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 1 Ö nemli 

Güvenlik 

Uyarĕlar 

TV'nizi kullanmadan ºnce t¿m talimatlarĕ 
okuyun ve anlayĕn. Talimatlara 
uyulmamasĕndan dolayĕ hasar meydana 
geldiŘinde, garanti geersiz olacaktĕr. 

Elektrik arpmasĕ veya yangĕn riski! 

¶ TV'yi asla yaŘmur veya suya maruz 
bĕrakmayĕn. TV'nin yakĕnĕna asla vazo 
gibi sĕvĕ ieren nesneler yerleƓtirmeyin. 
TV ¿zerine veya iine sĕvĕ dºk¿l¿rse, 
TV'nin  elektrik prizi baŘlantĕsĕnĕ hemen 
kesin. Yeniden kullanmadan önce 
TV'nin Philips M¿Ɠteri destek birimi 
tarafĕndan kontrol edilmesini saŘlayĕn. 

¶ TV, uzaktan kumanda veya pilleri asla 
ĕplak alevlerin veya doŘrudan g¿neƓ 
ĕƓĕnĕ dahil diŘer ĕsĕ kaynaklarĕnĕn yakĕnĕna 
yerleƓtirmeyin. Kĕvĕlcĕm sĕramasĕnĕ 
ºnlemek iin mum ve diŘer alev t¿rlerini 
TV'den, uzaktan kumandadan ve 
pillerden daima uzak tutun. 

 
 

 

¶ TV'nin havalandĕrma aĕklĕklarĕndan veya 
diŘer aĕklĕklarĕndan ieri asla nesne 
sokmayĕn. 

¶ Uzaktan kumanda veya pilleri yaŘmura, 
suya veya aƓĕrĕ sĕcaŘa maruz bĕrakmayĕn. 

¶ FiƓ pimlerine y¿k binmesini ºnleyin. FiƓ 
piminin güç elektrik prizine tam olarak 
yerleƓtirildiŘinden emin olun. GevƓek fiƓ 
pimleri kĕvĕlcĕm atlamasĕna veya yangĕna 
neden olabilir. 

¶ TV dºnd¿r¿ld¿Ř¿nde, g¿ kablosunun 
gerilmemesine dikkat edin. Güç kablosu 
gerildiŘinde baŘlantĕlar gevƓeyebilir ve 
bu da kĕvĕlcĕma neden olabilir. 

¶ TV'nin elektrik baŘlantĕsĕnĕ kesmek iin 
TV'nin fiƓinin ekilmiƓ olmasĕ gerekir. 
G¿ kablosunu ĕkartĕrken her zaman 
fiƓten tutarak ekin, kablodan ekmeyin. 
Elektrik kablosuna, fiƓe ve prize her 
zaman eriƓebildiŘinizden emin olun. 

TV'nin zarar görme riski vardĕr! 

¶ 25 kilodan veya 55 lb'den daha aŘĕr olan 
TV'leri kaldĕrmak ve taƓĕmak iin iki kiƓi 
gereklidir. 

¶ TV'yi standa monte ederken yalnĕzca 
¿r¿nle birlikte verilen standĕ kullanĕn. 
Standĕ TV'ye sĕkĕca sabitleyin. TV'yi, TV 
ile standĕn toplam aŘĕrlĕŘĕnĕ taƓĕyabilecek 
düz ve yatay bir yüzey üzerine 
yerleƓtirin. 

¶ TV'yi duvara monte ederken, yalnĕzca 
TV'nin aŘĕrlĕŘĕnĕ taƓĕyabilecek nitelikte bir 
duvar montaj sistemi kullanĕn. Duvar 
montajĕnĕ, TV ve duvar montaj 
grubunun toplam aŘĕrlĕŘĕnĕ taƓĕyabilecek 
nitelikteki bir duvara yapĕn. TP Vision 
Netherlands B.V. hatalĕ yapĕlan duvar 
montajlarĕ nedeniyle meydana gelen 
kaza, yaralanma veya zararlardan 
sorumlu deŘildir. 

¶ TV'yi kaldĕrmak isterseniz standĕ TV'den 
demonte edin. Stand takĕlĕyken TV'yi 
arkasĕ yere gelecek Ɠekilde koymayĕn. 

¶ TV'nizi g¿ ĕkĕƓĕna baŘlamadan ºnce, 
Ɠebeke voltajĕnĕn TV'nin arkasĕnda 
belirtilen deŘerle uyumlu olduŘundan 
emin olun. ƒebeke voltajĕ belirtilen 
deŘerden farklĕysa, TV'nizi asla Ɠebekeye 
baŘlamayĕn. 

¶ Bu ¿r¿n¿n bazĕ paralarĕ camdan 
¿retilmiƓ olabilir. Yaralanma ve hasarĕ 
ºnlemek iin dikkatli taƓĕyĕn. 
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Ç ocuklar için yaralanma riski bulunur! 

TV'nin devrilerek ocuklarĕ yaralamasĕnĕ 
ºnlemek iin bu ºnlemleri uygulayĕn: 

¶ TV'yi asla ºrt¿ veya ekilebilecek baƓka 
bir malzemeyle kaplĕ bir yüzeye 
yerleƓtirmeyin. 

¶ TV'nin herhangi bir parasĕnĕn, 
yerleƓtirildiŘi y¿zeyin kenarlarĕndan 
sarkmadĕŘĕndan emin olun. 

¶ Mobilyayĕ ve TV'yi duvara sabitlemeden 
veya uygun bir destek düzeni 
oluƓturmadan, TV'yi kitaplĕk gibi b¿y¿k 
mobilyalarĕn ¿zerine asla yerleƓtirmeyin. 

¶ ¢ocuklara mobilyalarĕn ¿zerine ĕkarak 
TV'ye ulaƓmaya alĕƓmanĕn tehlikelerini 
anlatĕn. 

Pilleri yutma tehlikesi! 

¶ ¦r¿n/uzaktan kumanda, yanlĕƓlĕkla 
yutulma riski taƓĕyan bozuk para tipi bir 
pil ierebilir. Her zaman pili ocuklarĕn 
eriƓemeyeceŘi bir konumda saklayĕn! 

AƓĕrĕ ĕsĕnma riski! 

¶ TV'yi asla her tarafĕ kapalĕ bir yere 
yerleƓtirmeyin. Havalandĕrma iin TV'nin 
çevresinde her zaman en az 4 inç veya 
10 cm boƓ alan bĕrakĕn. TV'nin 
havalandĕrma aĕklĕklarĕnĕn asla perde 
veya baƓka nesnelerle kapatĕlmadĕŘĕndan 
emin olun. 

Yaralanma, yangĕn veya g¿ kablosunda 

hasar riski! 

¶ TV'yi veya baƓka nesneleri hibir zaman 
g¿ kablosunun ¿zerine yerleƓtirmeyin. 

¶ ƒimƓekli fĕrtĕnalarda TV'nin elektrik prizi 
ve anten baŘlantĕlarĕnĕ ĕkarĕn. ƒimƓekli 
fĕrtĕnalarda TV'nin hibir kĕsmĕna, elektrik 
kablosuna veya anten kablosuna 
dokunmayĕn. 

ũƓitmede duyusunda hasar meydana gelme 

riski! 

¶ Y¿ksek sesle kulaklĕk dinlemekten veya 
kulaklĕklarĕ uzun s¿re takmaktan kaĕnĕn. 

D¿Ɠ¿k sĕcaklĕklar 

¶ TV'nin 5ÁC veya 41ÁF altĕnda nakliyesi 
yapĕldĕktan sonra, TV ambalajĕnĕ aĕn ve 
TV'yi prize takmadan önce TV'nin 
ortam sĕcaklĕŘĕna ulaƓmasĕnĕ bekleyin. 

 

Bakĕm 

Ekran 

¶ TV ekranĕnĕn zarar gºrme riski vardĕr! 
Ekranĕn hibir zaman herhangi bir nesne 
ile dokunulmamasĕ, itilmemesi, 
sürtülmemesi veya çizilmemesini 
saŘlayĕn. 

¶ Temizlik ºncesinde TV'nin fiƓini ĕkarĕn. 

¶ TV'yi ve erevesini yumuƓak ve nemli 
bir bezle dikkatli bir Ɠekilde silin. TV iin 
asla alkol, kimyasal maddeler veya ev 
temizlik ¿r¿nleri kullanmayĕn.  

¶ ƒekil bozukluŘu oluƓmasĕnĕ ve renk 
solmasĕnĕ engellemek iin su 
damlacĕklarĕnĕ olabildiŘince abuk silin. 

¶ M¿mk¿n olduŘunca hareketsiz 
gºr¿nt¿lerden kaĕnĕn. Hareketsiz 
görüntüler, ekranda uzun süre kalan 
görüntülerdir. Ekran menüleri, siyah 
çubuklar, süre gösterimleri vs. hareketsiz 
görüntülerdir. Hareketsiz görüntüler 
kullanmak zorundaysanĕz, ekranĕn zarar 
gºrmesini ºnlemek iin ekran kontrastĕnĕ 
ve parlaklĕŘĕnĕ azaltĕn. 

 

YerleƓtirme ipularĕ 

¶ TV'yi, ĕƓĕŘĕn doŘrudan ekran ¿zerinde 
parlamadĕŘĕ bir yere yerleƓtirin. 

¶ Bu TV'yi izlemek için en ideal mesafe, 
ekranĕn aprazlama uzunluŘunun ¿ 
katĕdĕr. ¥rneŘin, TV'nin diyagonal ekran 
boyutu 81 cm / 32" ise, ideal izleme 
mesafesi ekranĕn ºn¿nden itibaren 
yaklaƓĕk ~2,5 m / ~92 in olacaktĕr. 

