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Kullanım kılavuzu

Model
Serial

www.philips.com/support

Österreich

0810 000205

€0.07 pro Minute

België/Belgique

078250145

€0.06 Per minuut/Par minute

България

+3592 489 99 96

Местен разговор

Hrvatska

01 6403 776

Lokalni poziv

Česká republika

800142840

Bezplatný hovor

Danmark

3525 8759

Lokalt opkald

Estonia

6008600

local

Suomi

09 2311 3415

paikallispuhelu

France

0821 611655

€0.09 Par minute

Deutschland

01803 386 852

€0.09 pro Minute

Ελλάδα

0 0800 3122 1280

Κλήση χωρίς χρέωση

Magyarország

0680018189

Ingyenes hívás

Ireland

North 0800 055 6882
South 1800-PHILIPS 7445477

free

Italia

840320086

€0.08 Al minuto

Қазақстан

+7 727 250 66 17

local

Latvia

52737691

local

Lithuania

67228896

local

Luxemburg/Luxembourg

40 6661 5644

Ortsgespräch/Appel local

Nederland

0900 8407

€0.10 Per minuut

Norge

2270 8111

Lokalsamtale

Polska

(022) 3491504

połączenie lokalne

Portugal

800 780 903

Chamada local

România

021-203-2060

Apel local

Россия

Moscow (495) 961-1111
Outside Moscow 8-800-200-0880

Местный звонок

Србија

+381 114 440 841

Lokalni poziv

Slovensko

0800 004537

Bezplatný hovor

Slovenija

01 280 95 22

lokalni klic

España

902 888 784

€0.10 Por minuto

Sverige

08 5792 9100

Lokalsamtal

Suisse/Schweiz/Svizzera

0844 800 544

Appel local/Ortsgespräch/Chiamata locale

Türkiye

0800 261 3302

Şehiriçi arama

United Kingdom

0845-6010354

local

Україна

8-800-500-69-70

Місцевий виклик

This information is correct at the time of press. For updated information, see www.philips.com/support.
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1 Bildirim
2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Tüm
hakları saklıdır.
Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin
değiştirilebilir. Ticari markalar Koninklijke Philips
Electronics N.V şirketinin veya sahiplerinin
malıdır. Philips, daha önceden gerekli tedarikleri
sağlamak zorunda olmadan istediği zaman
ürünleri değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
Bu kılavuzda bulunan içeriğin, sistemin kullanım
amacına uygun olduğu düşünülmektedir.
Ürünün veya ürüne ait ayrı modüllerin ya da
prosedürlerin burada belirtilen amaçların dışında
kullanılması halinde, söz konusu kullanıma
yönelik geçerlilik ve uygunluk onayının alınması
gerekir. Philips, içeriğin ABD patent yasalarını ihlal
etmediğini garanti etmektedir. Başka herhangi bir
açık ya da zımni garanti verilmemektedir.
Garanti
• Yaralanma, TV’nin zarar görmesi veya
garantinin geçersiz hale gelmesi riski! TV’yi
kendi kendinize onarmaya çalışmayın.
• TV’yi ve aksesuarlarını yalnızca üretim
amacına uygun olarak kullanın.
• TV’nin arkasındaki dikkat uyarısı, elektrik
şoku tehlikesini belirtir. TV kapağını asla
açmayın. Servis veya onarım gerektiğinde
her zaman için Philips Müşteri Desteğine
başvurun.

•

Bu kılavuzda açıkça yasaklanmış her
türlü işlem, tavsiye edilmeyen ve izin
verilmeyen tüm ayar veya montaj
prosedürleri garantinin geçersiz olmasına
neden olacaktır.

1
2
3

2
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Piksel özellikleri
Bu LCD üründe çok sayıda renkli piksel
vardır. Etkin piksel oranı %99,999 olsa da
ekranda sabit olarak siyah veya parlak ışık
(kırmızı, mavi, yeşil) noktaları görünebilir.
Bu, ekranın yapısal özelliğidir (yaygın
sektör standartlarına uygundur) ve bir
arıza değildir.
EMF uyumluluğu
Koninklijke Philips Electronics N.V.
herhangi bir elektronik alet gibi, genel
anlamda elektromanyetik sinyaller yayma
ya da alma yeteneğine sahip tüketicileri
hedefleyen birçok ürün üretir ve satar.
Philips’in en önemli Çalışma
Prensiplerinden biri, ürünleri için gerekli
tüm sağlık ve güvenlik tedbirlerini almak,
yasal gerekliliklerle uyum içinde olmak ve
ürünlerin üretim tarihinde geçerli olan
EMF standartlarına uymaktır.
Philips, sağlık açısından zararlı etkileri
bulunmayan ürünler geliştirmekte,
üretmekte ve pazarlamaktadır. Philips,
tüm ürünlerinin kulanım amaçları
doğrultusunda kullanılmaları durumunda,
günümüzdeki bilimsel verilere göre
güvenli olarak kullanılabileceklerini onaylar.
Philips uluslararası EMF ve güvenlik
standartlarının geliştirilmesinde etkin
bir rol oynadığından, standartlaşma
konusundaki gelişmeleri ürünlerine hızlı
bir şekilde yansıtabilmektedir.
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 çıkarın.
Yedek sigortanın BS 1362 ile uyumlu ve
ASTA onay markasının olması gerekir.
Sigorta yoksa, doğru tipi öğrenmek için
satıcınızla görüşün.
Sigorta kapağını yeniden takın.

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

T ürk çe

VESA, FDMI ve VESA Montaj Uyumluluk logosu
Video Elektronik Standartları Birliğinin ticari
markalarıdır.
® Kensington ve Micro Saver, ACCO World
Corporation’ın ABD’de kayıtlı ticari markaları
ve diğer ülkelerde kayıt başvurusu yapılmış ve
beklemede olan ticari markalarıdır.
Diğer tüm tescilli veya tescilsiz ticari markalar
ilgili sahiplerinin mülküdür.

TR
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2 Önemli
TV’nizi kullanmadan önce tüm talimatları okuyun
ve anlayın. Talimatlara uyulmamasından dolayı
hasar meydana geldiğinde, garanti geçersiz
olacaktır.

•

•

Güvenlik
•

Elektrik çarpması veya yangın riski!
• TV’yi asla yağmura veya suya
maruz bırakmayın. Vazo gibi sıvı
dolu nesneleri asla TV’nin yanına
koymayın. TV üzerine veya içine
sıvı dökülürse, hemen TV ile
elektrik prizi arasındaki bağlantıyı
kesin. Yeniden kullanmadan önce
TV’nin Philips Müşteri destek birimi
tarafından kontrol edilmesini sağlayın.
• TV’yi, uzaktan kumandayı veya pilleri
asla çıplak alevlerin veya doğrudan
güneş ışını dahil diğer ısı kaynaklarının
yakınına yerleştirmeyin.
Kıvılcım sıçramasını önlemek için
mum ve diğer alev türlerini TV’den,
uzaktan kumandadan ve pillerden
daima uzak tutun.

•

•

4

TV’nin havalandırma açıklıklarından
veya diğer açıklıklarından içeri asla
nesne sokmayın.
• TV döndürüldüğünde, güç
kablosunun gerilmemesine dikkat
edin. Güç kablosu gerildiğinde
bağlantılar gevşeyebilir ve bu da
kıvılcıma neden olabilir.
Kısa devre veya yangın riski!
• Uzaktan kumanda veya pilleri
yağmura, suya veya aşırı sıcağa maruz
bırakmayın.

