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2007 © Koninklijke Philips 
Electronics N.V. Tüm hakları saklıdır. 
Teknik özelliklerde önceden 
bildirilmeksizin değişiklik yapılabilir. 
Ticari markalar, Koninklijke Philips 
Electronics N.V. şirketinin veya kendi 
sahiplerinin malıdır.

Philips, daha önceki modelleri uygun 
biçimde ayarlama zorunluluğu 
olmadan, istediği zaman ürünlerini 
değiştirme hakkını saklı tutar.

Bu kılavuzdaki materyalin, sistemin 
tasarlanan kullanımı için yeterli 
olduğu kabul edilir. Ürünün veya 
ürüne ait ayrı modüllerin veya 
prosedürlerin burada belirtilen 
amaçların dışında kullanılması 
halinde, geçerlilik ve uygunluk 
onayının alınması gerekir. Philips, 
materyalin kendisinin herhangi 
bir ABD patentini ihlal etmediğini 
garanti eder. Açıkça veya zımnen 
sunulan başka bir garanti yoktur.

Ga�ra�nti
Kullanıcının bakım yapabileceği 
hiçbir komponent yoktur. Ürünün 
içini kapatan kapakları açmayın 
veya çıkarmayın. Onarım yalnızca 
Philips Servis Merkezleri ve resmi 
onarım atölyelerince yapılabilir. Aksi 
durumlarda garanti ister açık, ister 
zımni olsun, geçersiz olacaktır. Bu 
kılavuzda açıkça yasaklanan işlemler, 
ayarlamalar veya önerilmeyen ya da 
izin verilmeyen montaj prosedürleri 
garantiyi geçersiz kılacaktır.

Piksel özellikleri
Bu LCD üründe çok sayıda 
renkli piksel vardır. Etkin piksel 
oranı 99,999% olsa da ekranda 
siyah veya parlak ışık (kırmızı, 
mavi, yeşil) noktaları sabit olarak 
görüntülenebilir. Bu, görüntünün 
yapısal bir özelliğidir (ortak endüstri 
standartlarında) ve bir arıza değildir.

EMF uyumluluğu
Koninklijke Philips Electronics N.V. 
tüm elektronik aygıtlar gibi, genellikle 
elektromanyetik sinyaller alıp veren 
çok sayıda tüketici ürünü imal edip 
satmaktadır.

Philips'in başlıca İş İlkeleri'nden 
biri, tüm ilgili yasal şartlara ve 
ürünlerin imal edildiği zamanki ilgili 
EMF standartlarına uyacak şekilde, 
ürünlerimizde gerekli tüm sağlık ve 
güvenlik önlemlerini almaktır.

Philips, sağlığı olumsuz etkilemeyen 
ürünler geliştirme, imal etme ve 
pazarlamayı taahhüt eder.

Philips ürünlerinin kullanım amacı 
doğrultusunda, doğru bir şekilde 
kullanılması durumunda, günümüzün 
bilimsel kanıtlarına göre güvenli 
olduğunu teyit eder.

Philips, uluslararası EMF ve güvenlik 
standartlarının geliştirilmesinde 
aktif rol alarak, ürünlerine 
standardizasyondaki gelişmelerin 
erkenden entegrasyonunu sağlar.

Şebeke sigortası (yalnızca BK)
Bu TV onaylı döküm fişle 
donatılmıştır. Şebeke sigortası 
değiştirmek için gerekli olmalıdır ; 
sigortada belirtilenle aynı değerde 
bir sigortayla değiştirilmesi gerekir 
(örnek 10A).

Sigorta kapağını ve sigortayı 1. 
çıkarın.

Yedek sigortanın BS 1362 ile 2. 
uyumlu ve ASTA onay markasının 
olması gerekir. Sigorta kayıpsa 
doğru tipi öğrenmek için 
satıcınızla görüşün.

Sigorta kapağını yeniden takın.3. 

EMC direktifine uyumu korumak 
için bu üründeki şebeke sigortasının 
şebeke kablosundan çıkarılmaması 
gerekir.

Telif hakları

VESA, FDMI ve VESA Montaja 
Uygunluk logosu Video Electronics 
Standards Association şirketine ait 
ticari markalardır.

Windows Media, Microsoft 
Corporation’ın ABD’deki ve/veya 
diğer ülkelerdeki tescilli markası veya 

markasıdır.

® Kensington ve Micro Saver 
ACCO World Corporation şirketine 
ait tescilli ABD markalarıdır ; diğer 
ülkelerde yayınlanmış kayıtları ve 
bekleyen uygulamaları vardır. Diğer 
tüm tescilli ve tescilsiz ticari markalar 
kendi sahiplerinin malıdır.
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Önemli1. 

Satın alma tercihiniz için teşekkür ederiz, 
Philips’e hoş geldiniz! 

Ürünü kullanmadan önce bu kullanım 
kılavuzunu okuyun.

Bu bölüme özellikle dikka�t edin ve güvenlik 
ve ekran bakımı talimatlarını uygulayın. Bu 
talimatların gerektiği gibi uygulanmadığı 
durumlarda oluşan arızalar için ürün garantisi 
geçerli değildir.

Philips tarafından verilen destekten tam olarak 
yararlanabilmek için www.philips.com/welcome.

TV’nizin model ve seri numarası ambalaj 
kutusunun yanı sıra, TV’nin arkasında ve yan 
tarafında bulunur.

Güvenlik 1.1 

TV'nin ağırlığı 25 kg'dan (55 lb) fazla • 
olduğundan, TV'yi yerinden kaldırmak ve 
taşımak için iki kişi gerekir. TV’nin yanlış 
taşınması ciddi yaralanmalara neden olabilir.

TV düşük sıcaklıkta taşınıyorsa (5°C’nin • 
altında), TV’yi ambalajından çıkarmadan 
önce kutuyu açın ve TV oda sıcaklığına 
gelene ka�da�r bekleyin.

Kısa devre olasılığını ortadan kaldırmak • 
için TV’yi, uzaktan kumandayı veya uzaktan 
kumanda pillerini yağmura veya suya maruz 
bırakmayın.

Su veya başka bir sıvının bulunduğu kapları • 
TV’nin üstüne veya yakınına bırakmayın. 
TV’nin üstüne/içine sıvı dökülmesi, elektrik 
çarpmasına neden olabilir. TV’nin üstüne/
içine sıvı dökülürse, cihazı çalıştırmayın. 
Hemen TV’nin fişini prizden çekerek şebeke 

bağlantısını kesin ve uzman bir teknisyen 
tarafından kontrol edilmesini sağlayın.

Havalandırma deliklerine yabancı cisim • 
sokmayın. Bu, TV’de hasara neden olabilir.

TV dönebilen bir tabana veya düzeneğe • 
yerleştirilmişse, TV döndürülürken güç 
ka�blosunun gerilmemesine özen gösterin. 
Güç kablosunda gerilme oluşursa, 
bağlantılar gevşeyebilir ve bu da kıvılcıma 
veya yangına neden olabilir. 

Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini • 
önlemek için TV’yi, uzaktan kumandayı 
veya uzaktan kumanda pillerini açık 
ateş kaynaklarının (örn. yanan mum) ve 
güneş ışığı da dahil olmak üzere diğer 
ısı kaynaklarının yakınına koymayın.

TV’yi kitaplık gibi dar ve kapalı yerlere • 
kurmayın. Havalandırma için TV’nin 
çevresinde en az 10 cm (4 inç) boş alan 
bırakın. Hava akımının engellenmediğinden 
emin olun.

TV’yi düz, sert bir yere yerleştirecekseniz, • 
yalnızca verilen standı kullanmaya dikkat 
edin. Stand, TV’ye düzgün vidalanmamışsa 
TV’yi yerinden ha�reket ettirmeyin.

TV’nin duvara montajının kalifiye personel • 
tarafından gerçekleştirilmesi gerekir. TV’nin 
yalnızca uygun bir duvar braketine ve 
cihaz ağırlığını güvenli bir şekilde taşıyacak 
nitelikteki bir duva�ra� monte edilmesi 
gerekir. Uygunsuz duvar montajı ciddi 
yaralanmalara veya cihaz hasarına neden 
ola�bilir. TV’yi kendi kendinize duva�ra� monta� 
etmeyi denemeyin. 

TV dönebilen bir standa veya düzeneğe • 
yerleştirildiyse, TV döndürülürken güç 
ka�blosunun gerilmemesine dikka�t edin. Güç 
kablosunda gerilme oluştuğunda, bağlantılar 
gevşeyebilir, bu da kıvılcım oluşmasına veya 
yangına neden olabilir.