¶ Otururken, gºzleriniz ekranĕn ortasĕyla 
aynĕ seviyede olmalĕdĕr. 

TV'nin yerleƓtirilmesi  

TV'nizi nasĕl yerleƓtireceŘinizi seerek TV'niz 
iin en iyi ses d¿zeni yapĕlandĕrmasĕnĕ 
uygulayabilirsiniz (duvara montaj ya da standa 
montaj). 
1.  ºŘesine basĕn. 
2. [Kurulum] ºŘesini sein, ardĕndan OK 

tuƓuna basĕn. 
3. [TV ayarlarĕ] > [Genel ayarlar] > [TV 

yerleƓtirme] ºŘesini sein. 

4. [TV standĕnda] veya [Duvara monte] 

sein, ardĕndan OK tuƓuna basĕn.  
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TV'yi kilitleme 

TV'nizin arka tarafĕnda, TV standĕnĕn alt 
kĕsmĕnda bir Kensington Security Slot 
bulunmaktadĕr. TV'yi emniyete almak iin 
hĕrsĕzlĕŘa karƓĕ bir Kensington kilit satĕn alĕn 
(ayrĕ satĕlĕr). 

 
 

Yasal 

Bildirim 

2013 ©  TP Vision Netherlands B.V. Tüm 
haklarĕ saklĕdĕr. Teknik ºzellikler ºnceden 
bildirilmeksizin deŘiƓtirilebilir. Ticari markalar, 
Koninklijke Philips Electronics N.V. Ɠirketinin 
veya kendi sahiplerinin malĕdĕr. TP Vision 
Netherlands B.V. daha önceden gerekli 
tedarikleri saŘlamak zorunda olmadan istediŘi 
zaman ¿r¿nleri deŘiƓtirme hakkĕnĕ saklĕ 
tutmaktadĕr. 

Bu kĕlavuzda bulunan ieriŘin, sistemin 
kullanĕm amacĕna uygun olduŘu 
d¿Ɠ¿n¿lmektedir. ¦r¿n¿n veya ¿r¿ne ait ayrĕ 
modüllerin ya da prosedürlerin burada 
belirtilen amalarĕn dĕƓĕnda kullanĕlmasĕ 
halinde, sºz konusu kullanĕma yºnelik 
geerlilik ve uygunluk onayĕnĕn alĕnmasĕ 
gerekir. TP Vision Netherlands B.V. ieriŘin 
ABD patent yasalarĕnĕ ihlal etmediŘini garanti 
etmektedir. BaƓka herhangi bir aĕk ya da 
zĕmni garanti verilmemektedir. 

TP Vision Netherlands B.V. bu belgenin 
ieriŘindeki herhangi bir hatadan ya da bu 
belgedeki içerikten kaynaklanan herhangi bir 
sorundan sorumlu tutulamaz. Philips rapor 
edilen hatalarĕ en kĕsa s¿rede uyarlayarak 
Philips destek web sitesinde yayĕnlayacaktĕr. 

Garanti koƓullarĕ 

¶ Yaralanma, TV'nin zarar görmesi veya 
garantinin geçersiz hale gelmesi riski! 
TV'yi kendi kendinize onarmaya 
alĕƓmayĕn. 

¶ TV'yi ve aksesuarlarĕnĕ yalnĕzca ¿retim 
amacĕna uygun olarak kullanĕn. 

¶ TV'nin arkasĕndaki dikkat uyarĕsĕ, elektrik 
Ɠoku tehlikesini belirtir. TV kapaŘĕnĕ asla 
amayĕn. Servis veya onarĕm 
gerektiŘinde her zaman iin Philips 
M¿Ɠteri Destek birimine baƓvurun. 

¶ Bu kĕlavuzda aĕka yasaklanmĕƓ her 
t¿rl¿ iƓlem veya tavsiye edilmeyen ya da 
izin verilmeyen tüm ayar ve montaj 
prosedürleri, garantinin geçersiz 
olmasĕna neden olacaktĕr. 

Piksel özellikleri  

Bu LCD/LED ¿r¿nde ok sayĕda renkli piksel 
vardĕr. Etkin piksel oranĕ %99,999 olsa da 
ekranda sabit olarak siyah veya parlak ĕƓĕk 
(kĕrmĕzĕ, mavi, yeƓil) noktalarĕ gºr¿nebilir. Bu, 
ekranĕn yapĕsal ºzelliŘidir (yaygĕn sektºr 
standartlarĕna uygundur) ve bir arĕza deŘildir. 
 

 

CE uyumluluŘu 

Bu ürün, 2006/95/EC (Alçak Gerilim), 
2004/108/EC (EMC) ve 2011/65/EU (ROHS) 
Sayĕlĕ Yºnergelerin temel koƓullarĕna ve ilgili 
diŘer h¿k¿mlerine uygundur. 
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EMF uyumluluŘu 

TP Vision Netherlands B.V. herhangi bir 
elektronik alet gibi, genel anlamda 
elektromanyetik sinyaller yayma ya da alma 
yeteneŘine sahip t¿keticileri hedefleyen 
birçok ürün üretir ve satar.  

Philipsõin en ºnemli ¢alĕƓma Prensiplerinden 
biri, ¿r¿nleri iin gerekli t¿m saŘlĕk ve g¿venlik 
tedbirlerini almak, yasal gerekliliklerle uyum 
içinde olmak ve ürünlerin üretim tarihinde 
geçerli olan Elektromanyetik Alan (EMF) 
standartlarĕna uymaktĕr. 

Philips, saŘlĕk aĕsĕndan zararlĕ etkileri 
bulunmayan ¿r¿nler geliƓtirmekte, ¿retmekte 
ve pazarlamaktadĕr. TP Vision, t¿m 
¿r¿nlerinin kullanĕm amalarĕ doŘrultusunda 
kullanĕlmalarĕ durumunda, g¿n¿m¿zdeki 
bilimsel verilere göre güvenli olarak 
kullanĕlabileceklerini onaylar.  

Philips uluslararasĕ EMF ve güvenlik 
standartlarĕnĕn geliƓtirilmesinde etkin bir rol 
oynadĕŘĕndan, standartlaƓma konusundaki 
geliƓmeleri ¿r¿nlerine hĕzlĕ bir Ɠekilde 
yansĕtabilmektedir. 

Aĕk kaynak 

Bu ¿r¿n bir aĕk kaynak lisansĕ altĕnda 
lisanslanmĕƓ yazĕlĕm iermektedir. TeƓekk¿rler 
ve lisans metinleri için lütfen ürün içi 
elektronik kullanĕcĕ kĕlavuzuna gºz atĕn. TP 
Vision Netherlands B.V. ilgili lisanslar uyarĕnca 
bu t¿r bir teklifin yapĕlmasĕ gereken bu 
¿r¿nde kullanĕlan telif hakkĕ korumalĕ aĕk 
kaynak yazĕlĕm paketlerinin tam bir kopyasĕnĕ 
talep ¿zerine sunmayĕ teklif etmektedir.  

Bu teklif, bu bilgiyi alan herkes için ürünün 
satĕn alĕnmasĕndan sonra ¿ yĕla kadar 
geerlidir. Kaynak koduna ulaƓmak iin l¿tfen 
ũngilizce olarak yazĕlmĕƓ, isteŘinizi ifade eden 
bir mektubu ürün kodu ile birlike Ɠu adrese 
gönderin:  

"Intellectual Property Department, TP Vision 
Netherlands B.V., P.O. Box 80077, 5600 KA 
Eindhoven, The Netherlands." 

Ticari markalar ve telif haklarĕ 

Windows Media, Microsoft Corporation'ĕn 
BirleƓik Devletler'de ve/veya diŘer ¿lkelerdeki 
tescilli ticari markasĕ veya ticari markasĕdĕr. 

 

Dolby Laboratories lisansĕyla ¿retilmiƓtir. 
Dolby ve çift D simgesi, Dolby 
Laboratories'in ticari markalarĕdĕr. 

 

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia 
Interface (HDMI Yüksek Ç özünürlüklü 
Ç okluortam Arayüzü) terimleri ve HDMI 
Logosu Amerika BirleƓik Devletleri'nde ve 
diŘer ¿lkelerde HDMI Lisanlama LLC'ye ait 
ticari veya tescilli ticari markalardĕr. 

 

Kensington ve Micro Saver, ACCO World 
Corporation'ĕn ABD'de kayĕtlĕ ticari markalarĕ 
ve diŘer ¿lkelerde kayĕt baƓvurusu yapĕlmĕƓ ve 
beklemede olan ticari markalarĕdĕr.  

 

DLNA®, DLNA Logosu ve DLNA 
CERTIFIED® Digital Living Network 
Alliance'ĕn ticari markalarĕ, servis markalarĕ 
veya sertifikasyon markalarĕdĕr. 

 

DivX®, DivX Certified® ve ilgili logolar, Rovi 
Corporation'ĕn veya baŘlĕ kuruluƓlarĕnĕn ticari 
markalarĕdĕr ve lisansla kullanĕlĕrlar. 

Ö zel içerikler de dahil olmak üzere, HD 
1080p ºz¿n¿rl¿Ře kadar DivX® videolarĕ 
oynatmak için DivX Certified®. 

