuşuna basınız ve kayıt kütüphanesine
dönünüz.
Not: Zaman kaydırması, radyo modunda kullanılamaz.
Not: Zaman kaydırma hızlı geri sarma özelliğini
oynatma ya da hızlı ileri sarma ile programı
iletletmeden kullanamazsınız.

Anında Kayıt
Bir program izlerken ani bir durum kaydına
başlamak için
tuşuna basınız. EPG üzerindeki
bir sonra ki olayı kaydetmek için kumandanızda
düğmesine yeniden basınız. Bu
bulunan
durumda OSD kayıt için programlanmış olayları
görüntüler. Kaydı iptal etmek için
(DURDURMA)
tuşuna basınız.
Not: Kayıt modunda yayını değiştiremez ve Medya Tarayıcıyı
görüntüleyemezsiniz. Bir program kaydederken ya da zaman
kaydırma sırasında, USB cihazınızın hızı yeterli değilse
ekranda bir mesaj görüntülenir.
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Yetişkin ayarlarının yapılandırılması

Kayıt programları izleme
Ortam Tarayıcısı menüsünden Kayıt Kütüphanesini
seçiniz. Listeden kaydedilmiş bir görüntüyü seçiniz
(önceden kayıt yapılmış olmalıdır). Oynatma
Seçeneklerini görüntülemek için OK tuşuna basınız.
Bir seçeneğini seçiniz ve OK tuşuna basınız.
Not: Oynatım sırasında ana menü ve menü öğeleri
görüntülenemez.

Oynatımı durdurmak için (STOP) tuşuna basınız
ve kayıt kütüphanesine dönünüz.

Yavaş ileri oynatma

Kaydedilen programı izlerken
(PAUSE) tuşuna
basarsanız yavaş ileri oynatma özelliği uygun olur.
tuşuna basınız.
Yavaş ileri oynatım için
tuşuna basarak yavaş ileri oynatma hızını
değiştirebilirsiniz.

TV ayarlarının değiştirilmesi
Aşağıda listelenen seçeneklere erişim için;

Bu özellik, seçilen içeriğe erişimin engellenmesi
içindir. Tarafınızdan tanımlanan bir pin numarası ile
kontrol edilir. Fabrika varsayılanı 0000'dır.
Menü Kilidi (opsiyonel): Menü kilit ayarı menü
erişimini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Ergenlik Kilidi (opsiyonel): Bu seçenek
ayarlandığında, yayından yetişkin bilgisi alınır ve
yetişkin seviyesinin devre dışı bırakılması halinde
görüntü ve ses alınmaz.
Çocuk Kilidi(opsiyonel): Çocuk kilidi ayarlandığında,
televizyonunuz yalnızca uzaktan kumanda aleti ile
kumanda edilebilir. Bu durumda, kumanda paneli
tuşları işlemez.
PIN Ayarlama: Yeni bir PIN numarası tanımlar.
Not: Ülke seçeneği olarak Fransa seçilmişse, varsayılan kod
olarak 4725’i kullanınız.

Elektronik Program Rehberi (EPG)

1- Menü tuşuna basınız

Kanalların bazıları, o andaki ve sıradaki programlarla
ilgili bilgileri gönderirler. EPG menüsünü görüntülemek

2- Seçiminizi yapınız
3- Seçmek için OK tuşuna basınız

için “

” tuşuna basınız.

Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ: EPG’de gezinme.

Ekran seçenekleri
Mod: Görüntü modunu şunlardan biri yapar: Sinema,
Oyun, Spor, Dinamik ve Doğal.

OK: Program seçeneklerini görüntüler.

Kontrast: Ekranın aydınlık ve karanlık değerlerini
ayarlar.

YEŞİL: Program Listesi EPG’ye geçer.

Parlaklık: Ekranın parlaklık değerini ayarlar.
Keskinlik: Keskinlik değerini ayarlar. Yüksek bir
keskinlik değeri, içeriğe bağlı olarak daha net ve canlı
görüntüler sunar.
Renk: Renk değerini ayarlar.
Arka Işık: Arka ışığın parlaklığını kontrol eder.
Gürültü Azaltma: Görüntüdeki gürültü seviyesini
azaltır.

INFO: Seçilen programla ilgili detaylı bilgi görüntüler.
SARI: Zaman Çizelgesi EPG’ye geçer.
MAVİ: Filtreleme seçeneklerini gösterir.
: TV seçilen programı kaydedecektir. Kaydı
durdurmak için bir kez daha basabilirsiniz.

Program seçenekleri
EPG menüsünde, Program Seçenekleri
menüsüne geçmek için OK tuşuna basınız.
Kanal Seçimi
EPG menüde, bu seçeneği kullanarak, seçilen
kanalı açabilirsiniz.