Şimşek görülen ve yıldırım oluşan • 
fırtınalarda, önce TV'nin şebeke ve anten 
bağlantılarını kesin. Bu tür fırtınalar sırasında 
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TV’nin herhangi bir yerine, güç veya anten 
kablosuna dokunmayın.

TV’nin şebeke bağlantısını kesmek için güç • 
kablosuna kolayca erişebileceğinizden emin 
olun.

TV’nin şebeke bağlantısını keserken şunlara • 
özen gösterin:

TV’yi, ardından da şebeke gücünü (varsa) • 
kapatın.

Güç kablosu fişini şebeke prizinden • 
çekin. 

Güç kablosunu TV’nin arkasındaki güç • 
konnektöründen çıkarın. Güç kablosunu 
her zaman için fişten tutarak çekin. Fişi 
çıkarmak için kablodan tutarak çekmeyin.

Kulak içi veya farklı türde kulaklıklar • 
yüksek ses düzeyinde kullanılırsa, sürekli bir 
işitme kaybı görülebilir. Yüksek ses seviyesi 
zamanla normal ses gibi duyulsa da, işitme 
duyunuza zarar verebilir. İşitme duyunuzu 
korumak için yüksek ses seviyesiyle kulaklık 
kullanma sürenizi kısıtlayın.

1.2 Ekran bakımı

Ekranı temizlemeden önce cihazı kapatın • 
ve güç kablosunun fişini prizden çekin. 
Ekranı yumuşak, kuru bir bezle temizleyin. 
Ev temizliğinde kullanılan temizleyiciler 
ekrana zarar verebileceği için bu ve benzeri 
maddeleri kullanmayın.

Şekil bozukluğu oluşmasını veya renk • 
solmasını engellemek için su damlacıklarını 
olabildiğince çabuk silin.

Kalıcı zarar verebileceğinden sert • 
nesnelerle ekrana dokunmayın, bastırmayın, 
vurmayın veya ekranı ovalamayın.

Uzun süre ekra�nda� ka�la�n ha�reketsiz • 
görüntüleri her fırsatta kapatın. Ekran 
menüleri, teletext sayfaları, siyah şeritler 
veya piyasa bilgileri kayar şeritleri bunlara 
örnek ola�ra�k verilebilir. Ha�reketsiz 
görüntüleri kullanmanız gerekiyorsa, ekranın 
za�ra�r görmesini engellemek için ekra�n 
kontrastını ve parlaklığını azaltın.

Çevreyi koruma1.3 

Ambalajın geri dönüşümü

Bu ürünün ambalajı geri dönüşüme uygun 
olarak hazırlanmıştır. Ambalaj malzemesinin geri 
dönüşümü hakkında bilgi için yerel yetkililere 
başvurun.

Kullanılmış ürünün atılması

Ürününüz geri dönüşüme ve yeniden 
kullanılmaya uygun yüksek kaliteli malzeme ve 
bileşenler kullanılarak üretilmiştir; bu malzeme 
ve bileşenler geri dönüştürülebilir ve yeniden 
kullanılabilir. Ürün üzerinde çarpı işareti bulunan 
bir tekerlekli çöp kutusu simgesi taşıyorsa, 
bu simge o ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa 
Direktifi kapsamında olduğu anlamına gelir: 
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Kullanılmış ürününüzü evsel atıklarla birlikte 
atmayın. Ürünün güvenli bir şekilde nasıl 
atılacağını satıcınıza sorun. Kontrolsüz atık hem 
çevreye, hem de insan sağlığına zarar verir.

Kullanılmış pillerin atılması

Cihazla birlikte verilen pillerde cıva veya 
kadmiyum bulunmaz. Verilen ve kullanılmış 
diğer tüm pilleri yerel yönetmeliklere uygun 
biçimde atın.

Güç tüketimi

TV, çevre üzerindeki olası etkisini en 
a�za� indirmek için bekleme modunda� en 
düşük miktarda enerji harcayacak biçimde 
tasarlanmıştır. Aktif güç tüketimi değeri, TV’nin 
arka tarafında yazılıdır. 

Ürünle ilgili diğer özellikler için  
www.philips.com/support adresindeki ürün 
broşürüne bakın.



TR-6

TV’niz2. 

Bu bölümde yaygın olarak kullanılan TV 
kontrolleri ve fonksiyonlarına genel bir bakış 
veriliyor.

TV gözden geçirmesi2.1 

Yan kontroller ve göstergeler

1

4

3

5

2

POWER1. 

PROGRAM +/-2. 

MENU3. 

VOLUME +/-4. 

Bekleme göstergesi / Uza�kta�n kuma�nda� 5. 
sensörü

Arka konektörler 2.2 

• 1. Kulaklık yuvaları (giriş) 
Kulaklıklar ve stereo kulaklıklar için.

2. TV (75Ω)• 
TV a�nteni

3. EXT 3 - S-VIDEO yuvası (giriş)• 
Normal video yuvasına göre daha üstün 
resim kalitesi sağlar. S-Video kablosu ses 
değil, yalnızca resim sinyalleri taşır. Sol ses 
kablosunu AUDIO L, sağ ses kablosunu da 
R yuvalarına takın.

4. EXT 2 - CVBS/YPbPr komponent • 
yuvaları (giriş)
DVD oynatıcıları için. Komponent 
kabloları ses değil de, yalnızca resim sinyali 
taşıdığından sol ve sağ ses kablolarını 
AUDIO L ve R yuvalarına takmayı 
unutmayın.

5. EXT 1 - SKART (giriş-çıkış)• 
Video kaydediciler, video kameralar (VHS, 
8 mm veya Hi 8 format), video çözücüler, 
uydu alıcıları, DVD oynatıcılar, oyun 
konsolları veya RGB sinyali üreten aygıtlar 
gibi bir dizi cihaz için.
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6. VGA (PC) yuvası (giriş)• 
Bilgisayar için. Bağlı donanımı kullanan 
görüntüleri görüntülemek için uza�kta�n 
kuma�nda�da� SOURCE düğmesine basın: 
EXT 1 seçimi için bir kez, EXT 2 seçimi 
içinse iki kez vb. Bazı donanımlar için 
(SKART soketine bağlı) bu seçim otomatik 
olarak yapılır.

7. HDMI (giriş)• 
Blu-ray Disk çalarlar , dijital alıcılar, oyun 
konsolları ve diğer yüksek çözünürlüklü 
cihazlar için HDMI giriş konnektörleri. 

Notlar D

Bu yuvaya analog RGB sinyali veren bir aygıt 
bağlamayın. HDMI yuvası HDCP formatıyla 
uyumludur. 

HDMI, HDMI logosu ve High-Definition 
Multimedia Interface, HDMI Licensing 
LLC ticari markaları veya tescilli ticari 
markalarıdır.

8. VGA AUDIO yuvaları (giriş)• 
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Uzaktan kumanda2.3 

Bu bölümde uzaktan kumanda açıklanmaktadır. 

18. TELETEXT 
Teletext özelliğini açar veya kapatır.

19. ÇİFT EKRAN 
Fonksiyon kullanılamıyor.

1. GÜÇ 
TV’yi bekleme durumundan çıkarır veya 
bekleme durumuna� döndürür.

2. SOURCE 
Bağlı aygıtları seçer.

3. RESİM FORMATI 
Resim formatı seçer.

4. DUAL I-II 
Fonksiyon kullanılamıyor.

5. RENK TUŞLARI 
Görevleri veya teletext sayfalarını seçer.

6. INFO 
Va�rsa� progra�m bilgilerini görüntüler.

7. OK 
Tüm Kanallar menüsüne erişir ya da ayarı 
etkinleştirir.

8. Î ï Í Æ 
Menüde dolaşmak için imleç tuşları.

9. EXIT 
Menüden çıkarır.

10. PROGRAM (P) +/- 
Önceki veya sonraki kanala geçer.

11. SAYI TUŞLARI 
Kanal, sayfa veya ayar seçer.

12. ÖNCEKİ KANAL 
Önceden görüntülenen kanala döner.

13. CHANNEL LIST 
Ka�na�l listesini görüntüler.

14. SESSİZ 
Sesi kapatır veya geri yükler.

15. SES SEVİYESİ (  )+/- 
Ses seviyesini artırır veya azaltır.

16. MENU 
Menüyü açar veya kapatır.

17. SMART MODE 
Akıllı görüntü ve ses ayarları arasında geçiş 
ya�pa�r. 



TR-9

TR

Başlarken3. 

Bu bölümde TV yerleştirmeniz ve kurmanıza 
yardımcı olunmakta ve Hızlı Başlangıç 
Kılavuzu’nda verilen bilgiler tamamlanmaktadır. 

