Ekran bakımı
Ekranı çizebileceği, lekeleyebileceği veya ekrana kalıcı zarar verebileceği için ekrana sert
bir cisimle dokunmayın, vurmayın ve benzeri bir cisimle ekranı itmeyin veya silmeyin.
Ekranı kimyasal madde içeren temizlik bezleriyle silmeyin. Ekrana çıplak el veya kirli
bezle dokunmayın (bazı kozmetik maddeler ekrana zarar verir). Ekranı temizlemeden
önce TV’nin fişini prizden çekin. Ekranın yüzeyi tozlanırsa, yumuşak pamuklu bir bezle
veya nemli güderi bez gibi başka bir yumuşak malzemeyle dikkatli bir şekilde silin.
Aseton, tolüen ve alkol kullanmayın; çünkü bu maddeler kimyasal hasarlara neden olur.
Sıvı temizleyiciler veya sprey temizleyiciler kullanmayın. Tükürük veya su damlalarını en
kısa sürede silin. Tükürük veya su damlalarının uzun süre ekranda kalması
deformasyonlara ve renklerin solmasına neden olur.
TV ekranındaki sabit görüntülerle ilgili uyarı (42” Plazma)
Plazma Görüntü Panelleri’nin bir özelliği, aynı görüntünün uzun süre görüntülenmesinin
sonucunda ekranda sabit bir görüntü olarak izinin kalmasına neden olabilir. Buna
fosforlu iç yanma denir. TV’nin normal kullanımı ekranı dolduran hareketli ve değişen
görüntülerin yer aldığı resimlerin gösterilmesi şeklinde olmalıdır.
VGA/DVI görüntü moduyla ilgili uyarı
Bu ürün VGA/DVI modunda çalıştığında, çevreden parazit oluşması durumunda bazı
diyagonal çizgiler görülebilir. Bu VGA/DVI modunda görüntülenen sinyal
performansını etkilemez.
Çevre Korumasıyla ilgili Maddeler
• Televizyonunuz özel şirketler tarafından geri dönüştürülebilen ve tekrar kullanılabilen
malzemeler içermektedir. Televizyonunuzu nasıl elden çıkaracağınızı öğrenmek için
lütfen ülkenizin ilgili yasalarına bakınız. Özellikle biten pilleri atarken dikkat ediniz.
• Televizyonunuz bekleme modunda da enerji tüketir. Enerji tüketimi hava ve su kirliliğini
artırır. Geceleri televizyonunuzu bekleme modunda bırakmak yerine kapatmanızı tavsiye
ederiz.

Bu ürünün kutusu geri dönüşümle doğaya kazandırılabilir. Lütfen yerel yönetim
birimine danışınız.

Eski ürünüzün elden çıkarılması

Ürününüz geri dönüştürülebilen ve tekrar kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve
bileşenlerden tasarlanmış ve üretilmiştir.
Bir ürüne şekilde görülen üstü çizilmiş tekerlekli çop kutusu işareti eklendiğinde o
ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi’ne dahil olduğu anlamına gelir.
Lütfen kendinizi ülkenizde uygulanan elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı toplanma
sistemi konusunda bilgilendiriniz. Lütfen yerel yasalara uygun hareket ediniz ve eski
ürününüzü normal ev çöpü ile birlikte atmayınız. Ürününüzün doğru şekilde atılması
çevreyi ve insan sağlığını etkileyebilecek potansiyel zararın önlenmesine katkıda
bulunacaktır.
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Access Code / Code d'accès / Zugangkennziffer / Codice di accesso / Código de acceso
When the set is in the Standard Security Mode, the Set-up Menu may be accessed either with an
Institutional Set-up Remote Control, or with a guest remote control (like the RC2886) by pressing
the following Remote Control keys in sequence: 3 1 9 7 5 3 Mute
Care of the screen
Do not touch, push or rub or strike the screen with anything hard as this may scratch, mar or
damage the screen permanently. Do not rub with dust clothes with chemical treatment. Do not
touch the surface with bare hands or greasy cloth (some cosmetics are detrimental to the screen).
Unplug the TV before cleaning the screen. When the surface becomes dusty, please wipe gently
with absorbent cotton or other soft materials like chamois soaks. Do not use acetone, toluene and
alcohol because they cause chemical damage.
Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Wipe off saliva or water drops as soon as possible.
Their long time contact with the screen causes deformations and colour fading.
Warning concerning stationary images on the TV screen (42” Plasma)
A characteristic of Plasma Display Panels is that displaying the same image for a long time can
cause a permanent after-image to remain on the screen. This is called phosphor burn in. Normal
use of the TV should involve the showing of pictures that contain constantly moving and
changing images that fill the screen.
Warning concerning VGA/DVI display mode
As this product processes in VGA/DVI mode, some diagonal lines may be seen under
circumstances of environmental interference. This will not affect the computer signal
performance that displays in VGA/DVI mode.
Environmental
• Your television contains material that can be recycled and reused by specialized companies. Please
find out about local regulations on the disposal of your old television set. Pay particular attention
to the disposal of exhausted batteries.
• Your television consumes energy in the stand-by mode. Energy consumption contributes to air
and water pollution. We advise you to switch off your television overnight instead of leaving it in
stand-by mode.