Ses seçenekleri
Ses seviyesi: Sesi seviyesini ayarlar.

Kayıt/ Kayıt Zamanlayıcıyı Sil

Ekolayzır: Ekolayzır modunu değiştirir.

Kulaklık: Kulaklık sesini ayarlar.

EPG menüsünde programı seçtikten sonra, OK
tuşuna basınız. Kayıt seçeneğini seçiniz ve OK
tuşuna basınız. Bu işlemden sonra seçilen program
için bir kayıt düzenlenecektir.

Ses modu: Tercih edilen ses modunu ayarlar.

Zamanlayıcı Ayarı / Zamanlayıcıyı Sil

AVL: Maksimum ses çıkışı için bir limit ayarlar.

EPG menüsünde programı seçtikten sonra, OK
tuşuna basınız. “Zaman veya Program Ayarlayıcı”
seçeneğini seçiniz ve OK tuşuna basınız. Gelecek
programlar için bir zamanlayıcı ayarlayabilirsiniz.

Balans: Sesin sol veya sağ hoparlörden gelişini
ayarlar.

Surround Ses: Surround ses Açık veya Kapalı olarak
ayarlanabilir.
Dijital Çıkış: Dijital çıkış ses türünü ayarlar.
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Ses yok

TV'nizi güncelleyiniz
Ana menüye geldikten sonra ayarları seçtiğinizde,
geçerli versiyon bilgileri görüntülenir.
Dikkat: Ürününüzde üst bir versiyon yüklü iken asla
önceki bir versiyonu yüklemeyiniz. TP Vision, yazılım
versiyonu düşürülmesinden kaynaklanan sorunlardan
sorumlu tutulamaz.

• TV sessiz olarak mı ayarlandı? Sessiz seçeneğini iptal
etmek için “ ” tuşuna basın veya sesi yükseltiniz.
• Ses, hoparlörlerin sadece birinden geliyor. Denge ayarı
uçlardan birisine mi ayarlanmış? Ses Menüsü kısmına
bakınız.

Uzaktan kumanda aleti çalışmıyor

USB ile güncelleme

• Piller bitmiş olabilir. Pilleri değiştiriniz.

Yazılımı güncellemeden önce, şunlara sahip
olduğunuzdan emin olunuz:

Giriş kaynakları - seçilemez

• En az 256 MB saklama alanına sahip, FAT veya DOS
formatında ve yazma koruması devre dışı durumda
bir USB depolama aygıtı.
• Bir USB konektörü ve İnternet erişimine sahip bir
bilgisayara erişim
www.philips.com/support adresini ziyaret edin
ve yazılım güncelleme talimatlarını izleyiniz.

Dijital yayından otomatik güncelleme
TV bir anten sinyali almalıdır. Eğer Yükseltme
Seçenekleri menüsünde Otomatik Tarama varsa,
TV 03:00 ‘de açılır ve yeni yazılım yükseltmeleri için
yayın kanallarını arar. Eğer yeni bir yazılım bulunur
ve başarıyla indirilirse, TV'nin bir sonraki açılışında
yeni yazılım sürümü ile açılacaktır.
Not: Eğer yükseltme sonrasında TV açılmazsa, fişini prizden
çekin ve 2 dakika bekledikten sonra yeniden takınız.

• Eğer bir giriş kaynağı seçemiyorsanız, hiçbir cihazın
bağlı olmaması olasıdır.
• Eğer bir cihaz bağlamayı denediyseniz, AV kablolarını
ve bağlantıları kontrol ediniz.

Kayıt Bulunmuyor
Bir program kaydetmek için, TV’nize, kapalı
durumdayken, bir USB diski bağlamalısınız. Sonra,
kayıt özelliğini etkinleþtirmek için TV’nizi açmalısınız.
Kayıt yapamıyorsanız, TV’yi kapatıp USB’yi yeniden
takmayı deneyiniz.

USB Çok Yavaş
Kayıt işlemine başlarken ekranda “USB çok yavaş”
mesajı beliriyorsa, kaydı yeniden başlatmayı
deneyiniz. Hala aynı mesajı alıyorsanız, USB
diskinizin hız gerekliliklerini karşılamadığı olası bir
ihtimaldir. Başka bir USB diski bağlamayı deneyiniz.

Sorun giderme

TV açılmıyor
Elektrik kablosunun duvar prizine takılı olduğundan
emin olunuz. Uzaktan kumandanın pilleri bitmiş olabilir.
TV’deki Açma/kapama düğmesine basınız.