Not  D
Stand montajı talimatları için bkz. Hızlı 
Başlangıç Kılavuzu.

TV yerleştirme3.1 

TV’nizi yerleştirmeden önce Bölüm 1.1 güvenlik 
talimatlarını okumaya ve anlamaya ek olarak 
aşağıdakileri de dikkate alın:

• TV izleme için idea�l seyretme mesa�fesi 
ekran boyutunun üç katıdır.

TV’yi ışığın ekrana düşmediği bir yere • 
yerleştirin.

TV’nizi yerleştirmeden önce cihazlarınızı • 
bağlayın.

TV’yi duvara monte etme3.2 

UYARI  B
TV’nin duvara montajının yalnızca 
bu işi yapan yetkili kişiler tarafından 
gerçekleştirilmesi gerekir. Koninklijke Philips 
Electronics N.V. kaza ve yaralanmalara 
neden olan yanlış montajdan dolayı herhangi 
bir sorumluluk ka�bul etmez.

Adım 1 VESA uyumlu bir duvar braketi 
satın alın

TV ekranınızın boyutuna bağlı olarak şu duvar 
braketlerinden birini satın alabilirsiniz:

TV ekran 
boyutu (inç/
cm)

VESA 
uyumlu 
duvar 
braketi tipi 
(milimetre)

Özel 
talimatlar

19”/48 cm

20”/51 cm

22”/56 cm

26”/66 cm

Aya�rla�na�bilir 
100 x 100

Aya�rla�na�bilir 
100 x 200

Yok

Adım 2 Kabloları bağlayın

Anten kablosunu, şebeke kablosunu ve diğer 
tüm cihazları sonraki bölümlerde anlatıldığı 
biçimde TV’nin arkasına bağlayın.

Adım 3 VESA uyumlu duvar braketini 
TV’ye sıkıca tutturun

UYARI  B
VESA uyumlu duva�r bra�ketini TV’nize 
tuttururken yalnızca verilen cıvataları 
(19 inç, 20 inç, 22 inç ve 26 inç modellerin 
tümü için M4) ve pulları kullanın. Verilen 
cıvatalar TV ağırlığını karşılamak amacıyla 
tasarlanmıştır; verilen pullar kolay kablo 
yönetimi için tasarlanmıştır.

Not  D
VESA uyumlu duvar braketinize bağlı 
olarak, kolay kurulum için montaj plakasını 
duvardan ayırmanız gerekebilir. Talimatlar 
için VESA uyumlu duva�r bra�ketinizin 
belgelerine bakın.
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Anten kablosunu bağlama 3.3 

Harici anten veya kablo ağını TV (75Ω) 
yuvasına TV setinin arkasından bağlayın. 

Anten yuvası (75 OHM - VHF / UHF /kablo) 
harici antene veya modülatörle yerleştirilmiş 
diğer donanıma (video kaydedici, uydu alıcısı 
vb.) bağlanma için kullanılır. 

Diğer donanımı (video kaydedici, uydu alıcısı 
vb.) birlikte başlatmak amacıyla TV setinize 
bağlamamanızı öneririz; böylece kurulum 
prosedürü ek adımlarla karmaşıklaşmaz. 
Kanalların ayarlanmasını bitirdiğinizde bunları 
bağlayın.

Şebeke kablosunu bağlama3.4 

Güç kablosunu şebeke prizine takın.

Uyari:  B TV setinizin DC değil, AC güç 
kaynağına bağlı olması gerekebilir. Fiş 
kablodan sökülmüşse hiçbir koşulda şebeke 
prizine bağlamayın; elektrik çarpabilir.

Not  B
Resim yalnızca çizim amaçlıdır. Şebeke 
bağlantılarının konumu TV modeline göre 
değişir.

Uzaktan kumanda pillerini 3.5 
takma

Uzaktan kumandanın arkasındaki pil 1. 
kapağını kaydırıp çıkarın.

Verilen iki pili (AAA Boyutu, LR03 Tipi) 2. 
takın. Pillerin + ve - uçlarının kutudaki 
işaretlerle hizalı olduğundan emin olun.

Kapağı yerine geri kaydırın.3. 

Pil kullanımıyla ilgili önlemler: 

Yalnızca belirtilen tipte pil kullanın. • 

Yeni ve kullanılmış pilleri karışık kullanmayın. • 

Şarj edilebilir pilleri kullanmayın.• 

Pilleri aşırı sıcağa maruz bırakmayın, ateşe • 
atmayın, şarj etmeyin ya da içini açmaya 
çalışmayın. Bunlar sızıntıya veya patlamaya 
neden ola�bilir.

Uzun süreyle kullanmayacaksanız pilleri • 
uzaktan kumandadan çıkarın.
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Açma/kapama veya 3.6 
beklemeye geçme 

TV’yi ilk açışınızda şebeke kablosunun düzgün 
bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. Hazır 
olunduğunda şebekeyi açın (şebeke anahtarı 
varsa) ve TV’nin yanındaki POWER düğmesine 
basın.

TV’yi bekleme modundan çıkarma

Bekleme göstergesi açıksa (kırmızı) uzaktan • 
kuma�nda�da� . GÜÇ tuşuna basın.

TV’yi bekleme moduna geçirme

Uza�kta�n kuma�nda�da� • . GÜÇ tuşuna basın. 
TV seti açık kalır, ancak enerji tüketimi 
düşüktür.

TV’yi kapatma

TV’nin yanındaki • POWER düğmesine basın.
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Kanalları kurma4. 

İlk kurulum4.1 

Televizyonu ilk açtığınızda Kurulum menüsü 
görüntülenir. Ülke seçeneği vurgulanmış 
durumdadır.

Ülke seçmek için 1. Í veya� Æ tuşuna 
basın. Yaşadığınız ülkeyi veya sınırları 
yakınındaysanız kanallarını almak istediğiniz 
ülkeyi seçin.

Dil seçmek için 2. Î, ardından da Í veya� Æ 
tuşuna basın.

Oto. arama3. ï tuşuna basın.

Aramayı başlatmak için 4. OK tuşuna basın.

Oto kurulum menüsü görüntülenir ve 
ilerleme çubuğu gösterilir. 

Not  D
Otomatik kurulum işlemi birkaç dakika 
sürebilir. Kurulumun tamamlandığını belirten 
bir mesaj görüntülenene kadar menüyü 
kapatmayın.
Kanalları adlandırmak, yeniden adlandırmak 5. 
ya� da� silmek için OK tuşuna basın ve 
sonra�ki prosedürlere geçin. Aksi ta�ktirde 
çıkmak için EXIT tuşuna basın.

Kanalları yeniden 4.2 
düzenleme

Kurulum menüsü kanalların sırasını 
değiştirmenizi, kanalları adlandırmanızı veya 
yeniden adlandırmanızı, kanalları silmenizi ve 
favori kanalların listesini oluşturmanızı sağlar. 

Ekranın altındaki talimatları uygulayın.

Kanal numarası gir:Rakam tuşları.

Kurulum menüsüne gitme
MENU1.  tuşuna basıp Kurulum > 
Kurulum seçeneğini belirleyin. 

Kanal numarası değiştirme
Kurulum 1. menüsünden Kanal Seç 
seçeneğini belirleyin.

Kaldırılacak kanal numarasını görüntülemek 2. 
için P +/-, Í ve Æ tuşlarına veya sayı 
tuşlarına basın.

Kanal değişim3.  seçeneğini belirlemek için 
Î veya� ï tuşuna basın. 

Kanala atamak istediğiniz numarayı girmek 4. 
için P +/-, Í ve Æ tuşlarına ya da sayı 
tuşlarına basın. 

OK5.  tuşuna basın.

Kanal adı değiştirme
Kurulum 1. menüsünden Kanal Seç 
seçeneğini belirleyin.
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Adını değiştirmek istediğiniz kanalın 2. 
numarasını görüntülemek için P +/-, 
Í ve Æ tuşlarına ya da sayı tuşlarına basın. 

Karakter alanı seçmek için • Í veya� Æ 
tuşuna basın.

Harf, sayı veya sembol seçmek için • Î ve 
ï tuşlarına basın.

Sonra�ki ka�ra�ktere gitmek için • Æ tuşuna 
basın. Ad en çok altı karakterden 
oluşabilir. 

Ona�yla�ma�k için • OK tuşuna basın. 

Kanal silme
Kurulum 1. menüsünden Kanal Seç 
seçeneğini belirleyin.

Silinecek kanal numarasını görüntülemek 2. 
için P +/-, Í ve Æ tuşlarına veya sayı 
tuşlarına basın. 

Kanal silme3.  seçeneğini belirleyip OK 
tuşuna basın. 