•
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•

Fiş pimlerine yük binmesini önleyin.
Gevşek fiş pimleri kıvılcım atlamasına
veya yangına neden olabilir.
Yaralanma veya TV’de hasar meydana
gelme riski vardır!
• 25 kilodan (55 lb) fazla bir ağırlığa
sahip bu TV’yi kaldırmak ve taşımak
için iki kişi gerekmektedir.
• TV’yi standa monte ederken yalnızca
ürünle birlikte verilen standı kullanın.
Standı TV’ye sıkıca sabitleyin. TV’yi,
TV ile standın toplam ağırlığını
taşıyabilecek düz ve yatay bir yüzey
üzerine yerleştirin.
• TV’yi duvara monte ederken,
yalnızca TV’nin ağırlığını taşıyabilecek
nitelikte bir duvar montaj sistemi
kullanın. Duvar montajını, TV ve
duvar montaj grubunun toplam
ağırlığını taşıyabilecek nitelikteki
bir duvara yapın. Koninklijke Philips
Electronics N.V. hatalı yapılan duvar
montajları nedeniyle meydana gelen
kaza, yaralanma veya zararlardan
sorumlu değildir.
Çocuklar için yaralanma riski
bulunur!TV’nin devrilerek çocukları
yaralamasını önlemek için bu önlemleri
uygulayın:
• TV’yi asla örtü veya çekilebilecek
başka bir malzemeyle kaplı bir yüzeye
yerleştirmeyin.
• TV’nin herhangi bir parçasının,
yerleştirildiği yüzeyin kenarlarından
sarkmadığından emin olun.
• Mobilyayı ve TV’yi duvara
sabitlemeden veya uygun bir destek
düzeni oluşturmadan, TV’yi kitaplık
gibi büyük mobilyaların üzerine asla
yerleştirmeyin.
• Çocuklara mobilyaların üzerine
çıkarak TV’ye ulaşmaya çalışmanın
tehlikelerini anlatın.
Aşırı ısınma riski! TV’yi asla her
tarafı kapalı bir yere yerleştirmeyin.
Havalandırma için TV’nin çevresinde
her zaman en az 10 cm (4 inç) boş alan

•

•

•
•

•

•

Ekran bakımı
•

•
•

Mümkün olduğunca hareketsiz
görüntülerden kaçının. Hareketsiz
görüntüler, ekranda uzun süre kalan
görüntülerdir. Örnekler olarak şunlar
sayılabilir: ekran üstü menüler, siyah
çubuklar ve zaman gösterimleri.
Hareketsiz görüntüleri kullanmanız
gerekiyorsa, ekranın zarar görmesini
engellemek için ekran kontrastını ve
parlaklığını azaltın.
Temizlik öncesinde TV’nin fişini çıkarın.
TV’yi ve çerçevesini yumuşak ve nemli
bir bezle silin. TV temizliğinde asla alkol,
kimyasal maddeler veya ev temizlik
ürünleri kullanmayın.

•

•

TV ekranının zarar görme riski vardır!
Ekranın hiçbir zaman herhangi bir
nesne ile dokunulmaması, itilmemesi,
sürtülmemesi veya çizilmemesini sağlayın.
Şekil bozukluğu oluşmasını ve renk
solmasını engellemek için su damlacıklarını
olabildiğince çabuk silin.

Geri dönüşüm

Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden
kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve
bileşenler kullanılarak üretilmiştir.
Ürünün, üzerinde çarpı işareti bulunan bir
tekerlekli çöp kutusu simgesi taşıması, bu
ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi
kapsamında olduğu anlamına gelir:

Ürününüzü asla evsel atıklarla birlikte atmayın.
Elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrıca
toplanması hakkındaki yerel yönetmelikler ile
ilgili bilgi edinin. Eskiyen ürününüzün düzgün
atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki
olası olumsuz sonuçların ortaya çıkmasının
önlenmesine yardımcı olur.
Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa
Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal
evsel atıklarla atılmaması gereken piller
kullanılmaktadır.
Lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki
yerel yönetmelikler ile ilgili bilgi edinin.
Pillerin düzgün atılması, çevre ve insan sağlığı
üzerindeki olası olumsuz sonuçların ortaya
çıkmasının önlenmesine yardımcı olur.
T ürk çe

•

bırakın. TV’nin havalandırma açıklıklarının
asla perde veya başka nesneler tarafından
kapatılmadığından emin olun.
TV’nin zarar görme riski vardır! TV’nizi
güç çıkışına bağlamadan önce, şebeke
voltajının TV’nin arkasında belirtilen
değerle uyumlu olduğundan emin olun.
Şebeke voltajı belirtilen değerden
farklıysa, TV’nizi asla şebekeye bağlamayın.
Yaralanma, yangın veya güç kablosunda
hasar riski! TV’yi veya başka nesneleri
hiçbir zaman güç kablosunun üzerine
yerleştirmeyin.
TV güç kablosunu prizden kolayca
çıkartabilmek için güç kablosunun daima
erişilebilir bir yerde bulunduğundan emin
olun.
Güç kablosunu çıkartırken, her zaman
fişten tutarak çekin, kablodan çekmeyin.
Şimşekli fırtınalardan önce TV’nin elektrik
prizi ve anten bağlantılarını çıkarın.
Şimşekli fırtınalarda TV’nin hiçbir kısmına,
elektrik kablosuna veya anten kablosuna
dokunmayın.
İşitmede duyusunda hasar meydana gelme
riski! Yüksek sesle kulaklık dinlemekten
veya kulaklıkları uzun süre takmaktan
kaçının.
TV 5°C’den daha soğuk hava koşullarında
nakliyesi yapıldıktan sonra, TV ambalajını
açın ve TV’yi şebekeye bağlamadan önce
TV cihazının ortam sıcaklığına ulaşmasını
bekleyin.
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3 TV’niz

Uzaktan kumanda

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz;
Philips dünyasına hoş geldiniz! Philips tarafından
verilen destekten tam olarak yararlanabilmek
için www.philips.com/welcome adresinden ürün
kaydınızı yaptırın.

1
2
22
21
20

TV’ye genel bakış
Bu bölümde sık kullanılan TV kumandaları
ve fonksiyonları hakkında genel bilgiler
sağlanmaktadır.

Yan kontroller ve göstergeler

19

8
18

9

17

10
11

16

12

4

3

3
4
5
6
7

2

1

13
a

POWER: TV’yi açar veya kapatır. TV,
fiziksel olarak fiş bağlantısı kesilmediği
sürece tamamen kapatılmış sayılmaz.

b P/CH +/-: Önceki veya sonraki kanala
geçer.
SOURCE: Bağlı aygıtları seçer.

c

d VOLUME +/-: Ses düzeyini arttırır veya
azaltır.

6
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15

14

a

(Bekleme-Açık)
Açık durumdayken TV’yi bekleme
konumuna alır.
• Bekleme konumundaki TV’’yi açar.

p

•

b

MENU
Ana menüyü açar veya kapatır.

q
•
•
r

c MHEG/TELETEXT
Teletext özelliğini açar veya kapatır.
d

SOURCE
Bağlı aygıtları seçer.

e Renkli düğmeler
Görevleri veya seçenekleri belirler.
f AD (Ses Tanımlayıcısı) (Yalnızca RF
Dijital TV için)
Yalnızca Birleşik Krallık için: Görsel
engelliler için sesli yorum özelliğini
etkinleştirir.
g

OPTIONS
Geçerli etkinlik veya seçimle ilgili
seçeneklere erişim sağlar.

+/- (Ses düzeyi +/-)
Ses düzeyini arttırır veya azaltır.
BACK P/P (Önceki kanal)
Önceki bir ekrana döner.
İzlenen önceki kanala döner.

GUIDE
Kanal kılavuzu ve program listesi arasında
geçiş yapar.

s SUBTITLE (Yalnızca RF Dijital TV için)
Altyazı işlevini etkinleştirir veya devre dışı
bırakır.
t DEMO
Demo menüsünü açar veya kapatır.
u

FORMAT
Bir resim formatı seçer.

v

INCR. SURR
Stereo kaynaklar için Incredible Surround
özelliğini açar. Mono kaynaklar için derin
ses modunu açar.

h OK
Bir girişi veya seçimi onaylar ve TV
izlenirken kanal kılavuzunu görüntüler.
i

(Gezinme düğmeleri)
Menülerde gezinir.

j

INFO
Ekran yardım metnini görüntüler veya
gizler.

k

(Sessiz)
Ses çıkışını sessizleştirir veya geri yükler.

l P +/- (Program +/-)
Önceki veya sonraki kanala geçer.

n

PICTURE (Resim önayarı)
Resim menüsünü görüntüler.

o

SOUND(Ses Önayarı)
Ses menüsünü görüntüler.

T ürk çe

m 0-9 (Nümerik düğmeler)
Kanal veya ayar seçer.
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4 TVnizi kullanma

Not
• Uzaktan kumandanızı bulamıyor ve TV’yi bekleme
modundan çıkarmak istiyorsanız, TV’nin yanındaki
P/CH +/- düğmesine basın.

Bu bölümde, temel TV işlemlerini gerçekleştirme
konusunda size yardım sağlanmaktadır.

TV’nizin açılıp kapanması veya
bekleme moduna geçirilmesi

Açmak için
• Bekleme göstergesi kapalıysa, TV’nin yan
tarafındaki POWER düğmesine basın.
• Bekleme göstergesi kırmızıysa, uzaktan
kumandada (Bekleme-Açık ) tuşuna
basın.
Bekleme moduna getirmek için
• Uzaktan kumandada (Bekleme-Açık)
tuşuna basın.
È Gösterge kırmızı olarak yanar.
Kapatmak için
• TV’nin yanındaki POWER düğmesine
basın.
È Bekleme göstergesi söner.
İpucu
• TV’niz beklemede çok düşük güç tüketmesine karşın,
yine de bir enerji tüketimi söz konusudur. Uzun bir
süre için çalıştırmayacağınız zaman, TV’nizin fi şini
prizden çekin.