DIVX VũDEO HAKKINDA: DivX®; DivX, 
LLC tarafĕndan oluƓturulan ve Rovi 
Corporation'a baŘlĕ bir dijital video formatĕdĕr. 
Bu, DivX video oynatan resmi DivX 
Certified® cihazdĕr. Daha fazla bilgi ve 
dosyalarĕnĕzĕ DivX videolarĕna dºn¿Ɠt¿rmekte 
kullanacaŘĕnĕz yazĕlĕm aralarĕ iin divx.com 
adresini ziyaret edin. 
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DIVX ũSTEK ¦ZERũNE VũDEO HAKKINDA: 
Bu DivX Certified® cihazĕn, satĕn alĕnan DivX 
ũstek ¿zerine video (VOD) filmlerini 
oynatabilmesi iin kaydedilmesi gerekir. Kayĕt 
kodunu edinmek için, cihaz ayar 
menüsündeki DivX VOD bölümüne gidin. 
Daha fazla bilgi edinmek ve kaydĕnĕzĕ nasĕl 
tamamlayacaŘĕnĕzĕ ºŘrenmek iin 
vod.divx.com adresini ziyaret edin. 

 

Skype; Skype Limited veya ilgili diŘer 
firmalarĕna ait bir ticari markadĕr. 

PlayReady Son Ü rünleri 

ũerik sahipleri telif içerikler dahil fikri 
mülkiyetlerini korumak için Microsoft 
PlayReadyÊ ierik eriƓim teknolojisini 
kullanmaktadĕr . Bu cihaz PlayReady ve/veya 
WMDRM-korumalĕ ieriŘe eriƓim saŘlamak 
iin PlayReady teknolojisi kullanmaktadĕr. 
Cihaz, ierik kullanĕmĕnda Ɠartlarĕ doŘru 
Ɠekilde yerine getiremezse cihaz sahipleri 
Microsoft'tan cihazĕn PlayReady-korumalĕ 
ieriŘini alabilme kabiliyetini feshetmesini 
talep edebilir. Fesih, korumasĕz veya diŘer 
ierik eriƓim teknolojileri tarafĕndan korunan 
ieriŘi etkilememelidir. ũerik sahiplerinin, 
ieriklerine eriƓebilmek iin PlayReady'i 
yükseltmeleri gerekebilir. Bir yükseltmeyi 
kabul etmediŘinizde bu y¿kseltmeyi 
gerektiren ieriŘe eriƓemezseniz. 

DiŘer t¿m tescilli veya tescilsiz ticari markalar 
ilgili sahiplerinin mülküdür. 
 

Sürdürülebilirlik 

Enerji verimliliŘi 

Bu TV enerji tasarrufu saŘlayan ºzelliklerle 
tasarlanmĕƓtĕr. Bu ºzelliklere ulaƓmak iin 
uzaktan kumandadaki  YeƓil d¿Řme tuƓuna 

basĕn. 
¶ Enerji tasarruflu gºr¿nt¿ ayarlarĕ: 

Enerji tasarruflu gºr¿nt¿ ayarlarĕnĕn bir 
kombinasyonunu uygulayabilirsiniz. TV 
izlerken, YeƓil d¿Řme d¿Řmesine basĕn 

ve [Enrj tsrrfu] seeneŘini belirleyin. 

Ardĕndan [Enrj tsrrfu] gºr¿nt¿ ayarĕnĕ 

seçin. 

¶ Ekranĕ kapatma: TV'nin yalnĕzca sesini 

dinlemek istiyorsanĕz, ekranĕ 
kapatabilirsiniz. DiŘer iƓlevler normal 
Ɠekilde alĕƓmaya devam eder. TV 
izlerken yeƓil d¿Řmeye basĕn ve [Ekran 

kapatma] ºŘesini sein. 

¶ Bekleme modunda d¿Ɠ¿k g¿ t¿ketimi: 

GeliƓmiƓ devreler TV'nin g¿ t¿ketimini, 
sabit bekleme iƓlevselliŘinde herhangi bir 
kayĕp olmadan son derece d¿Ɠ¿k bir 
seviyeye indirir. 

¶ Otomatik kapanma: Enerji tasarrufu 

saŘlamak iin TV'nin, belirli bir s¿re 
kullanĕlmadĕŘĕnda otomatik olarak 
kapatĕlmasĕnĕ saŘlar. TV izlerken, YeƓil 

d¿Řme d¿Řmesine basĕn ve [Otomatik 

kapatma] seeneŘini belirleyin. 

Ardĕndan TV'nin otomatik olarak 
kapanacaŘĕ s¿reyi sein. 

¶ Etkin olmayan cihazlarĕn kapatĕlmasĕ: 

BaŘlĕ EasyLink HDMI-CEC (Tüketici 
Elektronik Kontrol¿) uyumluluŘuna 
sahip cihazlar etkin olmadĕŘĕnda kapatĕlĕr. 
TV izlerken, YeƓil d¿Řme d¿Řmesine 

basĕn ve [Etkin olmayan cihazlar kapalĕ] 

seeneŘini belirleyin. 

¶ Güç yönetimi: GeliƓmiƓ g¿ yºnetimi, 

bu TV tarafĕndan t¿ketilen enerjiden 
tasarruf saŘlanmasĕna yardĕmcĕ olur. 
YaptĕŘĕnĕz kiƓisel ayarlarĕn TV'nin g¿ 
tüketimini nasĕl etkilediŘini gºrmek 
istiyorsanĕz  tuƓuna basĕn, aradĕndan 
[Kurulum] > [Demo izleyin] > [Active 

Control demosu] ºŘelerini sein. 
 



 
 

TR      8      
 

Geri dºn¿Ɠ¿m 

¦r¿n¿n¿z geri dºn¿Ɠt¿r¿lebilen ve yeniden 
kullanĕlabilen y¿ksek kaliteli malzeme ve 
bileƓenler kullanĕlarak ¿retilmiƓtir. 

 
 

 

Bir ¿r¿ne, arpĕ iƓaretli tekerlekli ºp arabasĕ 
iƓaretli etiket yapĕƓtĕrĕlmasĕ, sºz konusu 
¿r¿n¿n 2002/96/EC sayĕlĕ Avrupa Yºnergesi 
kapsamĕnda olduŘu anlamĕna gelir. L¿tfen, 
elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanmasĕ 
ile ilgili bulunduŘunuz yerdeki sistem hakkĕnda 
bilgi edinin. 

 
 

 

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve 
eskiyen ¿r¿nlerinizi, normal evsel atĕklarĕnĕzla 
birlikte atmayĕn. Eskiyen ¿r¿n¿n¿z¿n atĕk 
iƓlemlerinin doŘru biimde gerekleƓtirilmesi, 
evre ve insan saŘlĕŘĕ ¿zerinde olumsuz etki 
oluƓturulmasĕnĕ ºnlemeye yardĕmcĕ olur. 

¦r¿n¿n¿zde 2006/66/EC sayĕlĕ Avrupa 
Direktifi kapsamĕnda d¿zenlenen ve normal 
evsel atĕklarla atĕlmamasĕ gereken piller 
kullanĕlmaktadĕr. Atĕk iƓleminin d¿zg¿n 
biçimde gerekleƓtirilmesi, evre ve insan 
saŘlĕŘĕ ¿zerinde olumsuz etki oluƓturulmasĕnĕ 
ºnlemeye yardĕmcĕ olduŘundan, l¿tfen pillerin 
ayrĕca toplanmasĕ hakkĕndaki yerel kurallar 
hakkĕnda bilgi edinin. 

 
 

Enerji etiketi 

Avrupa Enerji Etiketi size ürünün enerji 
verimliliŘi sĕnĕfĕ hakkĕnda bilgi verir. Bu ¿r¿n¿n 
enerji verimliliŘi sĕnĕfĕ ne kadar yeƓil ise, o 
kadar az enerji tüketir. 

Etiketin ¿zerinde enerji verimliliŘi sĕnĕfĕnĕ, 
¿r¿n¿n kullanĕm halindeyken ortalama ne 
kadar enerji t¿kettiŘini ve 1 yĕllĕk ortalama 
enerji t¿ketimini bulabilirsiniz. Ayrĕca 
www.philips.com/TV adresindeki Philips web 

sitesine giderek ürünün sizin ülkenize özel 
enerji t¿ketim deŘerlerini ºŘrenebilirsiniz. 

http://www.philips.com/TV
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Yardĕm ve destek 

Yardĕm'ĕ kullanma 

Ekran üzerindeki [Yardĕm] menüsüne gitmek 

için  Mavi d¿Řme'ye basĕn.  

[Yardĕm] men¿s¿nden ĕkmak iin  tuƓuna 

basĕn.  

Philips web sitesini ziyaret edin 

AradĕŘĕnĕz Ɠey ekrandaki [Yardĕm] içinde 

yoksa, www.philips.com/support adresinden 

Philips destek web sitesini ziyaret edin.  

Philips destek web sitesinde ayrĕca; 

¶ Sĕk Sorulan Sorulara (SSS) yanĕtlar 
bulabilir, 

¶ Bu kĕlavuzu yazdĕrĕlabilir PDF halinde 
indirebilir, 

¶ Sorularĕnĕzĕ bize e-posta ile gönderebilir 
ve 

¶ Philips M¿Ɠteri Destek birimi ile 
çevrimiçi sohbet edebilirsiniz (sadece 
bazĕ ¿lkelerde mevcuttur) 

 

Philips baŘlanabilirlik rehberini 

kullanĕn 

Kullanĕmĕ kolay bir baŘlanabilirlik rehberi ile 
TV'nizi diŘer cihazlara nasĕl baŘlayabileceŘiniz 
hakkĕnda bilgiler sunulur. 
http://www.connectivityguide.philips.com 

adresini ziyaret edin. 

TV forumunda arama yap 

Philips TV kullanĕcĕlarĕ topluluŘu.  
www.supportforum.philips.com adresini 

ziyaret edin. 