Favori kanalların listesini tanımlama
Kurulum 1. menüsünden Kanal Seç 
seçeneğini belirleyin.

Favori olarak seçmek istediğiniz kanal 2. 
numarasını görüntülemek için P +/-, Í ve 
Æ tuşlarına ya da sayı tuşlarına basın.

Favori kanallar3.  seçeneğini belirleyip 
OK tuşuna basın. En çok altı favori kanal 
tanımlayabilirsiniz. 

Menüyü ka�pa�tma�k için 4. EXIT tuşuna basın. 

Otomatik kurulum 4.3 
programları

İlk kurulum tamamlandıktan sonra bir tek 
işlemle aktif programların tümünü arayabilir 
ve hafızaya alabilirsiniz. 

MENU1.  (MENÜ) tuşuna basın ve Kurulum 
> Oto kurulum seçeneklerini belirleyin. 

OK2.  (Tamam) tuşuna basarak Ülke 

öğesini girin.

Kurulum
AV ayarları
Önreferans

...
Manuel kurulum ...

...

...

...

Kurulum

Dönüş
Oto kurulum

Not   D
Eksik programları aramak için Ülke Diğer 
seçeneğini belirleyin. 
Bulunduğunuz ülkeyi veya sınırına yakın 3. 
yaşadığınız ve program yayınlarını almak 
istediğiniz ülkeyi seçmek için Î ,ï, Í 
veya� Æ tuşuna basın. 

Ona�yla�ma�k için 4. OK (Tamam) tuşuna basın. 
Oto kurulum menüsü görüntülenir.

 5. Oto. arama seçeneğini belirleyin ve 
otomatik aramayı başlatmak için OK 
(Tamam) tuşuna basın.

Not   D
Otomatik arama işlemi birkaç dakika 
sürebilir. 
Otomatik kurulum tamamlandıktan sonra 6. 
programları incelemek için OK (Tamam) 
tuşuna, çıkmak için de EXIT (ÇIKIŞ) 
tuşuna basın.

Kanalları manuel kurma4.4 

İlk kurulum sırasında saklanmamış kanallar 
manuel kurulabilir. Kablolu ağ kanalları 
ayarlıyorsanız bu gerekebilir. 

Manuel kurulum menüsüne gitme
MENU1.  tuşuna basıp Kurulum > Manuel 
kurulum seçeneğini belirleyin. 

Kanalları manuel kurma
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Manuel kurulum 1. öğesinden Standart 
menüsünü seçin.

Ülkenizle ilgili standardı seçmek için 2. 
Í veya� Æ tuşuna basın. 

Frekans 057.12 Mhz

Kanalların (anten veya kablolu ağ) alma 3. 
yöntemini seçmek için Alma seçeneğini 
belirleyip Í veya� Æ tuşuna basın. 

Alma kanalını seçmek için 4. Kanal arama 
öğesini seçip Í veya� Æ tuşuna basın. 
Kanal bulunduğunda resim görüntülenir. 
Geçerli programın frekans değeri Frekans 
seçeneğini altında görüntülenir.

Görüntü net değilse ayarlayın. İstasyon 5. 
ayarını yapmak için İnce ayar öğesini seçip 
Í veya� Æ tuşuna basın. 

Kanal ismi6.  öğesini seçip adı aşağıdaki gibi 
düzenleyin:

Karakter alanı seçmek için • Í veya� Æ 
tuşuna basın.

Harf, sayı veya sembol seçmek için • Î ve 
ï tuşlarına basın.

Sonra�ki ka�ra�ktere gitmek için • Æ tuşuna 
basın. 

Ona�yla�ma�k için • OK tuşuna basın. 

Kanal şifreliyse 7. EXT 1 soketine dekoder 
kutusu bağlayabilirsiniz.

Kutuyu kontrol etmek için Dekoder 
seçeneğini belirleyin, OK ve Í ya� da� Æ 
tuşlarına basın.

Bu ka�na�lda� Teletext ile ilgili ka�ra�kter 8. 

kümesini seçmek için Teleteks kar.set 
seçeneğini belirleyin ve Í veya� Æ tuşuna 
basın.

Şu karakter kümeleri kullanılabilir: 

Batı Avrupa• 

Doğu Avrupa• 

Yunanca• 

Rusça – Bulgarca• 

Rusça – Ukraynaca• 

Rusça� – Bela�rusça�• 

Ara�pça�• 

Kanala atanan numarayı girmek için 9. 
Numara kaydet seçeneğini belirleyip sayı 
tuşlarına basın (örneğin TRT1 için 01 yazın). 

OK tuşuna basın. 

Not  D
Manuel kurulum menüsünde her değer 
değiştirdiğinizde Numara kaydet seçeneği 
yanıp sönmeye başlar. Yaptığınız değişikliği 
ona�yla�ma�k için Numara kaydet seçeneğini 
belirleyip OK tuşuna basın. Değişikliği 
onaylamazsanız, kanalları değiştirdiğinizde 
veya TV bekleme moduna geçtiğinde bu 
işlem iptal olur.
Diğer kanalları bulmak için prosedürü 10. 
tamamlayın. 

Not  D

Kablolu ağlarda eksik kanalları bulmak • 
için ülke listesinden ülke bulma�k yerine 
Diğer seçeneğini belirleyin. Ardından, Oto 
kurulum menüsünde Oto. güncelleme 
öğesini seçin. 

Sonra�ki kurulum için:• 
Oto. güncelleme•  fonksiyonu kanalları 
ya da eksik olan veya yanlış kurulmuş 
kanalları başlatılır başlatılmaz kurmanızı 
sağlar. 

Oto. arama•  fonksiyonu ilk kurulumda�n 
kanal ayarlama için kullanılır (örn. ev 
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taşıdıktan sonra). Bu işlem önceden 
saklanmış tüm kanalları siler. Yeni kanal 
a�ya�rla�ma�k için Oto. güncelleme veya� 
Manuel kurulum öğelerini kullanma 
da�ha� iyi sonuç verir.
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TV’nizi kullanma5. 

Kanalları değiştirme5.1 

Uzaktan kumandanızda sayı tuşuna (1 – 99 • 
arası) veya P +/- tuşlarına basın.

TV’nin ya�n kontrollerindeki • PROGRAM 
+/- düğmesine basın. 

Favori kanallara gitme5.2 

Favori kanalların bulunduğu listenin nasıl 
tanımlandığı hakkında bilgi için bkz. Favori 
kanalların listesini tanımlama.

Fa�vori ka�na�lla�ra� uza�kta�n kuma�nda�da�ki P +/- 
tuşlarına basarak gidin. 

Uza�kta�n kuma�nda�da� 1. SMART MODE 
tuşuna basın.

PR+/PR- tuş2.  seçeneğini kullanın. 

Favoriler 3. seçeneğini belirlemek için 
Í veya� Æ tuşuna basın. 

Bu seçeneği iptal etmek için PR+/PR- 
tuşuKanallar öğesini seçin. 

Not:  D
Listenizde olmayan kanalları uzaktan 
kumandadaki sayı tuşlarına veya TV’deki 
PROGRAM +/- düğmelerine basarak 
seçebilirsiniz.

AV programlarına gitme5.3 

Ses ve görüntü programlarında geçiş • 
yapmak için uzaktan kumandanın 
SOURCE tuşuna basın. Seçileceği yer: TV, 
EXT 1, EXT 2-CVBS, EXT 3,  
EXT 2-YPbPr, HDMI, PC.

Ses seviyesini ayarlama5.4 

Uza�kta�n kuma�nda�da� •  + veya� - tuşuna basın.

TV yanında bulunan kontrol düğmelerinden • 
VOLUME + veya� - düğmesine basın.

Sesi kesmek için uza�kta�n kuma�nda�da� • 
SESSİZ tuşuna basın. Yeniden ses vermek 
için bir kez da�ha� SESSİZ tuşuna basın.

Durum bilgilerini 5.5 
görüntüleme

TV modunda, kanal adı ve numarası, saat ve ses 
tipini görüntülemek için uza�kta�n kuma�nda�da�ki 
INFO tuşuna basın. Kapatma sayacı ayarlıysa 
bir sembolle TV setinin kapanmasına kadar 
ka�la�n süre belirtilir.

PC modunda, saat, ses tipi, alınmakta olan 
sinyalin kaynağı ve çözünürlük görüntülemek 
için uza�kta�n kuma�nda�da�ki INFO tuşuna basın. 
Kapatma sayacı ayarlıysa bir sembolle TV 
setinin kapanmasına kadar kalan süre belirtilir.

TV setini açtığınızda veya kanal değiştirdiğinizde 
kanal numarası ve adı görüntülenir.