8
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Kanal değiştirme

•

•
•

Uzaktan kumandadaki P +/- tuşuna
veya TV’nizin yan tarafındaki P/CH +/düğmesine basın.
Nümerik düğmeler ile bir kanal numarası
girin.
Kanal kılavuzunu kullanın.
Not

• Bir favori listesi kullandığınızda, yalnızca listedeki
kanalları seçebilirsiniz.

Not
• TV’de bir kaynak olarak seçebilmek için cihazı
açmanız gerekir.

Ses seviyesini artırmak veya azaltmak için
•
+/- tuşuna basın.
• TV’nin yanındaki VOLUME +/- düğmesine
basın.
Sesi kapatmak veya açmak için
• Sesi kapatmak için tuşuna basın.
• Sesi açmak için tekrar tuşuna basın.

Source (Kaynak) düğmesinin
kullanılması

Teletext kullanımı

1

1

2
3

SOURCE düğmesine basın.
È Kaynak listesi görüntülenir.
Bir cihaz seçmek için Gezinme düğmeleri
tuşuna basın.

2

Seçilen cihazı izlemek için OK düğmesine
basın.
È TV, seçilen cihaza geçiş yapar.

TV ses seviyesini ayarlama

3

MHEG/TELETEXT tuşuna basın.
È Ana dizin sayfası görüntülenir.
Aşağıdaki biçimde bir sayfa seçin:
• Nümerik düğmeler tuşuna basarak
bir sayfa numarası girin
• P +/- veya
tuşuna basarak sonraki
veya önceki sayfayı görüntüleyin
• Renkli düğmeler düğmesine basarak
renkle kodlanmış bir öğe seçin
•
BACK tuşuna basarak daha önce
görüntülenen bir sayfaya gidin
Teletextten çıkmak için MHEG/
TELETEXT tuşuna basın.

T ürk çe

Bağlı cihazların izlenmesi

TR
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5 TV inizi daha
etkin kullanma
TV menülerine erişme
Menüler kanalları ayarlamanıza, görüntüyü ve
ses ayarlarını değiştirmenize ve diğer özelliklere
erişmenize olanak tanır.

1

MENU tuşuna basın.
È Menü ekranı görüntülenir.

Görüntü ve ses ayarlarının
değiştirilmesi
Görüntü ve ses ayarlarını tercihlerinize uygun
biçimde değiştirin. Önceden tanımlanmış
ayarları uygulayabilir veya ayarları manuel olarak
değiştirebilirsiniz.

Akıllı görüntü özelliğini kullanma
Önceden tanımlanan görüntü ayarlarını
uygulamak için akıllı görüntü özelliğini kullanın.

1
2

Akıllı resim
Resim
Kontrast
Parlaklık
Ses
Renk
Renk tonu
Özellikler

Keskinlik
Grltü azltm

Kurulum

2

3

Ton

Aşağıdaki menülerden birini seçmek ve
içinde dolaşmak için
tuşuna basın.
• [Resim]Resim ayarını en uygun
görüntüleme değerine getirir.
• [Ses]Ses ayarını yapar.
• [Özellikler]Zamanlayıcı, TV kilidi ve
demo gibi farklı özelliklere erişim
sağlar.
• [Kurulum]Kanal ayarlama menüsünü
seçer, tercihleri ayarlar ve TV’yi
fabrika ayarlarına sıfırlar.
Seçiminizi onaylamak için OK tuşuna
basın.
İpucu

• Menüden istediğiniz zaman çıkmak için
•

tuşuna basın.
Bir ekran geri gitmek için

MENU

3

1
2

BACK tuşuna basın.

•

TR

Aşağıdaki akıllı resim ayarlarından birini
seçmek için
tuşuna basın.
• [Kişisel]Özelleştirilen kişisel görüntü
ayarlarını listeler.
• [Canlı]Görüntü ayarlarını en büyük
değerine getirir.
• [Standart]Görüntü ayarlarını, video
ortamlarının ve tiplerinin pek çoğuna
uygun hale getirir.
• [FİLM]Görüntü ayarlarını, film
izlemek için en uygun değere getirir.
• [Oyun]Görüntü ayarlarını, hareketli
oyunlar için en uygun hale getirir.
• [Enrj tasrf]Enerji tasarrufu sağlayan
görüntü ayarlarını uygular.
Seçiminizi onaylamak için OK tuşuna
basın.
È Seçilen akıllı görüntü ayarı uygulanır.

Görüntü ayarlarının manuel
ayarlanması

3

10

PICTURE tuşuna basın.
È [Akıllı resim] menüsü görüntülenir.

MENU tuşuna basın.
[Resim] seçeneğini belirlemek için OK
tuşuna basın.
È [Resim] menüsü görüntülenir.
Aşağıdaki görüntü ayarlardan birini
seçmek için
tuşuna basın.
[Akıllı resim]Önceden tanımlanmış akıllı
görüntü ayarlarına erişim sağlar.

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

[Kontrast]Koyu alanları değiştirmeden,
parlak alanların yoğunluğunu ayarlar.
[Parlaklık]Koyu alanların yoğunluğunu ve
ayrıntılarını ayarlar.
[Renk]Renk doygunluğunu ayarlar.
[Renk tonu]NTSC kodlu aktarımlardaki
renk değişimlerini dengeler.
[Keskinlik]Görüntü ayrıntılarındaki
keskinlik seviyesini ayarlar.
[Grltü azltm]Görüntüdeki gürültüyü
filtreler ve azaltır.
[Ton]Görüntüdeki renk dengesini ayarlar.
[Özel ton kontrolü]Özel bir renk tonu
ayarı oluşturur.
[Dig.CrystalClear]Görüntü kalitesini en
uygun kontrast, renk ve keskinlik ayrına
getirir.
• [Dnmk kontr]Görüntüdeki kontrastı
otomatik olarak iyileştirir. A [Orta]
ayarı önerilir.
• [Dnmk arka ışk]TV arka aydınlatma
parlaklığını, ortam ışıklandırma
koşullarına uygun hale getirir.
• [MPEG przt gdr]Dijital
görüntülerdeki geçişleri yumuşatır. Bu
özelliği etkinleştirebilir veya devre dışı
bırakabilirsiniz.
• [Renk gelişt]Renkleri daha canlı
hale getirir ve parlak renklerde
ayrıntıların çözünürlüğünü artırır. Bu
özelliği etkinleştirebilir veya devre dışı
bırakabilirsiniz.
[Blgsyr modu]Bir bilgisayar TV’ye HDMI/
DVI/VGA ile bağlandığında görüntüyü
ayarlar.
[Rsim frmtı]Görüntü formatını değiştirir.
[Yatay kydrm]PC-VGA veya YPbPr (
EXT2 veya EXT3) için görüntüyü yatay
olarak ayarlar.
[Dikey kydrm]PC-VGA veya YPbPr (
EXT2 veya EXT3) için görüntüyü dikey
olarak ayarlar.

Görüntü formatının değiştirilmesi

1
2
3

FORMAT tuşuna basın.
È Bir görüntü format çubuğu görüntülenir.
Bir görüntü formatı seçmek için
tuşuna basın.
È Seçilen görüntü formatı etkinleştirilir.
Seçiminizi onaylamak için OK tuşuna
basın.

Görüntü formatları özeti
Aşağıdaki görüntü ayarları yapılandırılabilir.
Not
• Görüntü kaynağının formatına bağlı olarak bazı
görüntü ayarları kullanılamayabilir.

T ürk çe

•

TR
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[Otom. frmt](Bilgisayar
modu için değil.)
Görüntüyü ekrana en iyi
uyacak biçimde otomatik
olarak büyütür. Alt yazılar
görünür kalır.
[Süper zum](HD ve
PC modu için değil).
4:3 en-boy oranına
sahip yayınlarda yandaki
siyah şeritleri kaldırır.
Görüntüdeki bozulma en
düşük düzeydedir.
[4:3]Klasik 4:3 formatını
görüntüler.
[Alt yazı ykın]4:3
oranındaki görüntüleri,
altyazılar görünecek
şekilde, ekran alanının
tamamı boyunca
görüntüler. Görüntü üst
kenarının bir bölümü
kırpılır.
[Flm gnlt 14:9](HD ve
PC modu için değil). 4:3
formatını 14:9 olarak
ölçekler.
[Flm gşlt 16:9](HD ve
PC modu için değil). 4:3
formatını 16:9 olarak
ölçekler.
[Geniş ekran]Klasik 4:3
formatını 16:9 ölçeğinde
büyütür.
[Ölçeksiz]Yalnızca HD ve
PC modları için ve belirli
modellerde. Maksimum
keskinlik sağlar. Yayıncının
sistemleri nedeniyle
görüntüde düşük oranda
bozulma olabilir. En iyi
sonuçlar için bilgisayarınızın
çözünürlüğünü geniş ekran
moduna ayarlayın.