Philips ile iletiƓim kurun 

Destek iin ¿lkenizdeki Philips M¿Ɠteri 
Destek birimiyle iletiƓime geebilirsiniz. Bu 
birimin numarasĕnĕ ¿r¿nle birlikte gelen 
broƓ¿rde veya internet ¿zerinde 
www.philips.com/support adresinde 

bulabilirsiniz. 

Philips ile iletiƓime gemeden ºnce TV'nizin 
modelini ve seri numarasĕnĕ not alĕn. Bu 
bilgileri TV'nizin arkasĕnda veya TV 
ambalajĕnĕn ¿zerinde bulabilirsiniz.   

http://www.philips.com/support
http://www.connectivityguide.philips.com/
http://www.supportforum.philips.com/
http://www.philips.com/support


 
 

TR      10      
 

2 TV'nizin 

kullanĕmĕ 

TV kontrolleri 

Arka kumandalar 
 

 

1.  (Bekleme): TV'yi açar veya kapatĕr. 

2. CH +/-: Ö nceki veya sonraki kanala geçer. 

3.  (SOURCE): BaŘlĕ bir cihazĕ izlemenizi 

saŘlar. 
4.  +/- (Ses seviyesi): Ses seviyesini 

artĕrĕr veya azaltĕr.  
 

Sensörler ve göstergeler 
 

 

 

1. Bekleme modu LED göstergesi ve 

uzaktan kumanda sensörü 

Bekleme modu LED'i TV'nizin bekleme 
modunda olduŘu gºsterir. Uzaktan 
kumandayĕ sensºre yºneltin. Uzaktan 
kumanda ve TV arasĕndaki gºr¿Ɠ alanĕnda 
herhangi bir engel olmadĕŘĕndan emin olun. 
 

Uzaktan kumanda 
 

 

1.  (Bekleme): TV'yi açar veya bekleme 

moduna geçirir. 
2. Oynatma tuƓlarĕ: Ortam dosyalarĕnĕn 

oynatĕlmasĕnĕ kontrol eder. 
3.  SOURCE: BaŘlĕ bir cihazĕ izlemenizi 

saŘlar. 
4. GUIDE: Program rehberini 

gºr¿nt¿lemenizi saŘlar. 
5. EXIT: Menülerden veya TV 

fonksiyonlarĕndan ĕkĕlmasĕnĕ saŘlar.  
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6.  (Ev modu): Ana menüyü açar. 

7. OK: Bir giriƓi veya seimi onaylar. 

8. SMART TV: Smart TV'ye eriƓimi saŘlar. 

9.   (Gezinme d¿Řmeleri): Menüler 

arasĕnda gezinir ve ºŘe seer.  
 

 

 

10.  LIST: TV kanal listesine eriƓir. 

11.  FORMAT: Gºr¿nt¿ formatĕnĕ video 

kaynaŘĕna uyacak Ɠekilde deŘiƓtirebilirsiniz.   
12.  INFO: Geerli iƓlem hakkĕnda bilgi 

görüntüler.   
13.  OPTIONS:Mevcut kullanĕlabilir 

seenek, gºr¿nt¿ ve ses men¿lerine eriƓimi 
saŘlar. 
 

 

 

14.  (Geri): ¥nceki men¿ sayfasĕna dºner 

veya TV iƓlevinden ĕkar. 
15. CH +/-: Kanallarĕ deŘiƓtirir. 

16. +/- (Ses seviyesi): Ses seviyesini ayarlar.   

17.  (Sessiz): Sesi kapatĕr veya aar.     

 

 

 

18. Renkli d¿Řmeler: Görev veya seçenek 

belirler.   
D¿Řmeler servis saŘlayĕcĕsĕnĕn sunduŘu 
hizmetlere gºre iƓlev gºsterir. 
19. SUBTITLE: Altyazĕlarĕ aar veya kapatĕr. 

20. 0-9 (Sayĕ tuƓlarĕ): TV kanallarĕnĕ seer 

veya metin girer. 
21. TEXT: Teletekst'i etkinleƓtirir veya devre 

dĕƓĕ bĕrakĕr.      
 

EasyLink kontrolleri 

TV'nizi, Blu-ray oynatĕcĕ veya ev sinema 
sistemi gibi HDMI-CEC (T¿ketici ElektroniŘi 
Kontrol¿) etkinleƓtirilmiƓ aygĕtlara baŘlarsanĕz, 
bu aygĕtlarĕ tek uzaktan kumanda ile aynĕ 
anda kontrol edebilirsiniz. Tek yapmanĕz 
gereken baŘlantĕdan sonra EasyLink'i amak.  

TV'nizi baŘlama > EasyLink cihazlarĕnĕn 

kurulumu > Kontrol cihazlarĕ (Sayfa 61) 

bºl¿m¿nde konu hakkĕnda daha fazla bilgi 
alabilirsiniz. 

Ekran üzeri Uzaktan Kumanda 

Ayrĕca HDMI-CEC ºzelliŘine sahip baŘlĕ 
cihazlarĕ Ekran ¦zeri Uzaktan Kumandanĕn 
diŘer tuƓlarĕnĕ kullanarak da kontrol 
edebilirsiniz. BaŘlantĕnĕn ardĕndan Easylink'in 
etkinleƓtirilmiƓ olduŘundan emin olun. TV'nizi 

baŘlama > EasyLink cihazlarĕnĕn kurulumu > 

Kontrol cihazlarĕ (Sayfa 61) bölümünde 

konu hakkĕnda daha fazla bilgi alabilirsiniz. 

Ekran ¿zeri uzaktan kumandaya ulaƓmak 

için 

1. BaŘlĕ bir cihaz izlerken  OPTIONS 

d¿Řmesine basĕn. 
2. [Uzaktan kumandayĕ gºster] ºŘesini sein, 

ardĕndan OK tuƓuna basĕn. 

3. Bir ekran d¿Řmesini sein ve OK tuƓuna 

basĕn. 
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Akĕllĕ telefon kontrol¿ 

'Philips MyRemote' akĕllĕ telefon 

uygulamasĕyla akĕllĕ telefonunuzu ikinci bir 
uzaktan kumanda ve hatta bir klavye olarak 
kullanabilirsiniz. Ayrĕca televizyonunuz ile akĕllĕ 
telefonunuzdaki resimlerin slayt gösterisini de 
görüntüleyebilirsiniz. 

Not: TV ve akĕllĕ telefonunuzun aynĕ yerel 

aŘa baŘlĕ olduklarĕndan emin olun. Daha fazla 
bilgi için bkz.  TV'nizi baŘlama > Bir 

bilgisayar aŘĕna ve Internet'e baŘlanma 

(Sayfa 62). 

'Philips MyRemote' uygulamasĕnĕ indirmek 

iin Ɠu talimatlarĕ takip edin: 
1. Akĕllĕ telefonunuza 'Philips MyRemote' 

uygulamasĕnĕ indirmek iin Apple App store 
ya da Google Play'i ziyaret edin. 
2. Uygulama maŘazasĕndaki ilgili talimatlarĕ 
uygulayĕn. 
 

TVizleme 

TV'yi açma veya kapatma 
 

 

TV'yi açma 

¶ TV'nizi elektrik prizine baŘlayĕn ve ana 
g¿c¿ aĕn. 

¶ TV aĕk deŘilse bekleme modu LED'i 
kapalĕ kalĕr. TV ¿zerindeki  tuƓuna 
basĕn. 

¶ Bekleme modu LED'i yanarsa uzaktan 
kumanda üzerindeki  tuƓuna basĕn. 

Not: TV biraz gecikmeli olarak yanĕt verir. 

ũpucu: Uzaktan kumandanĕzĕ bulamĕyor ve 

TVõyi bekleme modundan ĕkarmak 
istiyorsanĕz, TVõnin ¿zerindeki herhangi bir 
tuƓa basĕn.  

TV'yi bekleme moduna geçirmek 

Uzaktan kumandada  d¿Řmesine basĕn.   
TV ¿zerindeki bekleme modu LED'i kĕrmĕzĕya 
döner. 

TV'yi kapatĕn 

TV üzerindeki  tuƓuna basĕn.   
Bekleme modu LED'i kapanĕr. 

Not: TV'niz bekleme modunda veya kapalĕ 

durumdayken çok az da olsa enerji tüketir. 
TV'yi uzun bir s¿re kullanmayacaksanĕz 
TV'nin fiƓini prizden ĕkartĕn.  

Otomatik kapanma 

Bu TV'nin sahip olduŘu ve varsayĕlan olarak 
etkin durumda olan enerji verimliliŘi ayarlarĕ 
ile enerji tasarrufu yapabilirsiniz. Dört saat 
boyunca herhangi bir kullanĕcĕ iƓlemi (bir 
uzaktan kumanda d¿Řmesine veya televizyon 
üzerindeki bir kontrole basma gibi) 
yapĕlmazsa TV otomatik olarak bekleme 
moduna geçer. 

Otomatik kapanmayĕ devre dĕƓĕ bĕrakmak 

için: 

1. TV izlerken uzaktan kumanda üzerindeki 
YeƓil d¿Řme 'ye basĕn.   

2. [Otomatik kapatma] ºŘesini sein, 

ardĕndan OK tuƓuna basĕn.   

3. Gezinme d¿Řmeleri ºŘesini kullanarak [0 

mins] seimi yapĕn ve ardĕndan OK 

d¿Řmesine basĕn.  
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TV ses seviyesini ayarlama 
 

 

TV sesini artĕrma veya azaltma 

¶ Uzaktan kumandada +/- tuƓuna basĕn. 

¶ TV üzerindeki  +/- tuƓuna basĕn.  
 