The packaging of this product is intended to be recycled. Apply to the local
authorities for correct disposal.

Disposal of your old product.

Your product is designed and manufactured with high quality materials and
components, which can be recycled and reused.When this crossed-out wheeled bin
symbol is attached to a product it means the product is covered by the European
Directive 22002/96/EC. Please find out more about the separate collection system for
electrical and electronic products in your local neighbourhood.
Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with
your normal household waste. The correct disposal of your old product will help
prevent potential negative consequences for the environment and human health.
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Duvara montaj yönergeleri/Sehpa

Aldığınız TV türüne göre duvara montaj dirseği veya sehpa verilebilir. Verilen sehpayı ve/veya duvara
montaj dirseğini monte etmek için, ilgili yönergelere bakın. Duvara montaj dirseğinin güvenlik
standartlarına uygun bir şekilde takıldığından emin olun.

Havalandırma deliklerinin çevresinde havanın rahat bir şekilde dolaşabildiğinden
emin olun.
Tehlikeli durumları önlemek için, yanan mumlar
gibi açık alev kaynakları TV’nin üzerine veya
çevresine bırakılmamalıdır. TV’nin ısıya, doğrudan
güneş ışığına ve yağmura veya suya maruz
kalmamasını sağlayın. Cihaz damlayan veya sıçrayan
herhangi bir sıvıdan etkilenecek yerlere
yerleştirilmemelidir ve cihazın üzerine vazo gibi içi
sıvı dolu nesneler bırakılmamalıdır. Anten fişi
televizyonun altındaki anten yuvasına sıkıca
takılmalıdır.

Elektrik Fişinin Prize Takılması

Fişi prize takın ve TV’yi açın. Doğru çalıştırma voltajı için lütfen televizyonun arkasındaki etikete bakın.

Uzaktan kumandanın kullanılması
•
•
•

Uzaktan kumandanın arkasındaki kapağı
çıkarın.
Doğru yönde olduklarından emin olarak pil
bölmesine doğru tür ve boyutta pil takın.
Pil kapağının deliğini uygun bir vidayla
sıkarak pillerinizi sabitleyebilirsiniz.

Televizyonun açılması:
TV’yi açmak için açma/kapama düğmesine
basın. Televizyonun ön tarafında gösterge ışığı yanar
ve ekrana görüntü gelir. Televizyon bekleme modundaysa (kırmızı gösterge), uzaktan kumandadaki TV+ tuşlarına basın.
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Ayarlar Menüsüne Erişme

Ayar, Yüksek Güvenlik Modundayken, Kurulum menüsüne yalnızca Fabrika Ayarlı Uzaktan Kumanda
(RG4172BK veya RC2573) ile erişilebilir.
Ayar Standart Güvenlik Modundayken, Ayarlar Menüsüne Otel TV Kurulum Kumandası veya onaylı
erişim kodu kullanılarak konuk kumandası (RC2886) ile erişilebilir.