Kötü görüntü

• Doğru TV sistemini seçtiniz mi?
• Düşük sinyal seviyesi resimde bozulmaya neden
olabilir. Lütfen anten bağlantısını kontrol edin.
• Eğer manüel ayarlama yapıyorsanız, kanal
frekansını doğru girdiğinizi kontrol edin.
• İki cihazı televizyona aynı anda bağladığınızda
görüntü kalitesi düşebilir. Böyle bir durumda
cihazlardan birinin bağlantısını kesiniz.

Görüntü yok

• Görüntü Yok, TV’nizin herhangi bir yayın almadığı
anlamına gelmektedir. Uzaktan kumandada doğru
tuşlara bastınız mı? Bir kez daha deneyiniz. Ayrıca,
doğru giriş kaynağının seçili olduğundan emin olunuz.
• Anten doğru takılmış mı?
• Anten kablosu hasarlı mı?
• Anteni bağlamak için doğru fişler kullanılmış mı?
• Şüpheniz varsa yetkili servise danışınız.
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Teknik Özellikler
PC Girişi Tipik Ekran Modları
Aşağıdaki tablo bazı tipik video ekran konumlarının bir örneğidir.
Dizin

Çözünürlük

Frekans

1

1024x768

60 Hz

2

1280x768

60 Hz

3

1360x768

60 Hz

4

800x600

56 Hz

5

800x600

60 Hz

6

1024x768

66 Hz

7

1280x1024

60 Hz

8

1280x960

60 Hz

9

1400x1050

60 Hz

10

1600x1200

60 Hz

11

1920x1080

60 Hz

AV ve HDMI sinyal uyumu
Kaynak

Desteklenen Sinyaller

Mevcut

PAL 50/60

O

HARİCİ

NTSC 60

O

(SKART)

RGB 50

O

YAN AV

HDMI 1

PAL B/G D/K K I/I’

Alınan Kanallar

VHF (BAND I/III) - UHF
(BAND U) - HYPERBAND

Kayıtlı Kanalların
Sayısı

1000

Kanal Göstergesi

Ekran Görüntüsü

RF Anten Girişi

75 Ohm (dengesiz)

O

Çalışma voltajı

220-240V AC, 50Hz
German+Nicam Stereo
2x2,5 W

RGB 60

O

PAL 50/60

O

NTSC 60

O

480I, 480P
PC/
YPbPr

TV Yayını

60Hz

576I, 576P

50Hz

O

Ses
Ses Çıkış Gücü
(WRMS.) (%10 THD)

720P

50Hz,60Hz

O

1080I

50Hz,60Hz

O

1080P

50Hz,60Hz

O

Güç Tüketimi

35 W
3,20

480I

60Hz

O

Ağırlık

480P

60Hz

O

134 x 451 x 331

576I, 576P

50Hz

O

TV Boyutları DxLxH
(ayak ile)

720P

50Hz,60Hz

O

35 x 451 x 296

50Hz,60Hz

O

TV Boyutları DxLxH
(ayak olmadan)
Görüntü

16/9_19” inç

İşletim sıcaklığı ve
nemi

5ºC ila 45ºC, %85 maksimum
bağıl nem

1080I

24Hz, 25Hz
1080P

30Hz, 50Hz,
60Hz

O
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USB modunda desteklenen dosya formatları
Medya
(Ortam)

Dosya Uzantısı
mpg, mpeg

Film

Müzik

Fotoğraf
Altyazı

Format
Görüntü

Notlar
Ses

(Maksimum çözünürlük/Bit değeri vs.)
MPEG1: 768x576 @30P

MPEG1, MPEG2

MPEG2:1920x1080 @ 30P

vob

MPEG2

mp4

MPEG4, Xvid , H.264

mkv

H.264, MPEG4,VC-1

avi

MPEG2, MPEG4, Xvid , H.264

flv

H.264/VP6/Sorenson

3gp

MPEG4, H.264

1920x1080 @ 30P

H.264/VP6:1920x1080 @ 30P
Sorenson: 352x288 @30P
1920x1080 @ 30P
MPEG 1 Katman 32Kbps ~ 448Kbps(Bit hızı)32K, 44.1k, 48k Hz,16K,
2
22.05K, 24K Hz,8K, 11.025K, 12K Hz(Örnekleme hızı)

.mp3

MPEG 1 Katman 32Kbps ~ 320Kbps(Bit hızı)32K, 44.1k, 48k Hz,16K,
3
22.05K, 24K Hz,8K, 11.025K, 12K Hz(Örnekleme hızı)

.jpg .jpeg

Temel JPEG

-

.

İleri JPEG

-

maks WxH = 4000x4000 3840000bayt

.bmp

-

-

maks WxH = 5760x4096 3840000bayt

.sub .srt

-

-

-
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maks WxH = 17000x10000 4147200bayt
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