12
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Akıllı ses özelliğinin kullanılması
Önceden tanımlanan ses ayarlarını uygulamak
için akıllı ses özelliğini kullanın.

1
2

3

SOUND tuşuna basın.
È [Akıllı ses] menüsü görüntülenir.
Aşağıdaki akıllı ses ayarlarından birini
seçmek için
tuşuna basın.
• [Standart]Ses ayarlarını, sesli
ortamların ve ses tiplerinin pek
çoğuna uygun hale getirir.
• [HABERLER]Haberler gibi sesli
ortamlara en uygun ses ayarlarını
uygular.
• [FİLM]Filmler için en uygun ses
ayarlarını uygular.
• [Kişisel]Ses menüsünde
özelleştirilmiş olan ayarları uygular.
Seçiminizi onaylamak için OK tuşuna
basın.
È Seçilen akıllı ses ayarı uygulanır.

Ses ayarlarının yapılması

1
2
3

MENU tuşuna basın.
[Ses] seçeneğini belirlemek için
tuşuna basın.
È [Ses] menüsü görüntülenir.
Aşağıdaki ses ayarlarından birini seçmek
için
tuşuna basın.
• [Akıllı ses]Önceden tanımlanmış
akıllı ses ayarlarına erişim sağlar.
• [Bas]Bas seviyesini ayarlar.
• [Tiz]Tiz seviyesini ayarlar.
• [Ses seviyesi]Ses seviyesini ayarlar.
• [Denge]Sağ ve sol hoparlör
dengesini, dinleme konumunuza en
uygun biçimde ayarlar.
• [Ses I-II]İkili ses yayını yapılıyorsa, ses
dilleri arasından seçim yapar.
• [Mono/Stereo]Stereo yayın
yapılıyorsa, mono veya stereo
seçimini yapar.
• [Surround]Derinlikli ses özelliğini
etkinleştirir.

•

[Otom ses dzy]Kanal geçişlerindeki
gibi ani ses seviyesi değişikliklerini
otomatik olarak azaltır.
Etkinleştirildiğinde, bu özellik daha
tutarlı bir ses seviyesi sağlar.
[Delta ses sv]Kanallar veya bağlı
cihazlar arasındaki ses düzeyi
farklılıklarını aynı seviyeye getirir.
Delta ses düzeyini değiştirebilmek
için bağlı cihaza geçmeniz gerekir.

Gelişmiş teletext
özelliklerinin kullanımı
Teletext seçenekleri menüsüne erişim
Gelişmiş teletext özelliklerinin çoğuna teletext
seçenekleri menüsüyle erişilebilir.

1
2
3

4

MHEG/TELETEXT tuşuna basın.
È Teletext ekranı görüntülenir.
OPTIONS tuşuna basın.
È Teletext seçenekleri menüsü
görüntülenir.
Aşağıdaki seçeneklerden birini seçmek
için
tuşuna basın.
• [Göster]Bilmece veya bulmaca
çözümleri gibi bir sayfada yer alan
gizli bilgileri gizler veya gösterir.
• [Alt syf dngs]Alt sayfalar kullanılabilir
durumdaysa, otomatik olarak alt
sayfalar arasında dolaşır.
• [Dil]Söz konusu dil farklı bir
karakter seti kullanıyorsa, dili doğru
görüntülemek için farklı bir dil
grubuna geçiş yapar.
• [Syfyı dondur]Geçerli sayfayı
dondurur.
Seçiminizi onaylamak için OK tuşuna basın
ve teletext seçenekleri menüsünden çıkın.

Teletext alt sayfalarının seçilmesi
Teletext sayfasında birçok alt sayfa olabilir. Alt
sayfalar ana sayfa numarasının yanındaki bir
çubukta görüntülenir.

1
2
3
4

MHEG/TELETEXT tuşuna basın.
È Teletext ekranı görüntülenir.
Alt sayfası olan bir teletext sayfası seçin.
Bir alt sayfa girmek için tuşuna basın.
È Alt sayfa görüntülenir.
Alt sayfalar arasında geçiş yapmak için
tuşuna basın.

T.O.P. seçimi. teletext yayınlarının
seçilmesi
Sayfa Tablosu (T.O.P.) teletext yayınları sayfa
numaralarını kullanmadan bir konudan diğerine
geçmenizi sağlar. T.O.P. teletext, tüm TV
kanallarında yayınlanmamaktadır.

1
2
3
4

MHEG/TELETEXT tuşuna basın.
È Teletext ekranı görüntülenir.
INFO tuşuna basın.
È T.O.P. genel bilgileri görüntülenir.
Bir konu seçmek için

tuşuna basın.

Sayfayı görüntülemek için OK tuşuna
basın.

Favori kanal listesi oluşturma
ve kullanma
Daha kolay bulabilmek üzere, tercih ettiğiniz
TV kanallarının ve radyo istasyonlarının listesini
oluşturabilirsiniz.
İpucu
• TV’nizde en fazla dört favori listesi oluşturabilir ve
saklayabilirsiniz.
T ürk çe

•
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2

Favori listesi seçilmesi

1
2
3
4
5

TV izlerken kanal kılavuzunu
görüntülemek için OK tuşuna basın.

3

OPTIONS tuşuna basın.
È Kanal seçenekleri menüsü görüntülenir.

4

[Fvr knlr gstr] seçeneğini belirlemek için
OK tuşuna basın.
È Favori listesi görüntülenir.
Bir favori listesi seçmek için
basın.

tuşuna

OK tuşuna basın.
È Kanal kılavuzunda yalnızca favori
listesindeki kanallar görüntülenir.

5
6

OPTIONS tuşuna basın.
È Kanal seçenekleri menüsü görüntülenir.
[Fvri olk işrt] seçeneğini belirlemek için
tuşuna basın.
OK tuşuna basın.
È Favori listesi görüntülenir.
tuşuna basarak kanalın ekleneceği
favori listesini belirleyin.
OK tuşuna basın.
È Kanal favori listesine eklenir.

Kanalın favori listesinden çıkarılması
Not

Tüm kanalların görüntülenmesi
Bir favori listesinden çıkabilir ve ayarlı tüm
kanalları görüntüleyebilirsiniz.

1
2
3
4

TV izlerken kanal kılavuzunu
görüntülemek için OK tuşuna basın.
OPTIONS tuşuna basın.
È Kanal seçenekleri menüsü görüntülenir.
[Fvr knlr gstr] > [Tümü] öğesini seçin.
OK tuşuna basın.
È Kanal kılavuzunda tüm kanallar
görüntülenir.
Not

• Favori kanalların tümü, kanal kılavuzunda yıldız
işaretiyle belirtilir.

Favori listesine kanal eklenmesi
İpucu
• Favori listesine bir kanal eklemeden önce tüm
kanalları görüntüleyin.

1

14

TV izlerken favori listesine (bkz. ‘Kanal
değiştirme’ sayfa 8) eklemek istediğiniz
kanala geçin.

TR

• Kanalı çıkarmadan önce düzenlenecek favori listesini
seçin.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

TV izlerken kanal kılavuzunu
görüntülemek için OK tuşuna basın.
OPTIONS tuşuna basın.
È Kanal seçenekleri menüsü görüntülenir.
OK tuşuna basarak [Fvr knlr gstr]
öğesine girin.
Favori listesi seçmek için
tuşuna basın
ve tercihinizi onaylamak için OK tuşuna
basın.
Listeden kaldırmak istediğiniz kanalı
seçmek için
tuşuna basın.
OPTIONS tuşuna basın.
[Fav iştn kldr] seçeneğini belirlemek için
tuşuna basın.
OK tuşuna basın.
È Kanal favori listesinden kaldırılır.
Kanal seçenekleri menüsünden çıkmak
için MENU tuşuna basın.
È Favori listesindeki geçerli kanalları
gösteren güncel kanal kılavuzu
görüntülenir.

Zamanlayıcıların kullanımı
TV’yi belirtilen saatte açmak veya bekleme
moduna getirmek için zamanlayıcıları
ayarlayabilirsiniz.