RG4172BK

RC 2573

Gezinme

Geçerli menü öğesi aşağı ve yukarı yön tuşlarıyla seçilebilir.
Alt menülere sağ yön tuşuna basarak “>” simgesiyle menü öğelerinden erişilebilir.
•
•
•

Herhangi bir menüden çıkmak için “Menu” düğmesine basın
Herhangi bir ayarı etkinleştirmek için “YES” öğesini, devre dışı bırakmak için
“NO” öğesini seçin.
TV yukarı/aşağı, INFO yukarı/aşağı, PAY-TV yukarı/aşağı ve RADIO
yukarı/aşağı menü kodunda aktiftir ve televizyon TV moduyla aynı şekilde
çalışır.
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•
•
•
•
•
•

Language: Ayar menüsünün dilini seçin. Seçenekler şunlardır: "ENGLISH",
"DEUTSCH", ve "FRANCAIS".
Communication: İletişim menüsü, interaktif uygulamaları etkinleştirmek için gereklidir.
Daha fazla bilgi için, ilgili uygulama notlarına bakın. Bağımsız uygulamalar için “OFF”
öğesini seçin.
No. Of Programs: Bu alt menü, televizyon, ÖDEMELİ-TV, Radyo ve Bilgi
programlarının ayarlanmasını sağlar. Maksimum program sayısı 125’tir.
Program Install: Program Hafızaya Alma alt-menüsünde, program ayarları yapılabilir.
Configuration: Yapılandırma menüsünde, TV’nin çeşitli ayarları ve özellikleri
ayarlanabilir.
Clock Setup: Saat ayarı menüsüne bu menü öğesinden girilebilir (bu menü seçeneği yalnızca
LCD TV modellerinde kullanılabilir).
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Program Installation alt-menüsünde, program ayarları yapılabilir. Bu menü açık olduğunda, tüm
koruma devre dışıdır.

• Program No.: Program türü sol/sağ yön tuşlarıyla seçilebilir. Bu düğmeler tüm mevcut türler
arasında geçiş yapacaktır. "TV", "INFO", "PAYTV" ve "RADIO"
Belirli bir türün program numarası 0 ise, ilgili tür görüntülenemez. Yukarıda belirtilen türler
arasından bir program numarası görüntülemek için, her zaman iki numara girin, örneğin: TV1 veya
“1” basamağı için “01” ve yukarı/aşağı yön tuşu.
• Input: "Input" menü öğesi programa atanacak öğe kaynağını seçer. Olası değerler Tuner, AV1,
Side AV, RADIO, PC, Side S-Video ve HD’dır. Bazı giriş kaynakları belirli dizilerde (bkz. İlgili
tablo) kullanılamayabilir.

Model / Giriş
20HF5474

AV1
Scart1

AV2
-

Side AV
Video In

Side S-Video
S-Video In

DVI
DVI

23HF5474

Scart1

-

Video In

S-Video In

DVI

Dikkat: SmartCard XPress Box kullanıldığında, genellikle Skart1’e bağlanır.
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• System: WEST EU (PAL/SECAM-BG), EAST EU (PAL/SECAM-DK), UK (PAL-I), ve
FRANCE (SECAM-L/L').
• Frequency: Frekans basamakları MHz olarak girilebilir. Sağ yön tuşu otomatik aramaya başlar;
frekans girişi sırasında girilmemiş haneler "-" olarak görüntülenir. 100 MHz altındaki frekanslar
için “0” girin.
• Label: Bu menü öğesi her programa etiket/ad eklemek için kullanılacaktır.
o Sol/sağ düğmelerine basarak etiket alanına girebilir veya bu alandan çıkabilirsiniz;
yukarı/aşağı yön tuşlarına basarak alfa sayısal karakterler girebilirsiniz.
o M’ye (Menü düğmesi) basarak Etiket Menüsü öğesinden çıkabilirsiniz.
• Store: Sol/sağ düğmesine basıldıktan sonra mevcut program bilgileri hafızaya alınır. Hafızaya
almadan çıkmak için Menu düğmesine basın.
• Fine Tune: "kontrol sol/sağ" komutlarını kullanarak ince ayar başlatılır.
• Mute: Bu öğe belirli kanal için görüntüyü ve sesi etkinleştirir/devre dışı bırakır.
o NONE: normal görüntü ve ses etkinleştirilir
o VIDEO: bu kanal için görüntü yoktur (örneğin radyo kanalı)
o AUDIO: bu kanal için ses düzeyi düşüktür (örneğin bilgi kanalı)
• Teletext Language: Bu menü kullanıcının seçilen kanal için kullanılacak Teletext karakteri
dizisini seçmesini sağlar. Sol/sağ yön tuşuyla farklı dil kümelerine karşılık gelen bir harfi
seçebilirsiniz.
o “WEST AV”: Avrupa (Latin) / Batı seçeneği
o “GREEK”: Yunanca
• Protection: Bu işlev seçilen programın koruması olup olmadığını belirtir. Sol/sağ yön tuşlarıyla
koruma "YES" ve "NO" olarak değiştirilebilir.