 

TV sesini kapatma veya açma 

¶ Sesi kesmek için uzaktan kumandada 
 tuƓuna basĕn. 

¶ Sesi açmak için tekrar  tuƓuna basĕn. 

Kulaklĕk ses seviyesini ayarlama 

1.  tuƓuna basĕn. 
2. [Kurulum] > [TV ayarlarĕ] > [Ses] > 

[Kulk ses svys] seimi yapĕn ve ardĕndan OK 

tuƓuna basĕn. 
3. Bir düzey seçin. 
 

TV kanallarĕnĕ deŘiƓtirme 
 

 
¶ Uzaktan kumanda veya TV üzerinde 

CH +/- tuƓuna basĕn. 

¶ Bir kanal numarasĕ girmek için uzaktan 
kumanda üzerindeki Sayĕ tuƓlarĕ tuƓuna 

basĕn.  
 

Favori kanallarĕn yºnetimi 

T¿m kanallarĕn bir listesini veya yalnĕzca en 
sevdiŘiniz kanallarĕn listesini 
görüntüleyebilirsiniz.  

En sevdiŘiniz kanallarĕn listesini oluƓturma 

1.  LIST ºŘesine basĕn. 

Kanal listesi görüntülenir. 
2. Favori olarak iƓaretlemek istediŘiniz kanalĕ 
seçin ve  OPTIONS tuƓuna basĕn. 

3. [Favorileri ekle/kaldĕr] seeneŘini 

belirleyin, ardĕndan OK tuƓuna basĕn.   

Seçilen kanallar bir yĕldĕz ile iƓaretlenir. 

Favoriler listesinden bir kanalĕ ĕkartmak iin 
[Favorileri ekle/kaldĕr] seeneŘini belirleyin 

ve ardĕndan OK tuƓuna basĕn. 

Favori kanallarĕnĕzĕn listesini gºr¿nt¿ler 

1.  LIST tuƓuna ve ardĕndan  

 OPTIONS tuƓuna basĕn. 

2. Favori listesindeki kanallarĕ gºr¿nt¿lemek 
için [Listele] > [Favoriler] seimini yapĕn. 

3. Onaylamak için OK tuƓuna basĕn. 
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Kanal listesini yönetme 

Kanallarĕn y¿klenmesinin ardĕndan Ɠunlarĕ 
yapabilirsiniz: 

¶ Kanallarĕ filtrele. 

¶ Anten ve kablo kanallarĕ arasĕnda geiƓ 
yapar. 

¶ Kanallarĕ yeniden adlandĕrĕr. 

¶ Kanallarĕ yeniden sĕralama. 

¶ Bir kanalĕ kilitler. 

¶ Dijital radyo kanallarĕnĕ dinleme. 

Kanallarĕ filtreleme 

1. TV izlerken Ɠu tuƓa basĕn:  LIST. 

2.  OPTIONS tuƓuna basĕn ve ardĕndan 

[Filtre] ºŘesini sein. 

3. Bir seim yapĕn, ardĕndan OK tuƓuna basĕn. 

¶ [Dijital + Analog]: Kanal listesindeki 

t¿m kanallarĕ gºr¿nt¿ler. 

¶ [Dijital TV kanallarĕ]: Sadece dijital 

kanallarĕ gºr¿nt¿ler. 

¶ [Analog Kanallar]: Sadece analog 

kanallarĕ gºr¿nt¿ler.   

¶ [Free + scrambled]: Kanal listesindeki 

t¿m kanallarĕ gºr¿nt¿ler. 

¶ [Ü cretsiz kanallar]: Sadece ücretsiz 

kanallarĕ gºr¿nt¿ler. 

¶ [ƒifreli kanallar]: Sadece Ɠifreli kanallarĕ 

görüntüler. 

Not: Filtreleme seenekleri yayĕncĕnĕza gºre 

deŘiƓebilir. 

Anten ve kablo kanallarĕ arasĕnda geiƓ 

yapar 

TV izlerken anten ve kablo kanallarĕ arasĕnda 
geiƓ yapabilirsiniz. 

1. TV izlerken  tuƓuna basĕn. 
2. [Kurulum] > [Kanal ayarlarĕ] > [Kanal 

kurulumu] > [Anten baŘlantĕsĕ] seçimini 

yapĕn. 

3. Anten kanallarĕnĕ izlemek iin [Anten 

(DVB-T)] ya da kablo kanallarĕnĕ izlemek iin 

[Kablo (DVB-C)] seimi yapĕn ve ardĕndan 

OK tuƓuna basĕn. 

Kanallarĕn yeniden adlandĕrĕlmasĕ 

Bir kanal setiŘinizde adĕ gºr¿nt¿lenir. Bu 
kanal adĕnĕ deŘiƓtirebilirsiniz. 

1. TV izlerken  LIST tuƓuna basĕn.   

Kanal listesi görüntülenir. 
2. Yeniden adlandĕrmak iin kanalĕ sein, 
ardĕndan  OPTIONS seimi yapĕn. 

3. [Yndn Ad.] seeneŘini belirleyin, ardĕndan 

OK tuƓuna basĕn. 

Ekran klavyesi görüntülenir. 
4. Her bir karakteri seçmek için Gezinme 

d¿Řmeleri tuƓuna basĕn, ardĕndan OK tuƓuna 

basĕn.   
5. TamamlandĕŘĕnda [Bitti]  seimi yapĕn ve 

ardĕndan onaylamak için OK tuƓuna basĕn. 

Kanallarĕn yeniden sĕralanmasĕ 

Kanallar yüklendikten sonra kanal listesini 
yeniden sĕralayabilirsiniz. 

1. TV izlerken  LIST tuƓuna basĕn.   

Kanal listesi görüntülenir. 
2.  OPTIONS tuƓuna basĕn.   

3. [Yeniden sĕrala] ºŘesini sein, ardĕndan 

OK tuƓuna basĕn.  

4. Yeniden sĕralanacak kanalĕ sein, ardĕndan 
OK tuƓuna basĕn. 

5. Vurgulanan kanalĕ baƓka bir konuma 
taƓĕmak iin Gezinme d¿Řmeleri tuƓuna basĕn, 

ardĕndan OK tuƓuna basĕn. 

6. TamamlandĕŘĕnda  OPTIONS tuƓuna 

basĕn. 
7. [Tekrar sĕralamadan ĕk] ºŘesini sein, 

ardĕndan OK tuƓuna basĕn.    

Bir kanalĕ kilitler 

Kanallarĕ kilitleyerek yetkisiz eriƓimi 
önleyebilirsiniz. 

1. TV izlerken  LIST tuƓuna basĕn. 

Kanal listesi görüntülenir. 
2. Kilitlenecek kanalĕ sein ve ardĕndan  

 OPTIONS tuƓuna basĕn. 

3. [Kanalĕ kilitle] seeneŘini belirleyin, 

ardĕndan OK tuƓuna basĕn.   

4. ũstenirse pin kodunu girin. 
Kanal, kanal listesinde bir kilit simgesi ile 
iƓaretlenmiƓtir.   

ũpucu: Kilitli bir kanalĕ izlemek iin 

istendiŘinde pin kodunu girin. 
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Dijital radyo kanallarĕnĕ dinleme 

Dijital radyo kanallarĕ varsa bunlarĕ 
dinleyebilirsiniz. TV kanallarĕnĕ y¿klediŘinizde 
radyolar da otomatik olarak yüklenir. 

1. TV izlerken  LIST tuƓuna basĕn. 

Kanal listesi görüntülenir. 
2.  OPTIONS tuƓuna basĕn. 

3. [Filtre]  > [Radyo] seimini yapĕn ve 

ardĕndan OK tuƓuna basĕn. 

4. Bir radyo kanalĕ sein ve OK tuƓuna basĕn. 
 

BaŘlĕ cihazlarĕn izlenmesi 

Bir cihazĕ izlemeden ºnce cihazĕ TV'ye 
baŘlayĕn. Bkz. TV'nizi baŘlama > Cihazlarĕn 

baŘlanmasĕ (Sayfa 48). 

KAYNAK ile bir cihazĕn seilmesi 

1.  SOURCE tuƓuna basĕn.   

2. Bir cihaz sein, ardĕndan OK tuƓuna basĕn. 

Ana menüden bir cihaz seçin 

1.  tuƓuna basĕn. 
2. [Kaynak] ºŘesini sein, ardĕndan OK 

tuƓuna basĕn. 
3. Cihazĕ sein, ardĕndan OK tuƓuna basĕn. 

BaŘlĕ cihazlarĕn eklenmesi ya da yºnetilmesi 
için bkz. TV'nizi baŘlama > BaŘlĕ cihazlarĕn 

izlenmesi > Cihaz ayarlarĕnĕ deŘiƓtirme 

(Sayfa 59). 

Gºr¿nt¿ ve ses ºn ayarlarĕnĕn 

kullanĕlmasĕ 

TV'niz ºnceden tanĕmlanmĕƓ gºr¿nt¿ ve ses 
ayarlarĕyla sunulmuƓtur. Bu ayarlarĕ 
uygulayabilir veya ºzelleƓtirebilirsiniz. 

Tercih ettiŘiniz gºr¿nt¿ ayarlarĕnĕ sein 

1. TV izlerken Ɠu tuƓa basĕn:  OPTIONS. 

2. [Resim ve ses] > [Görüntü stili] seçimini 

yapĕn ve ardĕndan OK tuƓuna basĕn. 

3. Bir seim yapĕn, ardĕndan OK tuƓuna basĕn: 

¶ [KiƓisel]: ¥zel gºr¿nt¿ ayarlarĕnĕzĕ 

uygular. 