TV’nin bekleme moduna (uyku
zamanlayıcısı) otomatik olarak
geçmesi
Uyku zamanlayıcısı, TV’nin önceden belirlenen
bir saatte bekleme moduna geçmesini sağlar.
İpucu
• Geri sayım sırasında istediğiniz zaman TV’nizi

4
5
6
7
8

Haftanın belirli bir gününü veya açma
kapatma sıklığını ayarlamak için
tuşuna basın ve [Etkinleştir] seçeneğini
belirleyin.
Onaylamak için OK tuşuna basın.
Başlangıç saatini ayarlamak için
tuşuna basın ve [Saat] seçeneğini
belirleyin.
Onaylamak için [Bitti] tuşuna basın.
Kanalı ayarlamak için
tuşuna
basarak [Program no.] seçeneğini
belirleyin.

9 Onaylamak için OK tuşuna basın.
10 Çıkmak için MENU tuşuna basın.

kapatabilir veya uyku zamanlayıcısını sıfırlayabilirsiniz.

3

4

MENU tuşuna basın.
[Özellikler] > [Uyku zmnlycsı] öğesini
seçin.
È [Uyku zmnlycsı] menüsü görüntülenir.
Uyku saatini ayarlamak için
tuşuna
basın.
È Uyku zamanlayıcısı, beş dakikalık
adımlarla 180 dakikaya kadar
ayarlanabilir. Sıfır dakika olarak
ayarlanırsa uyku zamanlayıcısı kapatılır.
Uyku zamanlayıcısını etkinleştirmek için
OK tuşuna basın.
È TV, önceden tanımlanan süre sonunda
bekleme moduna geçer.

TV’nin otomatik olarak açılması (açma
zamanlayıcısı)
TV’nin belirli bir saatte bekleme modundan
belirli bir kanala geçmesini ayarlayabilirsiniz.

1
2
3

MENU tuşuna basın.
[Özellikler] > [Açma zmnlycs] öğesini
seçin.
[Açma zmnlycs] menüsüne girmek için
tuşuna basın.

• [Açma zmnlycs] > [Etkinleştir] > [Kapalı]
•
•

seçeneklerini belirleyerek [Açma zmnlycs] özelliğini
devre dışı bırakın.
[Açma zmnlycs] özelliği [Kapalı] iken, yalnızca
[Etkinleştir] seçilebilir.
TV saatini [Açma zmnlycs]özelliğini (bkz. ‘TV
saatinin ayarlanması’ sayfa 16) etkinleştirmeden önce
ayarlayın.

Çocuk kilidinin ve
derecelendirme kilitlerinin
kullanılması
TV denetimlerini kilitleyerek ve
derecelendirmeleri kullanarak çocuklarınızın
belirli programları veya kanalları izlemesini
önleyebilirsiniz.

TV kilidi kodunu ayarlamak veya
değiştirmek için

1
2
3
4

MENU tuşuna basın.
tuşuna basarak [Özellikler] >
[Kodu ayarla] seçeneğini belirleyin.
Kod ayarlarına girmek için

tuşuna basın.

Nümerik düğmeler tuşunu kullanarak
kodunuzu girin.
TR
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T ürk çe

1
2

İpucu

5

6
7
8

Aynı kodu yeni iletişim kutusuna onaylama
amacıyla yeniden girin.
È Kod doğru ayarlanmışsa, iletişim kutusu
görüntülenir. Ancak kod ayarlanmamışsa,
kodu yeniden girmenizi isteyen yeni bir
iletişim kutusu görüntülenir.
Kodu değiştirmek isterseniz, [Özellikler] >
[Kodu değiştir] seçeneğini belirleyin.
Nümerik düğmeler öğesini kullanarak yeni
kodunuzu girin.
È Kod onaylanırsa, yeni bir iletişim
kutusunda yeni kodunuzu girmeniz istenir.
Nümerik düğmeler öğesini kullanarak yeni
kodu girin.
È Onaylama amacıyla yeni kodunuzu
yeniden girmenizi isteyen bir mesaj
görüntülenir.

• Kodu unutursanız geçerli kodları iptal etmek için
‘8888’ kodunu kullanın.

Tüm kanalların ve bağlı cihazların
kilitlenmesi veya kilitlerinin açılması

3
4
5
6
7

MENU tuşuna basın.
tuşuna basarak [Özellikler] > [TV
kilidi] seçeneğini belirleyin.
[TV kilidi] bölümüne girmek için tuşuna
basın.
È Kod girmenizi isteyen bir ekran
görüntülenir.
Nümerik düğmeler öğesini kullanarak
kodunuzu girin.
tuşuna basarak [Kilit] veya [Kilidi aç]
seçeneğini belirleyin.
OK tuşuna basın.
È Kanalların ve bağlı cihazların tümü kilitlenir
veya açılır.
Çıkmak için

MENU tuşuna basın.

Not
• [Kilit] seçeneğini belirlerseniz, TV’nizi her açtığınızda
kodunuzu girmeniz gerekir.

16
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1
2
3
4
5

TV izlerken kanal kılavuzunu
görüntülemek için OK tuşuna basın.
Kilitlenecek veya kilidi açılacak bir kanal
seçmek için
tuşuna basın.
OPTIONS tuşuna basın.
[Knlı klt/aç] seçeneğini belirlemek için
tuşuna basın.
Her seçilen kanal için OK tuşuna
basarak kanalı kilitleyebilir veya kilidini
kaldırabilirsiniz.

TV saatinin kullanılması
TV ekranında saat görüntüleyebilirsiniz.

İpucu

1
2

Bir veya birkaç kanalın kilitlenmesi
veya açılması

TV saatinin ayarlanması

1
2
3
4
5

MENU tuşuna basın.
[Özellikler] > [Saat] öğesini seçin.
È [Saat] menüsü görüntülenir.
Saati girmek için
veya Nümerik
düğmeler tuşuna basın.
Onaylamak için [Bitti] tuşuna basın.
Çıkmak için

MENU tuşuna basın.

TV tercihlerinin değiştirilmesi
1
2
3

MENU tuşuna basın.
[Kurulum] > [Tercihler] öğesini seçin.
tuşuna basarak [Tercihler] öğesine
girin.
• [Konum] Ev veya mağaza olarak
bulunduğunuz yere göre TV
ayarlarınızı en uygun duruma getirir.
• [Ses svys çbğ] Ses düzeyi
ayarlanırken ses ayar çubuğunu
görüntüler.

[EasyLink] EasyLink uyumlu cihazlar
arasında tek dokunuşla oynatma ve tek
dokunuşla bekletme özelliğini etkinleştirir.
• [Renk] Bulunduğunuz yerde kullanılan
renkli televizyon standardını ayarlar.
• [E-etiket]Yalnızca mağaza modu içindir.
Elektronik etiketin konumunu ayarlar.
Tercihinizi belirlemek için
tuşuna basın.
OK tuşuna basın.
Çıkmak için MENU tuşuna basın.
•

4
5
6

Bir TV demosu başlatılması
1
2
3

Dekoder kanalına erişim
Bir dekoder veya kod çözücü ile sağlanan kanalları
TV kanalı seçiminize yansıtabilirsiniz. Bu şekilde
TV’nizin uzaktan kumandasını kullanarak söz konusu
kanalları seçebilirsiniz. Dekoder veya kod çözücü
EXT1 veya EXT2 girişine bağlanmalıdır.

Dekoder kanalını ayarlama
Dekoder veya kod çözücüden görüntülenen
kanalları yansıtır
1 MENU tuşuna basın.
2 [Kurulum] > [Kod çözücü] öğesini seçin.
3 tuşuna basarak [Kod çözücü] öğesine girin.
4 tuşuna basarak [Kanal] öğesine girin.
5 Dekoder/kod çözücü kanalına geçmek için
kanal numarasını seçmek üzere
tuşuna
basın.
6 OK tuşuna basın.
7 Seçmek için
tuşuna basın ve [Durum]
girin.
8 Dekoder/kod çözücüsü tarafından kullanılan
konnektörü seçmek için
tuşuna ([Yok],
[EXT 1] veya [EXT 2] ) basın.
9 OK tuşuna basın.
10 Çıkmak için MENU tuşuna basın.

4
5

MENU tuşuna basın.
[Özellikler] > [Demo] öğesini seçin.
È [Demo] menüsü görüntülenir.
Bir demo seçmek için
tuşuna basın.
• [Dig.CrystalClear]Biri normal, diğeri
bu özellik tarafından iyileştirilmiş
olan iki görüntüyü ekranda yan yana
görüntüler.
• [Active Control]Görüntü ayarını,
her sinyal koşulunda sürekli olarak en
uygun görüntü kalitesine otomatik
olarak ayarlar.
Demoyu başlatmak için OK tuşuna basın.
Çıkmak için

MENU tuşuna basın.