Configuration menüsünde, TV’nin çeşitli ayarları yapılabilir ve özellikleri ayarlanabilir.
• Switch On/OSD: Bu alt
menüde, açıldıktan sonra
TV’nin çalışması ve ekran
görüntüsü seçilebilir.
• Picture/Sound: Bu alt
menüde, TV’nin Görüntü ve
Ses ayarı seçilebilir.
• Security: Bu alt menüde,
TV’nin Güvenlik ayarları
yapılandırılabilir.
• Control: Bu alt menüde,
TV’nin Kontrol ayarları
yapılandırılabilir.
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Bu alt menüde, açıldıktan sonra TV’nin çalışması ve Ekran Görüntüsü seçilebilir.

•

•

•
•
•

•
•

Welcome Message: Giriş
menüsünü görüntülemek için
Sol/Sağ Yön Tuşuna basın:
o Welcome Message
o Line1
o Line2
o Clear
Yukarı/Aşağı Yön Tuşlarıyla
mesaj karakterlerini
ayarlayabilirsiniz.
Switch On Program: Bu öğe
açıldığında televizyonun
programını ayarlar.

Switch On Volume: Bu öğe televizyonun açıldığındaki sesini ayarlar. Ayarlama yapmak
için Sağ/Sol Yön Tuşu düğmelerini kullanın.
Switch On Pic Fmt: Bu öğe televizyonun açıldığındaki görüntü biçimini ayarlar.
Ayarlama yapmak için Sağ/Sol Yön Tuşu düğmelerini kullanın.
Power On: Açma menüsü işlevi elektrik kullanıldığında televizyonun nasıl çalışacağını
tanımlar. Geçerli durumlar şunlardır: "FORCED ON", "LAST STATUS" ve
“STANDBY”.
o “FORCED ON” durumundayken, televizyon yalnızca fişi prizden çekerek veya
kurulum kumandasıyla veya ESP işleviyle kapatılabilir (Enerji Tasarrufu Programı
kontrol sisteminin izin verdiği maksimum kesintisiz görüntüleme süresini kontrol
eder).
o “LAST STATUS” modundayken, televizyon önceki durumunda, açık veya
bekleme durumunda açılır.
o “STANDBY” durumundayken, televizyon her zaman Bekleme modunda açılır.
Volume Indicator: Sesi ayarlarken ses göstergesini görüntülemek için, "YES" öğesini
seçin. Ses göstergesini gizlemek için “NO” öğesini seçin.
Program Display: Program Ekranı değerleri aşağıdakilerden biri olabilir: Number,
Label, All, None.
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Bu alt menüde, TV’nin Görüntü ve Ses ayarları seçilebilir.

•
•
•
•
•
•
•
•

Brightness: Bu ayar görüntünün parlaklığını değiştirir.
Colour: Bu ayar rengin yoğunluğunu değiştirir.
Contrast: Bu ayar açık ve koyu tonlar arasındaki farkı değiştirir.
Sharpness: Bu ayar görüntü netliğini değiştirir.
Tint: Görüntüyü doğal cilt rengini elde edecek şekilde ayarlar
Treble/Bass: Bu ayar, TV’nin ses çıkışındaki tiz ve bas efektlerin düzeyini
ayarlar.
Balance: Bu ayar, sesi sol ve sağ hoparlörler arasında dengeler.
AVL (Automatic Volume Leveller): Bu ayar özellikle program değiştirirken
veya reklam aralarında ses düzeyindeki artışları sınırlamak için kullanılır.
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Bu alt menüde, TV’nin Güvenlik ayarları yapılandırılabilir.