Not  D
Önreferans menüsünde Kanal numara 
fonksiyonunu etkinleştirdiyseniz kanal 
numarası sürekli görüntülenir.

Kanal listesi görüntüleme5.6 
Ka�na�l listesini görüntülemek için uza�kta�n 1. 
kuma�nda�da� CHANNEL LIST tuşuna 
basın. 

Ka�na�l listesinde en çok 11 sa�yfa� buluna�bilir 
ve her kanala ait numarayı ve adı gösterir. 
Son sayfada AV konnektörlerine bağlı 
aygıtlar yer alır. 

Liste, izlemekte olduğunuz kanal ya da AV 
programını göstererek sayfada görüntülenir. 
İzlemekte olduğunuz kanal veya AV 
programı bir simgeyle belirtilir.

Î2.  veya� ï tuşuna basarak kanal seçin ve 
OK tuşuna basın. 

Sayfalarda dolaşmak için 3. Í veya� Æ tuşuna 
basın. 

Menüyü ka�pa�tma�k için 4. EXIT tuşuna basın.
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6. TV’nizi daha etkin 
kullanma

Ses ayarları yapma6.1 

Ses menüsüne gitme
Uza�kta�n kuma�nda�da� 1. MENU tuşuna basıp 
Tanıtma > Ses öğesini seçin. 

Ses menüsü görüntülenir.

Menüyü ka�pa�tma�k için 2. EXIT tuşuna basın. 

Tanıtma3.  menüsüne dönmek için Dönüş 
öğesini seçip OK tuşuna basın.

Ses seçeneklerinin açıklaması

Ton kontrolü• : Ton kontrolü menüsüne 
götürür (daha fazla bilgi için aşağıya bakın). 

Ses tipi• : Listeden ses tipi seçmek için Í 
veya� Æ tuşuna basın. 

Not  D
Kullanılabilen seçenekler izlediğiniz 
programa bağlıdır.

Denge• : Sağ ve sol hoparlörler arasında sesi 
dengelemek için Í veya� Æ tuşuna basın. 

Incredible Surround• : TV sesine da�ha� fa�zla� 
derinlik ve boyut ekler. Listeden seçenek 
belirlemek için Í veya� Æ tuşuna basın. 

Oto ses seviyesi• : Tüm kanallarda aynı 
ses seviyesini korur. Listeden seçenek 
belirlemek için Í veya� Æ tuşuna basın. 

Ton ayarlama
Uza�kta�n kuma�nda�da� 1. MENU tuşuna basıp 
Tanıtma > Ses öğesini seçin.

Menüyü görüntülemek için2. Ton kontrolü 
seçeneğini belirleyip OK tuşuna basın. 

Hazır bir ayar belirleyip grafik ekolayzer 
kullanarak kendi ayarlarınızı seçebilirsiniz. Şu 
seçenekleri suna�r:

Ses önayar kullanma
İzlemekte olduğunuz program için listeden 1. 
bir ayar seçmek istediğinizde Í veya� Æ 
tuşuna basın: Kişisel/Konuşma/Müzik/
Film/Multimedya. 

Kişisel ayarı grafik ekolayzer ayarlarınızı 
sa�kla�r. 

Hazır ses ayarı listesine uzaktan kumandadaki 
SMART MODE tuşuna doğrudan basıp Ses 
önayar seçeneğini belirleyerek ve listeden bu 
hazır ayarlardan birini seçerek de erişebilirsiniz. 
Seçiminiz tüm kanallara ve AV programlarına 
uygulanır.



TR-18

Frekans aralığı ayarlama

Grafik ekolayzerde beş frekans bandı vardır. 
Sırasıyla her bandı ayarlayın.

Uza�kta�n kuma�nda�da� 1. MENU tuşuna basıp 
Tanıtma > Ses > Ton kontrolü > 
Frekans aralığı öğesini seçin. 

Frekans bandını seçmek için 2. Í veya� Æ 
tuşuna basın. 

Her bandı ayarlamak için 3. Î ve ï tuşuna 
basın.

Diğer frekans bantları için tekrarlayın.4. 

Ona�yla�ma�k için 5. OK tuşuna basın. 

Not  D
Grafik ekolayzer ayarladığınız sırada, 
Kişisel öğesi Ses Önayar seçeneği altında 
görüntülenir ve ayarlarınız yeni kişisel 
ayarlarınız olarak saklanır.  

6.2 Resim ayarları yapma

Kendi tercihlerinize göre resim ayarlarını 
yapın, izlediğiniz program tipini ve ortam ışığını 
ayarlayın. Ayar yaptığınızda, değişiklikleri ekranda 
görmeniz amacıyla seçili tercih görüntülenir. 
Başka bir seçenek belirlediğinizde veya ayar 
yapma süresi aşıldığında tüm menü yeniden 
görüntülenir.

Resim menüsüne gitme
Uza�kta�n kuma�nda�da� 1. MENU tuşuna basıp 
Tanıtma > Resim öğesini seçin. 

Resim menüsü görüntülenir.

Menüyü ka�pa�tma�k için 2. EXIT tuşuna basın. 

Tanıtma3.  menüsüne dönmek için Dönüş 
öğesini seçip OK tuşuna basın.

Resim seçeneklerinin açıklaması

Resim önayar• : 
İzlemekte olduğunuz program için listeden 
bir ayar seçmek istediğinizde Í veya� Æ 
tuşuna basın: Kişisel/Canlı/Standart/
Film/Uyku modu. Kişisel seçeneğinde 
Parlaklık, Renk, Kontrast ve Keskinlik 
için tanımladığınız değerler bulunur.
Hazır resim ayarları listesine uzaktan 
kuma�nda�da�ki SMART MODE tuşuna 
doğrudan basarak gidebilirsiniz. Resim 
önayar seçeneğini belirleyip listedeki 
hazır ayarlardan birini seçin. Seçiminiz tüm 
kanallara uygulanır. Her AV programı için bir 
hazır ayar seçmeniz gerekir.

Not  D
Akıllı modu VGA(PC) modu için 
kullanılamaz.

Parlaklık, Renk, Kontrast, Ton, • 
Keskinlik: Bu ayarları yapmak için Í 
veya� Æ tuşuna basın.

Gürültü azaltma• : Kötü alma koşullarında 
resim kalitesini artırır. Listeden seçenek 
belirlemek için Í veya� Æ tuşuna basın.

Diğer ayarlar• : Şu seçeneklere gider.
VGA modunda� bir dizi belirli fonksiyona� 
erişebilirsiniz:
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Oto-ayar• : Şu fonksiyonları otomatik 
ola�ra�k a�ya�rla�ma�k için OK tuşuna basın: 
Faz, Saat, Dikey pozisyon ve Yatay 
pozisyon.

Faz, Saat• : Resim kalitesini artırmak 
amacıyla bu ayarları yapmak için Í 
veya� Æ tuşuna basın.

Dikey pozisyon• : Resmi, ekranda dikey 
ha�reket ettirmek için Í veya� Æ tuşuna 
basın.

Yatay pozisyon• : Resmi, ekranda yatay 
ha�reket ettirmek için Í veya� Æ tuşuna 
basın.

Diğer ayarlar

Diğer resim ayarları
Uza�kta�n kuma�nda�da� 1. MENU tuşuna basıp 
Tanıtma > Resim > Diğer ayarlar 
öğesini seçin. 

Diğer ayarlar menüsü görüntülenir.

Oto format

Dinamik Kontrast

Menüyü ka�pa�tma�k için 2. EXIT tuşuna basın. 

Resim3.  menüsüne dönmek için Dönüş 
öğesini seçip OK tuşuna basın.

Diğer ayarlar seçeneklerinin açıklaması

Film mod• : Filmlerin yayınlanma saatlerini 
algılar ve filmlerdeki resim/görüntü kalitesini 
iyileştirir. Listeden seçenek belirlemek için 
Í veya� Æ tuşuna basın.

Not  D
Oto seçeneği varsayılan olarak seçilidir. Bu 
fonksiyon yalnızca belirli ses ve görüntülerle 
kullanılabilir.

Dinamik Kontrast• : Aç. veya� Kap. 
Í ya� da� Æ tuşuna basın.

Not   D
Bu işlev, VGA (PC) modunda kullanılamaz.

NTSC tint• : Resim tonunu a�ya�rla�ma�k 
için Í veya� Æ tuşuna basın.

Not  D
Bu fonksiyon yalnızca NTSC ses ve görüntü 
kaynaklarıyla kullanılabilir.