¶ [Canlĕ]: G¿n ĕƓĕŘĕnda kullanĕm iin ideal, 

zengin ve dinamik ayarlar. 

¶ [DoŘal]: DoŘal gºr¿nt¿ ayarlarĕ.  

¶ [Standart]: ¢oŘu ortam ve video 

t¿r¿ne uygun varsayĕlan ayarlar. 

¶ [Film]: Film için ideal ayarlar. 

¶ [FotoŘraf]: FotoŘraf iin ideal ayarlar. 

¶ [Enrj tsrrfu]: En yüksek enerji tasarrufu 

saŘlayan ayarlar.  

Tercih ettiŘiniz ses ayarlarĕnĕ sein 

1. TV izlerken Ɠu tuƓa basĕn:  OPTIONS. 

2. [Resim ve ses] > [Ses stili] seimini yapĕn 

ve ardĕndan OK tuƓuna basĕn. 

3. Bir seim yapĕn, ardĕndan OK tuƓuna basĕn: 

¶ [KiƓisel]: KiƓiselleƓtirilmiƓ ses ayarlarĕnĕzĕ 

uygular. 

¶ [Ö zgün]: ¢oŘu ortam ve video t¿r¿ne 

uygun ayarlar. 

¶ [Film]: Film için ideal ayarlar.  

¶ [Müzik]: Müzik dinlemek için ideal 

ayarlar. 

¶ [Oyun]: Oyun için ideal ayarlar. 

¶ [Haberler]: Haberler gibi konuƓma 

aŘĕrlĕklĕ programlar iin ideal ayarlar. 
 

Gºr¿nt¿ formatĕnĕn deŘiƓtirilmesi 

Gºr¿nt¿ formatĕnĕ video kaynaŘĕna uyacak 
Ɠekilde deŘiƓtirebilirsiniz.  
1.  FORMAT ºŘesine basĕn. 

2. Bir gºr¿nt¿ formatĕ sein ve ardĕndan OK 

tuƓuna basĕn. 

Kullanĕlabilir gºr¿nt¿ formatlarĕ video 
kaynaŘĕna gºre deŘiƓiklik gºsterir:   

¶ [Otomatik doldurma]: Görüntüyü, 

ekranĕ dolduracak Ɠekilde ayarlar (alt 
yazĕlar gºr¿n¿r kalĕr). En d¿Ɠ¿k ekran 
bozulmasĕ iin ºnerilir (HD veya PC iin 
önerilmez). 

¶ [Otomatik yakĕnlaƓtĕrma]: Görüntüyü, 

ekranĕ dolduracak Ɠekilde b¿y¿t¿r. En 
d¿Ɠ¿k ekran bozulmasĕ iin ºnerilir (HD 
veya PC için önerilmez). 

¶ [S¿per yakĕnlaƓtĕr]: 4:3 yayĕnlarĕn 

kenarlarĕndaki siyah ubuklarĕ kaldĕrĕr. 
HD veya PC için önerilmez. 

¶ [Film geniƓletme 16:9]: 4:3 formatĕnĕ 

16:9 olarak ölçekler. HD veya PC için 
önerilmez. 

¶ [GeniƓ ekran]: GeniƓ ekran 

formatĕndaki ieriŘi uzatĕlmadan gºsterir. 
HD veya PC için önerilmez. 

¶ [Ö lçeksiz]: Bilgisayar için en fazla 

ayrĕntĕyĕ saŘlar. Yalnĕzca Gºr¿nt¿ 
men¿s¿nde bilgisayar modu seildiŘinde 
kullanĕlabilir. 

¶ [4:3]: Klasik 4:3 formatĕnĕ gºr¿nt¿ler. 
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Program rehberini 

görüntüleme 

Yapabilecekleriniz 
NonPublish 

Yayĕncĕlar tarafĕndan sunulan program 
rehberlerini kullanarak dijital TV kanallarĕ iin 
program akĕƓĕ ve program ºzetlerini 
görüntüleyebilirsiniz. Program rehberlerinin 
kullanĕlabilirliŘi yayĕncĕnĕza baŘlĕdĕr. 

Program rehberlerini Ɠu iki yºntemden biri ile 
görüntüleyebilirsiniz:  

¶ Yayĕncĕdan 

¶ Internet'ten 

ƒu durumlarda bir kanalĕn program rehberi 
bilgilerini görüntüleyemezsiniz:  

¶ kanalĕn yaƓ derecelendirmesi TV'nizde 
ayarlanmĕƓ olan yaƓ derecelendirmesine 
eƓit ya da büyükse.  

¶ kanal kilitliyse. 
 

Yayĕncĕdan 

Yayĕncĕ program rehberini sein 

Program rehberini kullanmadan ºnce Ɠu 
ayarlarĕ kontrol edin: 
1.  tuƓuna basĕn. 
2. [Kurulum] > [TV ayarlarĕ] > [Genel 

ayarlar] > [TV rehberi] seimini yapĕn. 

3. [Yayĕncĕdan] ºŘesini sein, ardĕndan OK 

tuƓuna basĕn. 

Yayĕncĕ program rehberine eriƓilmesi 

1.  tuƓuna basĕn. 
2. [TV rehberi] ºŘesini sein, ardĕndan OK 

tuƓuna basĕn. 
3. Program rehberini ilk defa 
görüntül¿yorsanĕz rehberi g¿ncellemek iin 
ekrandaki talimatlarĕ uygulayĕn.   

Yayĕncĕ program rehberinin ºzelleƓtirilmesi 

Gºr¿nt¿lenen bilgileri ºzelleƓtirerek: 

¶ Programlar baƓladĕŘĕnda size 
hatĕrlatĕlmasĕnĕ saŘlayabilirsiniz. 

¶ Yalnĕzca setiŘiniz kanallarĕn 
görünt¿lenmesini saŘlayabilirsiniz. 

¶ Gºr¿nt¿lenen g¿n¿ deŘiƓtirme. 

¶ Program kayĕtlarĕnĕn zamanlanmasĕ. Bkz. 
TV'nizin diŘer ºzelliklerinden 

yararlanma > TV programlarĕnĕ 

kaydetme > Zamanlama, kayĕtlar (Sayfa 

26). 

Not: Seenekler yayĕncĕ tarafĕndan sunulan 

program bilgilerine gºre deŘiƓebilir. 

1. Program rehberinde  OPTIONS tuƓuna 

basĕn. 
2. Bir seim yapĕn, ardĕndan OK tuƓuna basĕn: 

¶ [EPG verilerini al]: Program rehberi 

bilgilerini günceller. 

¶ [G¿n dŘƓtrm]: Program rehberini 

görüntülemek üzere günü seçin. 

¶ [Tarza göre ara]: Programlarĕ t¿re gºre 

arar. 

¶ [T¿m hatĕrlatĕcĕlar]: Tüm program 

hatĕrlatĕcĕlarĕnĕn bir listesini gºr¿nt¿ler. 
 

Internet'ten 

TV'nizin ũnternete y¿ksek hĕzlĕ bir geniƓ bant 
baŘlantĕyla baŘlandĕŘĕndan emin olun. Bkz.  
TV'nizi baŘlama > Bir bilgisayar aŘĕna ve 

Internet'e baŘlanma (Sayfa 62). 

Internet program rehberini seçme 

Program rehberini kullanmadan ºnce Ɠu 
ayarlarĕ kontrol edin: 
1.  tuƓuna basĕn. 
2. [Kurulum] > [TV ayarlarĕ] > [Genel 

ayarlar] > [TV rehberi] seimini yapĕn. 

3. [Internet'ten] ºŘesini sein, ardĕndan OK 

tuƓuna basĕn. 

Internet program rehberine eriƓme 

1.  tuƓuna basĕn. 
2. [TV rehberi] ºŘesini sein, ardĕndan OK 

tuƓuna basĕn. 

Not: Program rehberini ilk defa 

gºr¿nt¿l¿yorsanĕz rehberi g¿ncellemek iin 
ekrandaki talimatlarĕ uygulayĕn.  
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Internet program rehberini ºzelleƓtirme 

Program rehberini aƓaŘĕdakileri yapmak iin 
kullanabilirsiniz: 

¶ Program kayĕtlarĕnĕn zamanlanmasĕ. Bkz. 
TV'nizin diŘer ºzelliklerinden 

yararlanma > TV programlarĕnĕ 

kaydetme > Zamanlama, kayĕtlar (Sayfa 

26). 

¶ Kanallarĕn tanĕmlanmasĕ. 

¶ Görüntülenen günü seçin. 

¶ Yeniden yükleyin ve program rehberi 
bilgilerini yakĕnlaƓtĕrĕn. 

¶ Güvenlik bilgilerini görüntüleyin. 

Not: Seenekler yayĕncĕ tarafĕndan sunulan 

program bilgilerine gºre deŘiƓebilir. 

1. Program rehberinde  OPTIONS tuƓuna 

basĕn. 
2. Bir seim yapĕn, ardĕndan OK tuƓuna basĕn: 

¶ [Kaydet]: PlanlanmĕƓ bir kayĕt ayarlar. 

¶ [Kanalĕ tanĕmla]: Kanal bilgilerini elle 

günceller. 

¶ [Günü seçi]: Görüntülenecek günü 

seçer. 

¶ [Manuel kayĕt]: Man¿el bir kayĕt ayarlar. 

¶ [Sayfayĕ yeniden y¿kle]: Sayfa 

görünümünü yeniler. 

¶ [YakĕnlaƓ]: Sayfa görünümünün 

yakĕnlaƓtĕrma seviyesini deŘiƓtirir. 

¶ [Güvenlik bilgisi]: Program güvenlik 

bilgilerini görüntüler.   