•

•
•

Security: “SECURITY” menü işlevi kullanıcının aşağıdaki iki durumdan
birini seçmesini sağlar “HIGH” veya “STANDARD”. Varsayılan ayar:
“STANDARD”
o Ayar, Güvenlik High Modundayken Ayarlar menüsüne yalnızca
Fabrika Ayarlı Uzaktan Kumandayla erişilebilir.
o Ayar, Güvenlik Standard Modundayken, Ayarlar Menüsüne Otel
TV Kurulum Kumandası veya onaylı erişim kodu kullanılarak konuk
kumandasıyla erişilebilir.
Keyboard Lock: Klavye Kilidi menü işlevi ses ve program kontrolü için
televizyonun klavyesini devre dışı bırakır.
Video Out Mute: Bu seçenek AV içeriğinin yetkisiz kopyalamasını önlemek
için, kullanıcının AV çıkışlarının sesini TV setinden kısmasını olanaklı kılar.
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Bu alt menüde, TV’nin Kontrol ayarları yapılandırılabilir.

•

•
•
•
•
•
•
•

ESP: Enerji Tasarrufu Programı Modu (ESP) kontrol sisteminin izin verdiği
maksimum kesintisiz görüntüleme süresini kontrol eder. ESP Menü işlevi "ESP"
olarak gösterilir ve geçerli değerleri 00 – 99 (saat olarak) arasındadır. 00 değeri
OFF anlamına gelir.
Audio/Video Mute: Ses/Video Mute (Sessiz) menü işlevi ayarlanan kanalın hiç
sinyali yoksa görüntü olmamasının ve sesin kesilmesinin gerekip gerekmediğini
belirler.
Step Tuning: YES seçiliyse, TV programları (1 - 9) bir basamağa basıldığında
hemen ayarlanır. NO seçiliyse, ayarlama yalnızca çizgi göründükten sonra
yapılabilir.
Digit Timeout: Bu, 10’dan sonraki TV programının ikinci basamağını girmek için
gerekli sürenin sona ermesidir.
Auto Scart: Harici SKART kaynağına otomatik geçişi etkinleştirir / devre dışı
bırakır.
Always RGB: Bu öğe AV konektörlerinde RGB’nin etkinleştirilmesini veya devre
dışı bırakılmasını sağlar.
Min Volume: Bu öğe televizyonda kullanılabilen minimum ses düzeyini belirler.
Ayarlamak için sağ/sol yön tuşlarını kullanın.
Max. Volume: Bu öğe teleziyonda kullanılabilen maksimum sesin sınırını belirler.
Ayarlamak için sağ/sol yön tuşlarını kullanın.
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Saat ayarı menüsüne bu menü öğesinden girilebilir (bu menü seçeneği yalnızca LCD TV modellerinde
kullanılabilir).

•
•
•
•
•
•
•

Display Standby: Bu menü öğesi televizyon bekleme modundayken saat
görüntüsünün belirginliğini ayarlamak için kullanılır.
Display On: Bu menü öğesi televizyon AÇIK moddayken saat görüntüsünün
belirginliğini ayarlamak için kullanılır.
Time Setting: Bu menü öğesi saati ayarlamak için kullanılacaktır
Teletext Time Download: Bu menü öğesi Teletext aracılığıyla otomatik saat
işlevini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır.
Download Program: Bu menü öğesi, istenen kanalın seçileceği saati Teletext’ten
seçmek için kullanılır.
Time Offset: Bu menü öğesi, bulunduğunuz yerin saatini göstermek üzere
Teletext kanalından alınan saati ayarlamak amacıyla kullanılır.
Buzzer Volume: Bu öğe alarm sesinin düzeyini ayarlar. Ayarlamak için sağ/sol
yön tuşlarını kullanın.
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Alarm Açma (Saat görüntüsü olan modeller için)
Uyanma alarmını etkinleştirir. Geçerli bir saat (0:00 23:59) girildikten sonra, saat görüntüsünde “Uyanma
Alarmı” simgesi görünecektir
+ Ödemeli TV Ödemeli TV kanalını
yukarı veya aşağı taşımak

Bekleme
Televizyonu
kapatmak için

+ Bilgi Bilgi kanalını yukarı
veya aşağı taşımak için.
+RadioRadyo kanalını yukarı
veya aşağı taşımak için.

Alarm Kapatma (Saat
görüntüsü olan modeller için)
Uyanma alarmını devre dışı
bırakır. Saat görüntüsündeki
“Uyanma Alarmı” simgesi
kaybolur.

Akıllı Tuşlar:
Önceden tanımlanmış
görüntü ve ses ayarlarını
seçmek için.

Menü
Menüleri ekranda
görüntülemek veya
menülerden çıkmak için

Uyku
Uyku zamanlayıcısını etkinleştirir.
Geri sayma süresini 15’er dakika
artırmak için art arda basın.