Oto format• : Uygun formatı otomatik 
ola�ra�k resme/görüntüye uygula�r. OK 
(Tamam) tuşuna basarak kutuyu işaretleyin 
veya bu işlevi etkinleştirmek için Í veya� Æ 
tuşuna basın.

Not   D
Bu işlev, yalnızca belirli ses ve görüntü 
kaynakları için kullanılabilir.  
TV modellerinin tümünde bulunma�ya�bilir.

Saat ve zamanlayıcıları 6.3 
ayarlama

TV’nizde saat ayarlayabilir, otomatik kapatma ve 
uyandırma zamanlayıcısı programlayabilirsiniz.

Saat ayarlama
Uza�kta�n kuma�nda�da� 1. MENU tuşuna basıp 
Tanıtma > Özellikler >Zaman öğesini 
seçin. 

Zaman menüsü görüntülenir.

Zaman referansı2.  seçeneğini belirleyin.
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Saati aşağıdaki yollardan birini kullanarak 3. 
ayarlayın.

Teletext kanalından:  • 
Teletext görüntüleyen ka�na�la� geçin. 
Kanalda saat kullanılabiliyorsa birkaç 
saniye içinde saat görüntülenecektir. 

Ma�nuel:  • 
Geçerli sa�a�ti girmek için Zaman 
seçeneğini belirleyip Í veya� Æ tuşuna 
basın. Zaman referansı seçeneği 
altında - - ayarı görüntülenir.

Not  D
Güç kaynağı kesikse (TV setinin fişi çekilmiş 
veya elektrik arızası olabilir), manuel olarak 
girildiği durumda saat silinecektir. Yeniden 
girmeniz gerekir. Doğru olup olmadığını 
kontrol etmek için bu bilgiye sa�hip bir 
kanala bakın.

Kapatma zamanlayıcısı programlama

TV’nin bekleme moduna geçeceği zamanı veya 
sonrasında TV’nin bekleme moduna geçindeki 
geciktirmeyi ayarlayabilirsiniz.

Sonrasında TV’nin bekleme moduna 
geçtiği geciktirmeyi ayarlama

Uza�kta�n kuma�nda�da� 1. MENU tuşuna basıp 
Tanıtma > Özellikler > Zaman > Uyku 
sayaç öğesini seçin. 

Uyku sayaç menüsü görüntülenir.

Sonunda� TV setinin otoma�tik ola�ra�k 2. 
uyku moduna geçtiği geciktirme süresini 
a�ya�rla�ma�k için Í veya� Æ tuşuna basın. 
(5 dakika aralıklarla en çok 4 saat.)

Bu fonksiyonu devre dışı bırakmak için 3. 
Kapalı seçeneğini belirleyin.

TV’nin bekleme moduna geçtiği zamanı 
ayarlama

Uza�kta�n kuma�nda�da� 1. MENU tuşuna basıp 
Tanıtma > Özellikler > Zaman > 
Kapatma sayacı öğesini seçin. 

Eskiden2.  veya� Günlük öğesini seçmek için 
Í veya� Æ tuşuna basın. Bu fonksiyonu devre 
dışı bırakmak için Kapalı öğesini seçin.

Kapatma zamanı3.  öğesini seçin. 

TV setinin bekleme moduna� geçmesini 4. 
istediğiniz zamanı girmek için Í, Æ veya sayı 
tuşlarına basın.

Uyanma zamanlayıcısı programlama
Uza�kta�n kuma�nda�da� 1. MENU tuşuna basıp 
Tanıtma > Özellikler > Zaman > 
Uyanma sayacı öğesini seçin. 

Eskiden2.  veya� Günlük öğesini seçmek için 
Í veya� Æ tuşuna basın. Bu fonksiyonu devre 
dışı bırakmak için Kapalı öğesini seçin.
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Uyan. zamanı3.  öğesini seçin. 

Í4. , Æ veya sayı tuşlarına basın.

Uyan. kanal5.  öğesini seçin. 

Uyandırılacak kanal sayısını girmek için 6. Í, Æ 
veya sayı tuşlarına basın.

Menüyü ka�pa�tma�k için 7. EXIT tuşuna basın.

TV’yi bekleme moduna� sokma�k için uza�kta�n 8. 
kuma�nda�da� GÜÇ tuşuna basın.

Uzaktan kumandayı kullanarak kesmediğiniz 
taktirde, TV otomatik olarak programlanan 
saate gelir. TV açıldıktan sonra:

tüm fonksiyonlarını normal olarak • 
görebilirsiniz;

TV’yi bekleme moduna� soka�bilirsiniz. Bu • 
durumda� Uyanma sayacı fonksiyonu 
ilgili gün için devre dışı kalır;

menüden seçilen kanal kilitliyse erişmek • 
için şifrenizi yazmanız gerekir.

Ebeveyn kontrolü kullanma6.4 

Aşağıdaki şekillerde PIN kodu ayarlayıp TV’ye 
erişimi kısıtlayabilirsiniz: 

Kanalları ve/veya AV programlarını • 
erişimden koruyun. 

Kapatma ve uyanma zamanlayıcılarının • 
değiştirilmesini engelleyin.

İzniniz olmadan kanalların ayarlanmasını • 
engellemek için Kurulum menüsünü 
erişimden koruyun. 

Ebeveyn kontrolü menüsüne gitme
Uza�kta�n kuma�nda�da�1. MENU tuşuna basıp 
Özellikler > Ebeveyn kontrolü öğesini 
seçin. 

PIN kodu tanımlama
Uza�kta�n kuma�nda�da�1. MENU tuşuna basıp 
Özellikler > Ebeveyn kontrolü > PIN 
kodu öğesini seçin.

4 basamaklı şifreyi girmek için uzaktan 2. 
kumandada sayı tuşlarına basın. Sayılar yıldız 
işareti olarak ekranda görüntülenir.

PIN kodu tanımla: Rakam tuşları.

Onaylamak için şifreyi bir kez daha girin.3. 

Not  D
Kolay hatırlayabileceğiniz bir şifre seçin.

Not  D
Ebeveyn kontrolü fonksiyonu etkin 
olduğunda Ebeveyn kontrolü menüsüne 
erişmek için PIN kodunu girmeniz gerekir.
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PIN kodunu sıfırlama

PIN kodunuzu sıfırlamak için 0711 ana şifresini 
de kulla�na�bilirsiniz.

Kanal veya AV programı kilitleme

Not  D
Bu fonksiyon yalnızca PIN kodu tanımlanırsa 
kullanılabilir. Kilitli bir kanalı veya AV 
programını izlemek için buna gitmeyi 
deneyin ve ekrandaki prosedürü uygulayın. 
Televizyonu bekleme moduna geçirdiğinizde 
kilit yeniden uygulanır.
Uza�kta�n kuma�nda�da� 1. MENU tuşuna basıp 
Özellikler > Ebeveyn kontrolü > Kanal 
seç öğesini seçin.

Kilitlenecek kanalı seçmek için 2. Í, Æ veya� 
sayı tuşlarına basın. Í veya� Æ tuşuna   
düğmesine basın.

Kanal kilitli 3. seçeneği altında kutuyu 
işaretlemek için Í veya� Æ tuşuna basın.

Kanal veya AV programı kilidini açmak için:

Şifrenizi girerek • Ebeveyn kontrolü 
menüsüne gidin.

Kanal kilitli•  seçeneğini belirleyin.

Kutunun işaretini kaldırmak için • Í veya� 
Æ tuşuna basın. 

Menüyü ka�pa�tma�k için • EXIT tuşuna 
basın.

TV düğmelerini kilitleme

Not  D
Bu fonksiyon yalnızca PIN kodu tanımlanırsa 
kullanılabilir. Televizyonu kullanmak için 
uzaktan kumandayı kullanabilmeniz gerekir.

Uza�kta�n kuma�nda�da� 1. MENU tuşuna basıp 
Özellikler > Ebeveyn kontrolü > Ön 
panel kilitli öğesini seçin.

Kutuyu işaretlemek için 2. Í veya� Æ tuşuna 
basın.

Düğmelerin kilidini açmak için:

Şifrenizi girerek • Ebeveyn kontrolü 
menüsüne gidin.

Ön panel kilitli•  seçeneğini belirleyin.

Kutunun işaretini kaldırmak için • Í 
veya� Æ tuşuna basın. 

Menüyü ka�pa�tma�k için • EXIT tuşuna 
basın.

Zaman menüsünü kilitleme

Notlar  D
Bu fonksiyon yalnızca şifre tanımlanırsa 
kullanılabilir. Bu fonksiyon etkin olduğunda 
Zaman menüsüne gitmek için PIN kodu 
girmeniz gerekir.
Uza�kta�n kuma�nda�da� 1. MENU tuşuna basıp 
Özellikler > Ebeveyn kontrolü > 
Zaman kilidi öğesini seçin. 