TV’yi fabrika ayarlarına
sıfırlama
TV’nizin varsayılan görüntü ve ses ayarlarını geri
yükleyebilirsiniz. Kanal ayarları değişmez.

1
2
3
4
5

MENU tuşuna basın.
[Kurulum] > [Fabrika ayarl] öğesini seçin.
[Fabrika ayarl] menüsüne girmek için
tuşuna basın.
È [Sıfırla] seçeneği işaretlenir.
Fabrika ayarlarına sıfırlamak için OK
tuşuna basın.
Çıkmak için

MENU tuşuna basın.

Not
• Dekoder/kod çözücü kanalını eşlemek istemezseniz,
T ürk çe

[Yok] seçeneğini belirleyin.

• [EXT 2], yalnızca 26 inç veya daha büyük TV’lerde
bulunur.
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6 Kanalları kurma
TV’nizi ilk kez ayarlarken bir menü dili seçmeniz
ve TV ve dijital radyo kanallarının (varsa)
otomatik olarak ayarlanmasını gerçekleştirmeniz
istenir. Bu bölümde, kanalları nasıl yeniden
ayarlayacağınız ve hassas ayar yapacağınız
açıklanmaktadır.

Adım 2 Kanalların Ayarlanması
Uygun kanal kurulumu için ülkenizi seçin.

1
2

MENU tuşuna basın.
[Kurulum] > [Kanal krlumu.] > [Kanal
yard] seçeneğini belirleyin.
Menü dili

Kanal yard

Kanal krlumu.

Anlg: Man.

Resim

Tercihler
Ses

Kod çözücü
Fabrika ayarl

Kanalların otomatik olarak
ayarlanması
Bu bölümde kanalların nasıl otomatik olarak
aranacağı ve depolanacağı anlatılmaktadır.

Özellikler

Geçerli yzlm

Kurulum

3

Adım 1 Menü dilinin seçilmesi

Ülkenizi seçmek için
Ülkenizi seçin

tuşuna basın.

Avusturya
Belçika
Hırvatistan

Not

Çek Cumhuriyeti

• Dil ayarlarınız doğruysa bu adımı atlayın.

Danimarka
Finlandiya

1
2
3
4

Fransa

MENU tuşuna basın.

Almanya

[Kurulum] > [Menü dili] öğesini seçin.
tuşuna basarak [Menü dili] öğesine
girin.
Bir dil ayarı belirlemek için
basın.

tuşuna

Menü dili

Turkish

Kanal krlumu.

Česky

Tercihler

Български

Kod çözücü

Dansk

4
5

Fabrika ayarl

Deutsch

Geçerli yzlm

Ελληνικά

Özellikler

5
6

Çıkmak için
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Français

Onaylamak için OK tuşuna basın.
MENU tuşuna basın.

Kanalları yeniden ayarlamak için [Başlat]
seçeneğini belirleyin ve OK tuşuna basın.

Başlat?

È Sistem kanalları ararken, işlemde
[Durdur] özelliğini uygulama
seçeneğiniz vardır.

Español

Kurulum

tuşuna

Oto krlm bşltn. Bu işl birkaçdk sürer.

Resim

Ses

Sonraki adıma geçmek için
basın.

6

Aramayı durdurmak isterseniz, [Durdur]
seçeneğini belirleyin ve OK tuşuna basın.
È İşlem için gerçekten [Durdur]
veya [Devam] seçeneğini isteyip
istemediğinizi soran bir iletişim kutusu
görüntülenir.

8
9

tuşuna basarak [Durdur] veya
[Devam] seçeneğini belirleyin.
Seçiminizi onaylamak için OK tuşuna
basın.
İşlemi tamamladığınızda çıkmak için
MENU tuşuna basın.

Kanalların manuel olarak
ayarlanması
Bu bölümde TV kanallarının manuel olarak nasıl
aranıp hafızaya alındığı açıklanmaktadır.

1
2

MENU tuşuna basın.
[Kurulum] > [Kanal krlumu.] > [Anlg:
Man.] seçeneğini belirleyin
È [Anlg: Man.] menüsü görüntülenir.
Menü dili

Kanal yard

Kanal krlumu.

Anlg: Man.

Resim

Tercihler
Ses

Kod çözücü

Adım 1 Sisteminizin seçilmesi
Not
• Sistem ayarlarınız doğruysa bu adımı atlayın.

1
2
3
4
5
6

1
2

Geçerli yzlm

Kurulum

3

Ayarlamak istediğiniz öğeyi seçmek için
tuşuna basın.
• [Sistem]
• [Ara]
• [İnce ayar]
• [Gçrl knl skla]
• [Yeni knl kydt]

[Kurulum] > [Kanal krlumu.] > [Anlg:
Man.] seçeneğini belirleyin
È [Anlg: Man.] menüsü görüntülenir.
Seçmek için
[Sistem] girin.

tuşuna basın ve

Ülkenizi veya bölgenizi seçmek için
tuşuna basın.
Onaylamak için OK tuşuna basın.
Çıkmak için

MENU tuşuna basın.

Adım 2 Yeni TV kanalları aranması ve
kaydedilmesi

Fabrika ayarl
Özellikler

MENU tuşuna basın.

3
4
5
6
7
8
9

MENU tuşuna basın.
[Kurulum] > [Kanal krlumu.] > [Anlg:
Man.] seçeneğini belirleyin.
È [Anlg: Man.] menüsü görüntülenir.
Seçmek için
girin.

tuşuna basın ve [Ara]

tuşuna basın veya üç basamaklı
frekans değerini manuel olarak girmek için
Nümerik düğmeler tuşunu kullanın.
Aramayı başlatmak için OK tuşuna basın.
Yeni kanal bulunduğunda

tuşuna basın.

Yeni kanalı, yeni bir kanal numarası altında
depolamak için
tuşuna basarak [Yeni
knl kydt] seçeneğini belirleyin.
tuşuna basarak [Yeni knl kydt] öğesine
girin.
Yeni kanalı hafızaya almak için
tuşuna
basarak [Evet] seçeneğini belirleyin ve
OK tuşuna basın.

10 Çıkmak için

MENU tuşuna basın.
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Kanalları yeniden düzenleme

Analog kanalların ince ayarı

1
2
3
4
5
6
7
8
9

MENU tuşuna basın.
[Kurulum] > [Kanal krlumu.] > [Anlg: Man.]
seçeneğini belirleyin.
È [Anlg: Man.] menüsü görüntülenir.
Seçmek için
ayar] girin.

tuşuna basın ve [İnce

Frekansı ayarlamak için

tuşuna basın.

Tamamlandığında OK tuşuna basın.
Kanal numarasını hafızaya almak için
tuşuna basarak [Gçrl knl skla] seçeneğini
belirleyin.
tuşuna basarak [Gçrl knl skla] öğesine
girin.
Geçerli kanalı hafızaya almak için
tuşuna
basarak [Evet] seçeneğini belirleyin ve OK
tuşuna basın.
Çıkmak için

MENU tuşuna basın.

Kanalları yeniden adlandırma
Kanallar, seçildiklerinde tercih ettiğiniz bir ad
görüntülenecek biçimde yeniden adlandırılabilir.

1
2
3
4
5
6

TV izlerken kanal kılavuzunu görüntülemek
için OK tuşuna basın.
yeniden adlandırmak istediğiniz kanalı seçin.
OPTIONS tuşuna basın.
È Kanal seçenekleri menüsü görüntülenir.
Seçmek için
tuşuna basın ve [Knl ynd
adldr] girin.
È Bir metin giriş kutusu görüntülenir.
Karakterleri seçmek için

tuşuna basın.

Her karakteri onaylamak için OK tuşuna
basın.
İpucu

• Kanalların yeniden adlandırın (kanal adı altı karakterle
sınırlıdır).

• Büyük harfi küçük ya da tersini yapmak için [Aa]
tuşunu kullanın.
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Kanal kurulumunu yaptıktan sonra, kanalların
görüntülenme sırasını yeniden düzenleyebilirsiniz.

1
2
3
4
5
6
7
8

TV izlerken kanal kılavuzunu
görüntülemek için OK tuşuna basın.
OPTIONS tuşuna basın.
È Kanal seçenekleri menüsü görüntülenir.
Seçmek için
tuşuna basın ve
[Tekrar sırala] girin.
Yeniden sıralamak istediğiniz kanalı seçin
ve OK tuşuna basın.
Kanalın yeni konumunu belirlemek için
tuşuna basın.
Yeni konumu onaylamak için OK tuşuna
basın.
OPTIONS tuşuna basın.
È [Yndn srlma tm] görünür.
Yeniden sıralama işlemini bitirmek için
OK tuşuna basın.