+ Ses Ses düzeyini ayarlamak için
Sessiz
Sesi kesmek veya tekrar
açmak için.

+TV – Channel Selection
TV kanalını yukarı veya aşağı
taşımak için.

0/9 Sayısal tuşlar
Bir TV kanalı seçmek için.
İki basamaklı program
numarası için, çizgi
görünmeden önce ikinci
basamağı girin.

16:9 Biçimler
Teletext

- 153 -

Teletext belirli kanalların yayınladığı gazete gibi kullanılabilen bir bilgi sistemidir. Bu sistem işitme
sorunu olan veya yayın dilini bilmeyen (kablo ağları, uydu yayınları, vs.) izleyiciler için altyazılara erişim
olanağı sağlar.

Basılacak tuş:
Videotext açma ve kapatma

Teletext modunda, basılacak tuş:

Sayfa numarasına (3 basamaklı) gidin
Önceki / sonraki sayfaya gidin
Önceki / sonraki sayfaya gidin
Ekranın al tarafında yer alan renkli sayfa
numaralarına doğrudan erişim
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Aldığınız görüntüler 16:9 biçiminde (geniş ekran) veya 4:3 biçiminde (normal ekran) aktarılabilir. 16:9
görüntülerde ekranın üstünde ve altında (letterbox biçimi) bazen siyah bir şerit bulunur. Bu işlev
ekrandaki görüntüyü en iyi hale getirmenizi sağlar.
Farklı biçimlerin kullanılması
Farklı modları seçmek için Uzaktan Kumanda üzerindeki 16:9 Biçimler düğmesini kullanın: Otomatik
Biçim, 4:3, Yakınlaştırma 14:9, Yakınlaştırma 16:9, Altyazı yakınlaştırma, Süper geniş ve Geniş ekran.
4:3
Görüntü 4:3 biçiminde yeniden oluşturulur ve görüntünün her iki yanında
siyah bir şerit gösterilir.
Yakınlaştırma 14:9
Görüntü 14:9 biçimine büyütülür, görüntünün her iki yanında ince siyah bir
şerit kalır.
Yakınlaştırma 16:9
Görüntü 16:9 biçimine büyütülür. Bu modun üstünde ve altında siyah şeritler
olan (letterbox biçimi) görüntülerde kullanılması önerilir.

Altyazı Yakınlaştırma
Bu mod ekranın tüm alanından yararlanıp, altyazıların görünmesini sağlayarak
görüntüleri 4:3 biçiminde göstermek için kullanılır.
Süper Geniş
Bu mod görüntünün yanlarını genişletip ekranın tüm alanından yararlanarak
görüntüleri 4:3 biçiminde göstermek için kullanılır.
Geniş ekran
Bu mod tam ekran görüntüsünü kullanarak 16:9 biçiminde iletilen
görüntülerin doğru oranlarını geri kazandırır.
Tam ekran
Bu mod görüntüleri tam ekranda gösterir.

Otomatik Biçim
Bu TV setinde, programlarla belirli sinyaller iletildiği takdirde, doğru ekran
biçimini seçecek otomatik geçiş özelliği bulunmaktadır.
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tuşuna yaklaşık 5 saniye boyunca basın. Aşağıdaki metin ekranda görünür:

Ekranda “OK” yerine “LOW” görünürse, piller zayıftır ve değiştirilmelidir.

Uzaktan kumandanızın kaybolması veya bozulması durumunda, televizyonunuzun üst/yan tarafındaki
düğmeleri kullanarak, bazı temel ayarları değiştirebilirsiniz.

Basılacak tuş:

•
•

Ses düzeyini ayarlamak için – Vol + düğmesi,
TV kanallarını veya kaynağı seçmek için – P/CH+ düğmesi
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Bu bölümde farklı LCD Televizyon setlerinde kullanılabilen bağlantı hakkında bilgi verilmektedir. TV
setinizin ekran boyutuna göre ilgili açıklamaları okuyun.

20” ve 23” LCD TV’lerdeki konektörler
1.
2.
3.

Harici Banyo Hoparlörü
Veri 2 (RJ45) jakı – interaktif bağlantı kullanımları için
Veri 1 (RJ12) jakı – interaktif bağlantı kullanımları için
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