Kutuyu işaretlemek için 2. Í veya� Æ tuşuna 
basın.
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Zaman menüsü kilidini a�çma�k için:

PIN kodunuzu girerek • Ebeveyn 
kontrolü menüsüne gidin.

Zaman kilidi•  seçeneğini belirleyin.

Kutunun işaretini kaldırmak için • Í 
veya� Æ tuşuna basın. 

Menüyü ka�pa�tma�k için • EXIT tuşuna 
basın.

Kurulum menüsünü kilitleme

Not  D
Bu fonksiyon yalnızca şifre tanımlanırsa 
kullanılabilir. Bu fonksiyon etkin olduğunda 
Kurulum menüsüne gitmek için PIN kodu 
girmeniz gerekir.
Uza�kta�n kuma�nda�da�1. MENU tuşuna basıp 
Özellikler > Ebeveyn kontrolü > 
Kurulum kilidi öğesini seçin.

Kutuyu işaretlemek için 2. Í veya� Æ tuşuna 
basın.

Kurulum menüsü kilidini a�çma�k için:

Şifrenizi girerek • Ebeveyn kontrolü 
menüsüne gidin.

Kurulum kilidi•  seçeneğini belirleyin.

Kutunun işaretini kaldırmak için • Í 
veya� Æ tuşuna basın. 

Menüyü ka�pa�tma�k için • EXIT tuşuna 
basın.

TV’nizi özelleştirme6.5 

Tercihleri ayarlama

Tercihler yapılandırıldıktan sonra, yeniden 
yapılandırılana kadar geçerli kalır.

Uza�kta�n kuma�nda�da� 1. MENU tuşuna basıp 
Kurulum > Önreferans öğesini seçin.

Önreferans menüsü görüntülenir.

Kanal numarasını sürekli görüntüler veya gizler.
Kutuyu işaretle:</>tuşları.

Menüyü ka�pa�tma�k için 2. EXIT tuşuna basın. 

Kurulum3.  menüsüne dönmek için Dönüş 
öğesini seçip OK tuşuna basın.

Tercihlerin açıklaması

Kanal numara• : İzlenmekte olan kanal 
numarasını sürekli görüntüler. Fonksiyonu 
etkinleştirmek amacıyla Í, Æ veya� kutuyu 
işaretlemek için OK tuşuna basın.

Dil• : Menü dilini seçmek için Í veya� Æ 
tuşuna basın.

Not  D
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Dili seçtiğinizde menülere hemen uygulanır.

Max. TV ses: • Ma�ksimum ses seviyesini 
a�ya�rla�r. Ses seviyesini a�ya�rla�ma�k için Í veya� 
Æ tuşuna basın. Ses seviyesini ayarladıktan 
hemen sonra� duyma�k için OK tuşunu 
birkaç saniye basılı tutun.

Güç Kayıt mod• : Bu mod etkin olduğunda, 
seçili kanal veya AV programında hiç 
sinyal almazsa, on dakika sonunda TV seti 
otoma�tik ola�ra�k bekleme moduna� geçer. 
Modu etkinleştirmek amacıyla Í, Æ veya� 
kutuyu işaretlemek için OK tuşuna basın.

AV soketlerini yapılandırma

Bağladığınız donanıma göre TV’yi 
yapılandırabilirsiniz.

Uza�kta�n kuma�nda�da� 1. MENU tuşuna basıp 
Kurulum > AV ayarları öğesini seçin.

AV ayarları menüsü görüntülenir.

AV soketlerini yapılandırmak için ekrandaki 
mesajları ve aşağıdaki talimatları kullanın.

AV 1 ismi• : Gerekiyorsa adı aşağıdaki gibi 
değiştirin: 

AV 1_ _ _• seçeneğini belirlemek için Æ 
tuşuna basın.

Harf, sayı veya sembol seçmek için • Î ve 
ï tuşlarına basın.

Sonra�ki ka�ra�ktere gitmek için • Æ tuşuna 
basın. 

Ad ayarlanana kadar yukarıdaki adımları • 
tekrarlayın.

Ona�yla�ma�k için • OK tuşuna basın. 

AV 1 video giriş• : EXT 1 Í veya� Æ tuşuna 
basın. Oyun konsoluna bağlandığınızda 
resim görüntülenmiyorsa� RGB seçeneğini 
belirleyin.

EXT 2-CVBS name• : Gerekiyorsa adı 
AV 1 ismi için açıklanan şekilde değiştirin. 
AV 1_ _ _ yerine AV 2_ _ _ kullanın.

AV 3 ismi• : Gerekiyorsa adı AV 1 ismi 
için açıklanan şekilde değiştirin. AV 1_ _ _ 
yerine AV 3_ _ _ kullanın.

EXT 2-YPbPr name• : Gerekiyorsa adı 
AV 1 ismi için açıklanan şekilde değiştirin. 
AV 1_ _ _ yerine AV 2_ _ _ kullanın.

HDMI ismi• : Gerekiyorsa adı AV 1 ismi 
için açıklanan şekilde değiştirin. AV 1_ _ _ 
yerine HDMI_ _ kullanın.

PC Name• : Gerekiyorsa adı AV 1 ismi 
için açıklanan şekilde değiştirin. AV 1_ _ _ 
yerine PC_ _ kullanın.

Menüyü ka�pa�tma�k için • EXIT tuşuna basın. 
Kurulum menüsüne dönmek için Dönüş 
öğesini seçip OK tuşuna basın.
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Teletext kullanma6.6 

Teletext farklı adlarla (TOP Text, Fastext, FLOF 
text, Videotext) birçok ülkede kullanılabilir. 
Teletext televizyon yayıncıları tarafından 
ücretsiz bir hizmet olarak sağlanır. Bu hizmet 
her zaman kullanılabilen hava durumu, spor 
sonuçları, haberler, oyunlar vb. hakkında 
gerçek zamanlı bilgi verir. Bu bilgiler sayfalarda 
gösterilip ekra�nda� renklerle belirtilen konula�rla� 
düzenlenmiştir. Bu bilgilere uzaktan kumandanın 
renkli düğmelerine basarak erişebilirsiniz.

SMART

TELETEXT

SOURCE

DUAL I-II

Teletext e erişim
Uza�kta�n kuma�nda�da� 1. TELETEXT tuşuna 
basın. Ana dizin sayfası görüntülenir.

Uza�kta�n kuma�nda�yla� sa�yfa� seçmek için:2. 

Sayı tuşlarıyla sayfa numarasını girin. • 

Önceki veya sonraki sayfayı görmek için • 
P +/- tuşlarına basın. 

Ekranın altındaki renk kodlu öğelerden • 
birini seçmek için bir renk tuşuna basın.

Teletext’i ka�pa�tma�k için 3. TELETEXT 
tuşuna bir kez daha basın.

Alt Teletext sayfalarını seçin

Teletext sayfasında birçok alt sayfa olabilir. 
Geçerli sayfada alt sayfalar varsa sayfa numarası 
yeşil görüntülenir. 

Uza�kta�n kuma�nda�da� 1. TELETEXT tuşuna 
basın.

Bir teletext sayfası seçin.2. 

Doğrudan erişim modu alt sayfasına girmek 3. 
için Í veya� Æ tuşuna basın. Ekran görüntüsü 
şuna benzer: 185 0001. 

Alt sayfaya girmek için 4 basamaklı sayıyı 4. 
(0003 gibi) tuşlayın.

Ya da alt sayfaların tümünü sırayla dolaşmak 5. 
için P +/- tuşuna basın.

Teletext sayfalarında dolaşma

Gezginde, şu fonksiyonlardan birini seçmek için 
Î ve ï tuşlarına basın:

Not   D
20 inçlik modellerde aşağıdaki dört simgeyi 
etkinleştirmek için TXT modundayken 
MENU (MENÜ) tuşuna basın.

Durdur• 
Bilgiler, bir biri ardından görüntülenen 
çok sayıda alt sayfaya yayılır. Alt sayfanın 
kaymasını durdurmak için DURDUR 
seçeneğini belirleyip OK tuşuna basın. 
Kaymanın devam etmesi için OK tuşuna bir 
kez daha basın.

DURDUR öğesini seçerseniz ve sembol 
rengi değişirse alt sayfa yoktur. 

Gizli yanıtlar• 
Gizli yanıtı açığa çıkarmak için (oyunlarda 
olduğu gibi) ? seçeneğini belirleyip OK 
tuşuna basın. 

– Yanıtı gizlemek için OK tuşuna bir kez 
daha basın.