7 Cihazların
bağlanması
Bu bölümde çeşitli cihazların farklı
konnektörlerle nasıl bağlanacağı açıklanmakta
ve Hızlı Başlangıç Kılavuzu içinde sağlanan
örneklerle desteklenmektedir.
Not
• Piyasada bulunabilmesi ve gereksinimlerinize bağlı
olarak farklı türden konnektörler, cihazı TV’nize
bağlamak için kullanılabilir.

19-22 inç TV için arka
konnektör

d AV OUT ( VIDEO OUT ve AUDIO OUT
L/R)
Başka bir TV veya kayıt cihazı gibi analog
cihazlara giden ses ve video çıkışı.
e EXT 1 (RGB ve CVBS)
DVD çalarlar veya oyun konsolları gibi
analog veya dijital cihazlardan gelen analog
ses ve video girişi.
f EXT 2 ( Y Pb Pr ve AUDIO L/R)
DVD çalarlar veya oyun konsolları gibi
analog veya dijital cihazlardan gelen analog
ses ve video girişi.
g HDMI 1
Blu-ray oynatıcılar gibi yüksek
çözünürlüklü dijital cihazlardan gelen
dijital ses ve video girişi.

26 inç veya daha büyük TV
için arka konnektör

SERV.C
SERV.C

b PC IN ( VGA ve AUDIO IN)
Bilgisayardan gelen ses ve video girişi.
c TV ANTENNA
Anten, kablo veya uydudan gelen sinyal
girişi.

a SERV. C
Yazılım güncelleştirmesi için.
b AUDIO IN
Bilgisayar gibi ayrı bir ses bağlantısı
gerektiren cihazlardan gelen ses girişi.
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a SERV. C
Yazılım güncelleştirmesi için.
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c TV ANTENNA
Anten, kablo veya uydudan gelen sinyal
girişi.
d SPDIF OUT
Ev sinema sistemlerine ve diğer dijital ses
sistemlerine giden dijital ses çıkışıdır.
e EXT 1 (RGB ve CVBS)/ EXT 2 (CVBS)
DVD çalarlar veya oyun konsolları gibi
analog veya dijital cihazlardan gelen analog
ses ve video girişi. EXT 2, S-Video’yu
destekler.
f EXT 3 ( Y Pb Pr ve AUDIO L/R)
DVD çalarlar veya oyun konsolları gibi
analog veya dijital cihazlardan gelen analog
ses ve video girişi.
g HDMI 1
Blu-ray oynatıcılar gibi yüksek
çözünürlüklü dijital cihazlardan gelen
dijital ses ve video girişi.

c HDMI (26 inç ve daha büyük TV için)
Blu-ray oynatıcılar gibi yüksek
çözünürlüklü dijital cihazlardan gelen
dijital ses ve video girişi.

Bilgisayar bağlanması
TV’ye bilgisayar bağlamadan önce
• Bilgisayarınızın ekran yenileme hızını 60Hz
değerine ayarlayın.
• Bilgisayarınızın desteklediği bir ekran
çözünürlüğü seçin.
Bilgisayarı aşağıdaki konnektörlerden biriyle
bağlayın:
Not
• DVI veya VGA üzerinden yapılan bağlantılar ek bir ses
kablosu gerektirir.

•

HDMI kablosu

•

DVI-HDMI kablo

Yan konnektör

1
2

For TV of size 19-22 inch
PC IN(AUDIO)

For TV of size 26 inch and larger
AUDIO IN :
LEFT / RIGHT
HDMI 1 / DVI

3

a AUDIO L/R
VIDEO öğesine bağlı analog cihazlardan
gelen ses girişi.
b VIDEO
VCR gibi analog cihazlardan gelen
kompozit video girişi.
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DVI

HDMI kablo ve HDMI-DVI adaptörü

•

For TV of size 19-22 inch

EasyLink’in etkinleştirilmesi ve devre
dışı bırakılması

PC IN(AUDIO)

For TV of size 26 inch and larger
AUDIO IN :
LEFT / RIGHT
HDMI 1 / DVI

Not
• Kullanmayı düşünmüyorsanız, EasyLink özelliğini
etkinleştirmeyin.

1
2
DVI

[Kurulum] > [Tercihler] > [EasyLink]
seçeneğini belirleyin.
[Açık] veya [Kapalı] seçeneğini belirleyin.

Tek dokunuşta oynatmanın kullanımı

VGA kablo

•

3

MENU tuşuna basın.

1

For TV of size 19-22 inch
PC IN(AUDIO)

EasyLink’i etkinleştirdikten sonra
cihazınızdaki oynat tuşuna basın.
È TV otomatik olarak doğru kaynağa
geçiş yapar.

Tek dokunuşta bekletmenin kullanımı
VGA

VGA

1

TV’deki veya cihaz uzaktan
kumandasındaki Bekleme tuşuna basın
ve en az üç saniye boyunca tuşu basılı
tutun.
È TV ve bağlı tüm HDMI cihazları
beklemeye geçer.

Philips Easylink kullanımı
TV’niz Easylink uyumlu cihazlar arasında tek
dokunuşta oynatma ve bekletmeyi sağlayan
Philips EasyLink’i desteklemektedir.
Not

T ürk çe

• Uyumlu cihazlar HDMI ile TV’nize bağlanmalıdır.
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Kensington kilidinin kullanımı
TV’nin arkasında bir Kensington güvenlik yuvası
bulunur. Yuva ile ağır bir masa gibi sabit bir nesne
arasına bir Kensington kilidi asarak ürünün
çalınmasını önleyebilirsiniz.
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8 Ürün bilgileri
Ürün bilgileri, bildirimde bulunulmadan
değiştirilebilir. Ayrıntılı ürün bilgileri için www.
philips.com/support web sitesine gidin.

Desteklenen ekran
çözünürlükleri
Bilgisayar formatları
• Çözünürlük – yenileme hızı:
• 640 x 480 - 60Hz
• 800 x 600 - 60Hz
• 1024 x 768 - 60Hz
• 1280 x 1024 - 60Hz
• 1360 x 768 - 60Hz
• 1440 x 900 - 60Hz (Yalnızca Tam
HD için)
• 1680 x 1050 - 60Hz (Yalnızca Tam
HD için)
• HDMI/DVI girişi üzerinden
Video formatları
• Çözünürlük – yenileme hızı:
• 480i - 60Hz
• 480p - 60Hz
• 576i - 50Hz
• 576p - 50Hz
• 720p - 50Hz, 60Hz
• 1080i - 50Hz, 60Hz
• 1080p - 50Hz, 60Hz
• 1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz,
60 Hz.

Radyo / Alım / İletim

•
•

•
•

Tipi: PF01E09B
Piller: 2 x AAA (LR03 tipi)

Güç
•
•
•

Şebeke gücü: 220-240V, 50Hz
Bekleme gücü: < 0.3W
Ortam sıcaklığı: 5 - 40 derece Celsius

Desteklenen TV montaj
üniteleri
TV’yi monte etmek için uygun bir VESA uyumlu
TV monte ünitesi ve montaj cıvataları satın alın.
Konnektörlere kolayca erişebilmek için TV’nin
arka tarafında en az 2,2 inçlik boşluk bırakmaya
dikkat edin.
Uyarı
• TV montaj ünitesiyle birlikte verilen tüm talimatlara
uyun. Koninklijke Philips Electronics N.V. hatalı
yapılan TV montajları nedeniyle meydana gelen kaza,
yaralanma veya zararlardan sorumlu değildir.

TV ekran
boyutu (inç)

Gereken
aralık (mm)

19
22
26
32
42

100 x 100
100 x 100
100 x 200
200 x 200
200 x 200

Gereken
montaj cıvatası
sayısı
4 x M4
4 x M4
6 x M4
4 x M6
4 x M6

Anten girişi: 75ohm koaksiyel (IEC75)
TV sistemi: PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G,
D/K, L/L’
Video oynatma: NTSC, SECAM, PAL
Radyo Bantları: Hyperband, S-channel,
UHF, VHF

T ürk çe

•
•

Uzaktan kumanda
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9 Sorun giderme
Bu bölümde sık karşılaşılan sorunlar ve bunların
çözümleri açıklanmaktadır.