¶ [Resim ve ses]: TV'niz önceden 

tanĕmlanmĕƓ gºr¿nt¿ ve ses ayarlarĕyla 
sunulmuƓtur. Bu ayarlarĕ uygulamak ya 
da ºzelleƓtirmek iin bkz. TV'nizin 

kullanĕmĕ > TV ũzleme > Gºr¿nt¿ ve 

ses ºn ayarlarĕnĕn kullanĕlmasĕ (Sayfa 

15). 

¶ [Ekran kapatma]: TV'nin yalnĕzca sesini 

dinlemek istiyorsanĕz TV ekranĕnĕ 
kapatabilirsiniz. DiŘer iƓlevler normal 
Ɠekilde alĕƓmaya devam eder.  

 

¢oklu ortam dosyalarĕ 

oynatma 

Yapabilecekleriniz 

ƒu yollarla TV'nizde video ve m¿zik 
oynatabilir, fotoŘraflarĕnĕzĕ 
görüntüleyebilirsiniz: 

¶ Bilgisayarĕnĕzĕ ev aŘĕna baŘlayarak. 

¶ TV'ye bir USB cihazĕ baŘlayarak. 
 

Bilgisayarĕnĕzdaki dosyalarĕ oynatma 

ũhtiyacĕnĕz olan bileƓenler 

¶ Bir Evrensel Tak ve ¢alĕƓtĕr (uPnP) 
yºnlendirici ile baŘlanĕlan kablolu veya 
kablosuz ev aŘĕ. 

¶ Opsiyonel: TV'nizi ev aŘĕnĕza baŘlayan 
LAN kablosu. 

¶ Bilgisayarĕnĕzda alĕƓan bir ortam 
sunucusu. 

¶ Bilgisayarĕnĕzda, ortam sunucusunun 
alĕƓmasĕna izin verecek Ɠekilde 
yapĕlandĕrĕlmĕƓ uygun g¿venlik duvarĕ 
ayarlarĕ. 

AŘ kurulumunu yapĕn 

1. TV'nizi ve bilgisayarĕ aynĕ ev aŘĕna baŘlayĕn. 
Bkz.  TV'nizi baŘlama > Bir bilgisayar aŘĕna 

ve Internet'e baŘlanma (Sayfa 62). 

2. Bilgisayarĕnĕzĕ ve yºnlendiriciyi aĕn. 

Dikkat: 

Aygĕt, dĕƓ kaynaklĕ elektriksel durumlar 
(elektrostatik y¿k boƓalmasĕ vb.) nedeniyle 
DLNA moduna dºnemiyorsa, kullanĕcĕnĕn 
müdahale etmesi gerekir. 

Ortam paylaƓĕmĕnĕ kurma 

1. Ortam dosyalarĕnĕ paylaƓmak iin 
bilgisayarĕnĕza bir ortam sunucusu kurun. 
Ortam sunucularĕndan bazĕlarĕ Ɠunlardĕr: 

¶ PC için: Windows Media Player 11 

(veya üstü) veya TVersity  

¶ Mac için: Twonky 

2. Ortam sunucusunu kullanarak, 
bilgisayarĕnĕzda ortam paylaƓĕmĕnĕ aĕn. Ortam 
sunucusunu nasĕl kuracaŘĕnĕz hakkĕnda daha 
fazla bilgi edinmek için ortam sunucusunun 
web sitesine baƓvurun. 
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Dosya oynatma 

1.  SOURCE tuƓuna basĕn. 

2. [AŘa gºz at] ºŘesini sein, ardĕndan OK 

tuƓuna basĕn.   
3. ũerik tarayĕcĕsĕndan bir dosya sein, 
ardĕndan oynatmaya baƓlamak iin OK 

tuƓuna basĕn.   
4. Oynatmayĕ kontrol etmek iin Oynatma 

tuƓlarĕ tuƓuna basĕn. 

5. ũsteŘe baŘlĕ: Farklĕ bir ortam sunucusunu 
seçmek için [Media server] ºŘesini sein. 

ũpularĕ: 

¶ Dosyalarĕnĕzĕ t¿re gºre filtrelemek iin 
¿st ubuŘu sein. 

¶ Alb¿m adĕ, sanatĕ ya da diŘer alanlara 
göre dosyalara göz atmak için [Sĕrala] 

ºŘesini sein. 

¶ ¢evrimdĕƓĕ medya sunucularĕnĕn listesini 
temizlemek için  OPTIONS 

d¿Řmesine basĕn ve ardĕndan 
[¢evrimdĕƓĕ sunucularĕ sil] ºŘesini sein 

ve OK d¿Řmesine basĕn. 
 

Dosyalarĕ USB cihazĕndan oynatma 

Bir USB depolama aygĕtĕndaki fotoŘraflarĕnĕzĕ, 
videolarĕnĕzĕ veya m¿zik dosyalarĕnĕzĕ TV'de 
oynatabilirsiniz. 

Dikkat: 

¶ TP Vision, USB depolama cihazĕnĕn 
desteklenmemesinden veya cihazdaki 
verilerin bozulmasĕndan ya da 
silinmesinden sorumlu deŘildir.  

¶ USB baŘlantĕ noktasĕnĕ aƓĕrĕ y¿klemeyin. 
500 mA üzerinde güç tüketen bir USB 
depolama cihazĕ baŘlarsanĕz cihazĕn 
kendi harici g¿ kaynaŘĕna baŘlĕ 
olduŘundan emin olun. 

USB cihaza göz atma 

1. USB cihazĕnĕ TV ¿zerindeki USB baŘlantĕ 
noktasĕna takĕn. 
2.  SOURCE tuƓuna basĕn, [USB] 

seeneŘini sein ve ardĕndan OK tuƓuna 

basĕn. 
3. ũerik tarayĕcĕsĕndan bir dosya sein, 
ardĕndan oynatmaya baƓlamak iin OK 

tuƓuna basĕn. 
4. Oynatmayĕ kontrol etmek iin Oynatma 

tuƓlarĕ tuƓuna basĕn. 

5. ũsteŘe baŘlĕ: Farklĕ bir USB cihazĕnĕ semek 
iin TV ekranĕnĕn alt kĕsmĕndaki [USB cihazĕ] 

ºŘesini sein. 

ũpularĕ: 

¶ Dosyalarĕnĕzĕ t¿re gºre filtrelemek için 
¿st ubuŘu sein. 

¶ Dosyalarĕ ada, tarihe ya da diŘer alanlara 
göre düzenlemek için [Sĕrala] ºŘesini 

seçin. 
 

Oynatma seçenekleri 

Video izlenmesi 

1. Ü st çubukta  seimi yapĕn. 
2. Bir video sein, ardĕndan OK tuƓuna basĕn. 

3. ũsteŘe baŘlĕ: Bir klasºrdeki t¿m videolarĕ 
oynatmak iin bir videoyu sein, ardĕndan 
[Tümünü oynat] ºŘesini sein.  

¶ Sonraki ya da önceki videoya geçmek 
için CH+ ya da CH - tuƓlarĕna basĕn. 

¶ Videoyu duraklatmak için OK tuƓuna 

basĕn.   
Oynatmaya devam etmek için OK 

tuƓuna yeniden basĕn. 

¶ 10 saniye ileri ya da geri atlamak için  
ya da  tuƓuna basĕn. 

¶ ũleriye veya geriye doŘru arama yapmak 
için  veya  d¿Řmesine basĕn. 
Farklĕ hĕzlar arasĕnda geiƓ yapmak iin 
tuƓa tekrar tekrar basĕn. 

¶ Videoyu durdurmak için  tuƓuna 
basĕn. 

Video seçenekleri 

Video oynatĕlĕrken bir seeneŘin seilmesi iin 
 OPTIONS tuƓuna ve ardĕndan OK tuƓuna 

basĕn: 

¶ [Altyazĕlar]: Mevcut altyazĕ ayarlarĕnĕ 

seçer. 

¶ [Altyazĕ dili]: Mevcutsa altyazĕ dilini 

seçin. 

¶ [Karakter takĕmĕ]: Altyazĕlar iin doŘru 

karakter setini seçer. 

¶ [Ses dili]: Bir ses dili seçer.  

¶ [Yinele]: Video dosyasĕnĕ s¿rekli 

oynatmak için [Yinele] seçimi ya da 

video dosyasĕnĕ bir defa oynatmak iin 
[Bir kez oynat] seimi yapĕn. 
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¶ [Media server]: Bir ortam 

sunucusundan ierik oynattĕŘĕnĕzda 
baƓka bir ortam sunucusunu da 
seçebilirsiniz. 

¶ [KarĕƓtĕrma aĕk] / [KarĕƓtĕrma kapalĕ]: 

Video dosyalarĕnĕn rastgele oynatĕlmasĕnĕ 
etkinleƓtirir veya devre dĕƓĕ bĕrakĕr. 

¶ [DivX®  VOD]: Bu TV iin DivX kayĕt 

olma ve kayĕt silme kodlarĕnĕ görüntüler. 

Dikkat: 

Bir video hakkĕndaki bilgileri gºr¿nt¿lemek 
iin (ºrneŘin oynatma konumu, s¿resi, baƓlĕk 
ya da tarih) videoyu sein ve ardĕndan  

 INFO tuƓuna basĕn. 

Bilgileri gizlemek için  INFO tuƓuna 

yeniden basĕn. 

Müzik dinleme 

1. Ü st çubukta  seimi yapĕn.   
2. Bir m¿zik parasĕnĕ sein ve ardĕndan OK 

tuƓuna basĕn. 
3. ũsteŘe baŘlĕ: Bir klasºrdeki t¿m paralarĕ 
oynatmak iin bir parayĕ sein, ardĕndan 
[Tümünü oynat] ºŘesini sein. 