– MENU tuşuna basın; gezginde ? simgesi 
C ile değişir. Ardından, karakter kümesini 
seçmek için Í veya� Æ tuşuna basın 
(kullanılabilir tüm karakter kümeleri için 
14. sayfaya bakın). 

Zoom• 
Önrefera�ns  ğesini seçin ve OK 
tuşuna basın: bir kez basılması ekranın üst 
bölümünü büyütür, iki kez basılması ekranın 
alt bölümünü büyütür, üç kez basılması ise 
norma�l görüntüye döndürür.

Karma görüntü• 
Öğesini   seçin ve OK tuşuna basın. 
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Teletexk yalnızca ekranın sağ yarısında 
görüntülenir. Ka�rma� görüntü ve ta�m ekra�n 
arasında geçiş yapmak için TELETEXT 
tuşuna basın.

Diğer Teletext fonksiyonları

Son Dakika• 
Son Dakika haberi algılandığında, gezginde 

 simgesi  N  ile değişir. Son dakika haberi 
görüntülemek için bunu seçip OK tuşuna 
basın. Güncelleme durumunda, Teletext 
fonksiyonu etkinleşir ve yeni bilgileri 
görüntüler.

Alt Yazılar• 
Bazı kanallar bazı programlar için alt 
yazı sağlar. İlgili sayfa sayısı Teletext dizin 
sayfasında belirtilir.

Alt yazıları görüntülemek için Teletext 
özelliğini etkinleştirin ve alt yazı 
görüntüleyen sayfa numarasını tuşlayın. 
Sayfa bulunduğunda alt yazı TV resminde 
görüntülenir. Gezgin birka�ç sa�niye sonra� 
ka�ybolur. Yeniden görüntülemek için 
TELETEXT tuşuna basın.

Alarm sayfası• 
Bazı ülkelerde (İspanya, Benelüks, vb.) bazı 
Teletext alarm sayfalarını görüntülemek için 
za�ma�n a�ya�rla�ya�bilirsiniz.

Bunun için, ilgili alarm sayfasını görüntüleyip 
alt sayfa moduna girin. Alt sayfa numarası 
yerine saat girip (örn., 1705 yerine 17:05) 
EXIT tuşuna basın. Sayfa kaybolur ve 
kanal değiştirmedikçe veya önceden TV’yi 
kapatmadıkça ayarlanan saatte yeniden 
görüntülenir.

Doğrudan erişim• 
Uzaktan kumandadaki sarı ve mavi tuşlar 
ekranın altında numaraları sarı ve mavi 
görüntülenen sayfalara doğrudan erişim 
sağlar.

Fastext (FLOF)• 

Fastext teletext ekranının altında 
görüntülenen ba�nt renkli bölümlere 
ayrılmıştır. Renkler konuların bağlantılarını 
temsil eder. İlgili konuya erişmek için 
uzaktan kumandadaki renkli tuşlara basın.

TOPtext• 
TOPtext sayfanın altında sarı ve mavi çubuk 
görüntüler. Mavi çubuk mavi düğmeye 
basarak doğrudan erişeceğiniz konuyu 
görüntüler. Ardından, sonraki konu mavi 
bölümde görüntülenir.

Sarı bölüm sarı düğmeye basarak doğrudan 
erişebileceğiniz makaleyi görüntüler. 
Ardından, sonraki makale sarı bölümde 
görüntülenir.

Teletext’ten çıkmak için EXIT tuşuna basın.
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Teknik özellikler7. 

Desteklenen ekran çözünürlükleri

Bilgisayar formatları•  
Çözünürlük  Yenileme hızı 
640 x 480  60 Hz 
800 x 600  60 Hz 
1024 x 768  60 Hz

Not  D
Model 20PFL3403 yalnızca 640x480 60 Hz 
formatını destekler.

Video formatları•  
Çözünürlük  Yenileme hızı 
480i  60 Hz 
480p  60 Hz 
576i  50 Hz 
576p  50 Hz 
720p  50 Hz, 60 Hz 
1080i  50 Hz, 60 Hz

Not  D
Model 20PFL3403 yalnızca 480i 60 Hz, 480p 
60Hz, 576i 50Hz a�nd 576p 50Hz formatını 
destekler.

Radyo / Alım / İletim

Anten girişi: 75ohm koaksiyal (IEC75).• 

TV sistemi: PAL BG,D/K,I • 
               SECAM L’/L

Uzaktan kumanda

Piller: 2 x AAA boyutu (LR03 tipi)• 

Bağlantılar

Kulaklık çıkışı (stereo mini jak)• 

TV ANTENNA• 

EXT 3: S-VIDEO• 

EXT 2: YPbPr/CVBS, Audio L/R giriş.• 

EXT 1: (SKART): Audio L/R, CVBS giriş/• 
çıkış, RGB

VGA (PC)• 

HDMI• 

VGA AUDIO: Mini jak ses girişi.• 

Güç

Şebeke gücü: AC 100-240V (±10%).• 

Güç ve bekleme gücü tüketimi: Teknik • 
özellikleri adresinden inceleyin. 
www.philips.com

Ortam sıcaklığı: 5ºC – 35ºC.• 

Teknik özelliklerde önceden bildirilmeksizin değişiklik yapılabilir. Bu ürünle ilgili ayrıntılı özellikler 
için www.philips.com/support adresine gidin.
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Sorun Giderme8. 

TV’nizle ilgili karşılaştığınız bazı sorunlar 
aşağıdaki liste incelenerek düzeltilebilir.

Resim yok, ses yok
Sigorta veya devre anahtarının çalışıp 1. 
çalışmadığını kontrol edin.

Çalıştığından ve açık olduğundan emin 2. 
olmak için başka bir elektrikli cihazı prize 
takın.

Fiş prize iyi oturmuyor.3. 

Sinyal kaynağını kontrol edin.4. 

Renk yok
Renk sistemini değiştirin.1. 

Doygunluğu ayarlayın.2. 

Başka bir kanal deneyin. Siyah beyaz 3. 
programlar alınabilir.

Uzaktan kumanda çalışmıyor
Pilleri değiştirin.1. 

Piller düzgün takılmamış.2. 

Şebeke gücü bağlı değil.3. 

Resim yok, ses normal
Parlaklığı ve kontrastı ayarlayın.1. 

Yayında arıza olabilir.2. 

Resim normal, ses yok
Ses seviyesini artırmak için 1. VOLUME + 
düğmesine basın.

Ses seviyesi sessiz olarak ayarlanmış, sesi 2. 
geri yüklemek için MUTE tuşuna basın.

Ses sistemini değiştirin.3. 

Yayın arızası olabilir.4. 

Resimde dalgalanma var

Çoğunlukla, araç, gün ışığı lambası ve saç • 
kurutma makineleri gibi cihazların neden 
olduğu parazit nedeniyle oluşur. Anteni en 
az parazit alacak şekilde ayarlayın.

VGA(PC) modunda boş ekran

TV, PC tarafından ayarlanan çözünürlüğü • 
tanıyamıyor olabilir. PC sisteminin en 
iyi çözünürlüğünü veya diğer standart 
çözünürlüklerini değiştirin.

Bağlantıları kontrol edin.• 

Karlanma ve parazit

Anten televizyon sinyalinin karıştığı bir alana • 
konmuşsa ve burada sinyal zayıfsa, görüntü 
noktalarla bozulur. Sinyal aşırı zayıfsa alımı 
artırmak için özel bir anten kurmanız 
gerekebilir.

İç/dış mekan anteninin konumunu ve • 
yönünü ayarlayın.

Anten bağlantısını kontrol edin.• 

Kanala ince ayar yapın.• 

Başka bir kanal deneyin. Yayında arıza • 
ola�bilir.

Kontak

Siya�h nokta�la�r veya� ya�ta�y çizgiler • 
görüntüleniyor ya da resim dalgalanıyor 
veya sürükleniyor. Çoğunlukla araç ateşleme 
sistemi, neon lambaları, elektrikli matkaplar 
veya diğer elektrikli cihazların girişimi bu 
duruma� neden olur.

Hayalet

Televizyon sinyalinin iki ayrı yoldan • 
alınması hayalet görüntülere neden olur. 
Bu yollardan biri doğrudan yol, diğeri 
de yüksek binaların, tepelerin veya 
başka nesnelerin yansıttığı yoldur. Anten 
konumunun veya yönünün değiştirilmesi 
alımı düzeltebilir.
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Radyo frekansı girişimi

Bu girişim hareketli dalgalanmalar veya • 
çapraz çizgilere, bazı durumlarda da resimde 
kontrast kaybına neden olur. Radyo girişim 
kaynağını bulup kaldırın.
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