Genel TV sorunları
TV açılmıyor:
•
Güç kablosunun fişini prizden çekin. Bir
dakika bekleyin ve yeniden takın.
•
Güç kablosu bağlantılarının yeterince sıkı
olduğundan emin olun.
Uzaktan kumanda düzgün çalışmıyor:
•
Uzaktan kumanda pillerinin +/- yönlerine
göre uygun şekilde takılmış olduğundan
emin olun.
•
Boş veya zayıf uzaktan kumanda pillerini
değiştirin.
•
Uzaktan kumanda ve TV sensör merceğini
temizleyin.
TV üzerindeki bekleme ışığı kırmızı olarak
yanıp söner:
•
Güç kablosunun fişini prizden çekin.
Güç kablosunu yeniden takmadan önce
TV’nin soğumasını bekleyin. Yanıp sönme
yeniden oluşursa, Philips Destek Hattı’na
başvurun.
TV kilidi özelliğini açma kodunu unuttunuz
•
‘8888 kodunu girin.
TV menüsünün dili yanlış
•
TV menüsünü tercih ettiğiniz dile
dönüştürün.
TV’nin açma/kapama/bekleme moduna
geçmesi sırasında TV şasisinden bir çatırdama
sesi geliyor:
•
Herhangi bir işleme gerek yoktur.
Bu çatlama sesi, TV’nin soğuması ve
ısınması sırasında gerçekleşen normal bir
genleşme ve küçülmeden kaynaklanır. Bu,
performansı etkilemez.
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TV kanalı sorunları
Daha önceden ayarlanmış kanallar, kanal
listesinde görünmüyor:
•
Doğru kanalın seçildiğinden emin olun.

Görüntü sorunları
TV açık ama görüntü yok:
•
Antenin TV’ye düzgün şekilde bağlanmış
olduğundan emin olun.
•
TV kaynağı olarak doğru cihazın
seçildiğinden emin olun.
Ses var ama görüntü yok:
•
Görüntü ayarlarının düzgün biçimde
ayarlandığından emin olun.
Anten bağlantısından gelen TV alım sinyali zayıf:
•
Antenin TV’ye düzgün şekilde bağlanmış
olduğundan emin olun.
•
Hoparlörler, topraklanmamış ses cihazları,
neon lambaları, yüksek binalar ve diğer
büyük nesneler sinyal alım kalitesini
olumsuz etkileyebilir. Mümkünse, anten
yönünü değiştirerek veya cihazları
TV’den uzaklaştırarak sinyal alım kalitesini
yükseltin.
•
Sadece bir kanaldaki yayın alımı kötüyse,
bu kanalın ince ayarını yapın.
Bağlı cihazlardan gelen görüntü kalitesi düşük:
•
Cihazların düzgün şekilde bağlanmış
olduğundan emin olun.
•
Görüntü ayarlarının düzgün biçimde
ayarlandığından emin olun.
TV görüntü ayarlarınızı kaydetmemiştir:
• TV konumunun ev ayarına getirilmiş
olduğundan emin olun. Bu mod, size
ayarları değiştirme ve kaydetme esnekliği
sunar.
Resim ekrana sığmıyor, çok büyük veya çok
küçük:
Farklı bir görüntü formatı kullanmayı
•
deneyin.

Ses sorunları
TV’de görüntü var ama ses yok:
Not
• Ses sinyali algılanmazsa, TV otomatik olarak ses çıkışı
kapalı ayarına geçiş yapar, bu durum herhangi bir
arıza belirtisi değildir.

•

Tüm kabloların düzgün şekilde bağlanmış
olduğundan emin olun.
•
Ses düzeyinin 0 olarak ayarlanmamış
olduğundan emin olun.
•
Ses düzeyinin tamamen kapatılmamış
olduğundan emin olun.
Görüntü var ama ses kalitesi çok düşük:
•
Ses ayarlarının düzgün biçimde
yapıldığından emin olun.
Görüntü var ama ses sadece bir hoparlörden
geliyor:
•
Ses dengesinin orta konuma
ayarlandığından emin olun.

HDMI bağlantı sorunları
HDMI cihazlarında sorun var:
•
HDCP desteği, bir TV’nin HDMI
cihazından aldığı içeriği oynatması için
gereken süreyi uzatabilir.
•
TV HDMI cihazını tanımıyor ve herhangi
bir görüntü oluşmuyorsa, kaynağı bir
cihazdan başka birine geçirin, ardından
geçişi geri alın.
•
Zaman zaman ses kesintisiyle
karşılaşıyorsanız, HDMI cihazındaki ses
ayarlarının doğru olup olmadığını kontrol
edin.
•
HDMI-DVI adaptör veya HDMI - DVI
kablosu kullanılırsa AUDIO L/R veya

AUDIO IN girişine ek bir ses kablosu
(yalnızca mini jak) bağlı olup olmadığını
kontrol edin.

Bilgisayar bağlantı sorunları
TV’deki bilgisayardan gelen görüntü sabit değil:
•
Bilgisayarınızda desteklenen bir
çözünürlük ve yenileme hızı seçilmiş
olduğundan emin olun.
•
TV görüntü formatını ölçeksiz olarak
ayarlayın.

Bize ulaşın
Sorununuzu çözemediğiniz takdirde, www.
philips.com/support web sitesinde bu TV için
belirtilen SSS bölümüne başvurun.
Sorun devam ederse, bu User Manual
belgesinde belirtilen ülkenizdeki Philips Müşteri
Destek birimine başvurun.
Uyarı
• TV’yi kendiniz onarmaya çalışmayın. Bu, yaralanma,
TV’nizde onarılmaz hasar veya garantinizin geçersiz
olmasına neden olabilir.

Not
• Philips ile iletişim kurmadan önce TV model ve
seri numaralarınızı hazır bulundurun. Bu numaralar,
TV’nizin arkasında ve ambalajda basılı durumdadır.

T ürk çe

Görüntü konumu hatalıdır:
•
Bazı cihazlardan gelen görüntü sinyalleri
ekrana tam sığmayabilir. Cihazın sinyal
çıkışını kontrol edin.
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10 Dizin
A

Akıllı ayarlar
Alım
Analog kanal
ince ayar

E

10, 12
26 , 20
20

İ

İletim
sorun giderme

Ç

Çevreyi koruma

F
26

5

B

Bağlantılar
elektrik kablosu
HDMI
sorun giderme
sorun giderme
teknik özellikler
Bekleme
sorun giderme
Bilgisayar formatı
teknik özellikler
Braket

21
27
27
25
26
25
25

C

Cihazlar
izleme

D

Demo
Dijital servisler
teletext
Dil
sorun giderme

28
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EasyLink
devre dışı bırakma
etkinleştirme
tek dokunuşta bekletme
tek dokunuşta oynatma
Ebeveyn denetimi
TV kilidi
Ev modu

9

17
13
26

Fabrika ayarları
Favori listesi
ayarlar
seçme

23
23
23
23
15
16

17
13
14

G

Görüntü
çözünürlük
Güç
Güvenlik

25
26 , 6
4

H

HDMI kablosu
sorun giderme

27

K

Kanal listesi
favori
güncelleme
sorun giderme
Kanallar
ayarlama
favori listesi
kurulum
manuel
otomatik
tekrar düzenleme
yeniden adlandırma
Kanalları ayarlama
Kensington kilidi
Kilit
Kensington
TV

13
14
26
20
13
19
18
20
20
20
24
24
15

L

Location

19
18

16

M

Menü
ana menü
çocuk kilidi
dil
sorun giderme
teletext

P

Piller
PIN kodu

R

Resim ayarları
Resim formatı
resim formatı değişikliği
sorun giderme

S

Sayfa Tablosu
Ses ayarları
Ses seviyesi
ayarlama
Sorun giderme

T

Tek dokunuşta bekletme
Tek dokunuşta oynatma
Teknik spesifikasyonlar
Teletext
alt sayfalar
features
sayfa Tablosu
TV
açma
bekleme

10
15
26
26
13

26 , 5
26

10
11
26

duvar montaj plakası
ekran bakımı
güvenlik
kanal değiştirme
kapatma
kontroller
konum
menü
radyo teknik özellikleri
ses düzeyi ayarı
sorun giderme
taşıma
TV’yegenel bakış
TV lock
bağlı cihazları kilitleme
kanalları kilitleme
PIN kodu

4, 25
5
4
8
8
6
24
10
25
9
26
4
6
16
16
26

U

Uyku zamanlayıcısı
Uzaktan kumanda
genel bakış
sorun giderme
teknik özellikler

15
,6
26
25

V

Video formatı
video formatı teknik özellikler
13
12, 12
9
26

25

Z

Zamanlayıcı
açma zamanlayıcısı
bekleme
sleeptimer

15
15
15

23
23
25
13
13
13
T ürk çe

Kurulum
manuel
otomatik

8
8
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