¶ Sonraki ya da ºnceki m¿zik parasĕna 
geçmek için CH+ ya da CH- - tuƓlarĕna 

basĕn. 

¶ M¿zik parasĕnĕ duraklatmak iin OK 

tuƓuna basĕn.   
Oynatmaya devam etmek için OK 

tuƓuna yeniden basĕn. 

¶ 10 saniye ileri ya da geri atlamak için  
ya da  tuƓuna basĕn. 

¶ ũleriye veya geriye doŘru arama yapmak 
için  veya  d¿Řmesine basĕn. 
Farklĕ hĕzlar arasĕnda geiƓ yapmak iin 
tuƓa tekrar tekrar basĕn. 

¶ M¿ziŘi durdurmak iin  tuƓuna basĕn. 

Müzik seçenekleri 

M¿zik alĕnĕrken bir seeneŘin seilmesi iin 
 OPTIONS tuƓuna ve ardĕndan OK tuƓuna 

basĕn: 

¶ [Yinele]: Bir parça ya da albümü tekrar 

tekrar oynatmak için [Yinele] ºŘesini 

sein ya da bir parayĕ sadece bir defa 
oynatmak için [Bir kez oynat] ºŘesini 

seçin.  

¶ [Media server]: Bir ortam 

sunucusundan ierik oynattĕŘĕnĕzda 
baƓka bir ortam sunucusunu da 
seçebilirsiniz. 

¶ [KarĕƓtĕrma aĕk] / [KarĕƓtĕrma kapalĕ]: 

Paralarĕn rastgele oynatĕlmasĕnĕ 
etkinleƓtirir veya devre dĕƓĕ bĕrakĕr. 

Dikkat: 

Bir Ɠarkĕ hakkĕndaki bilgileri gºr¿nt¿lemek iin 
(ºrneŘin Ɠarkĕ adĕ, sanatĕ ya da s¿re) Ɠarkĕyĕ 
sein ve ardĕndan  INFO tuƓuna basĕn. 

Bilgileri gizlemek için  INFO tuƓuna 

yeniden basĕn. 

FotoŘraf gºr¿nt¿leme 

1. Ü st çubukta  seimi yapĕn.   
2. Bir k¿¿k fotoŘraf sein ve ardĕndanOK 

tuƓuna basĕn. 

Bir slayt gºsterisi baƓlat 

Bir klasºrde birden fazla fotoŘraf varsa bir 
fotoŘrafĕ sein ve ardĕndan [Slayt gösterisi] 

tuƓuna basĕn.  

¶ Sonraki ya da ºnceki fotoŘrafa gemek 
için CH+ ya da CH - tuƓlarĕna basĕn. 

¶ Slayt Ɠovunu durdurmak ya da fotoŘrafĕ 
kapatmak için  LIST ya da  tuƓuna 

basĕn. 

Slayt Ɠov seenekleri 

Bir slayt Ɠov gºr¿nt¿lenirken bir seeneŘin 
seçilmesi için  OPTIONS tuƓuna ve 

ardĕndan OK tuƓuna basĕn: 

¶ [KarĕƓtĕrma kapalĕ] / [KarĕƓtĕrma aĕk]: 

Slayt gösterisinde resimleri rastgele 
gºr¿nt¿leme ºzelliŘini etkinleƓtirir veya 
devre dĕƓĕ bĕrakĕr. 

¶ [Yinele]: Bir slayt Ɠovu ¿st ¿ste tekrar 

izlemek için [Yinele] seçimi ya da 

sadece bir defa izlemek için [Bir kez 

oynat] seimi yapĕn. 

¶ [Slayt gösterisi süresi]: Slayt 

gºsterisindeki her fotoŘraf iin 
görüntüleme süresini seçer. 

¶ [Slayt gºsterisi geƓlr]: Bir fotoŘraftan 

diŘerine geiƓi seer. 

¶ [Media server]: Bir ortam 

sunucusundan ierik oynattĕŘĕnĕzda 
baƓka bir ortam sunucusunu da 
seçebilirsiniz. 
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DivXÈ VOD (ũndirilebilir Video) 

Bu TV DivX Certified(R) ºzelliŘine sahiptir 
ve yüksek kaliteli DivX Video-On-Demand 
vidolarĕ oynatĕr. 

Bir video maŘazasĕndan ya da 
bilgisayarĕnĕzdan DivX VOD videolarĕ 
oynatmak için öncelikle TV'nizde DivX 
VOD'u etkinleƓtirmeniz gereklidir. TV'nizde 
DivX VOD'un etkinleƓtirilmesi ¿cretsizdir. 

TV'yi kaydetme 

TV hen¿z etkinleƓtirilmediyse bir kiralĕk DivX 
videonun oynatĕlmasĕna baƓlandĕŘĕnda bu 
TV'nin etkinleƓtirilmesi iin DivX kayĕt kodu 
TV ekranĕnda gºr¿nt¿lenir. 
 

 

Kaydetmek iin Ɠu adĕmlarĕ takip edin. 

1. TV'de 8 ya da 10 haneli kayĕt kodu 
gºr¿nt¿lendiŘinde kodu not edin ve 
http://vod.divx.com adresine gidin. 

2. DivX oynatma yazĕlĕmĕnĕ bilgisayarĕnĕza 
indirin ve yazĕlĕmĕ kurun. 
3. DivX oynatma yazĕlĕmĕnĕ baƓlatĕn ve bir 
DivX Hesabĕ oluƓturun: VOD > Bir DivX 
Hesabĕ OluƓtur'a tĕklayĕn. 

4. DivX oynatma yazĕlĕmĕnda TV'de 
gºr¿nt¿lenen kayĕt kodu ile TV'yi kaydedin: 
VOD > Bir DivX Sertifikalĕ Cihazĕ Kaydet'e 
tĕklayĕn . 
5. ũstendiŘinde kayĕt videosunu indirerek bir 
USB belleŘe ya da baŘlĕ medya sunucunuza 
kaydedin. 
6. TV'nize giderek kayĕt videosunu TV'nizde 
oynatĕn. Bºylece kayĕt iƓlemi tamamlanmĕƓ ve 
TV'nizde DivX ºzelliŘi etkinleƓtirilmiƓ olur. 

Ayrĕntĕlĕ bilgi iin DivX web sitesine baƓvurun. 

Bu televizyonun kaydĕnĕ kaldĕrmak iin: 

1.  SOURCE tuƓuna basĕn. 

2. [USBõye gºzat] ºŘesini sein, ardĕndan OK 

tuƓuna basĕn.   
3.  OPTIONS tuƓuna basĕn, [DivX®  

VOD] seimini yapĕn ve ardĕndan OK tuƓuna 

basĕn. 
4. Ekrandaki talimatlarĕ uygulayĕn. 
 

Smart TV 

Yapabilecekleriniz 
NonPublish 

Ö zel olarak TV'nize uyumlu hale getirilen 
ũnternet Uygulamalarĕ (Apps) ile baƓta 
aƓaŘĕdakiler olmak ¿zere birok ºzellikten 
yararlanabilirsiniz: 

¶ Haber baƓlĕklarĕnĕ okuyun 

¶ Videolar izleyin ve kiralayĕn 

¶ Hava durumuna bakĕn 

¶ KaĕrdĕŘĕnĕz TV programlarĕnĕ sonradan 
izleme 

Smart TV hizmetleri hakkĕnda daha fazla bilgi 
edinmek için 
www.supportforum.philips.com adresinde 

bulunan Smart TV forum web sitesini ziyaret 
edebilirsiniz. 

Dikkat: 

¶ Smart TV hizmetleri ve uygulamalarĕ 
¿lkeden ¿lkeye deŘiƓir. 

¶ KaĕrdĕŘĕnĕz programlarĕ izlemenize 
olanak tanĕyan TV uygulamalarĕnĕn ve bu 
Ɠekilde izleyebileceŘiniz TV 
programlarĕnĕn olup olmadĕŘĕ TV'nizin 
¿lke ayarĕna baŘlĕdĕr. Kullanĕlabilir TV 
programlarĕnĕ bulmak iin uygulama 
iinden TV kĕlavuzuna eriƓin. 

¶ Smart TV, tam ekranda sayfalarĕ birer 
birer gösterir. 

¶ Bazĕ web siteleri tam olarak 
gºr¿nt¿lenmeyebilir. Ek donanĕm 
gerektiren iƓlevler kullanĕlamayabilir. 

¶ TP Vision Netherlands B.V. içerik servisi 
saŘlayĕcĕlarĕ tarafĕndan saŘlanan ierikle 
ve ieriŘin kalitesiyle ilgili hibir Ɠekilde 
sorumluluk kabul etmemektedir. 

 

http://vod.divx.com/
http://www.supportforum.philips.com/
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ũhtiyacĕnĕz olan bileƓenler 

1. Ev aŘĕnĕzda TV'yi ũnternete baŘlayĕn. 
2. TV'nizde Smart TV'yi yapĕlandĕrĕn. 

3. ũsteŘe baŘlĕ: ¥zel avantajlardan 
faydalanmak ve ürün bilgileriyle ilgili 
güncellemeleri almak iin bilgisayarĕnĕzda 
Philips'e kayĕt yaptĕrĕn. DilediŘiniz zaman kayĕt 
yaptĕrabilirsiniz. 
 

 

TV'yi ũnternet'e baŘlama 

1. Ev aŘĕnĕzda hĕzlĕ baŘlantĕlĕ bir yºnlendiriciyi 
ũnternete baŘlayĕn. 
2. Yºnlendiriciyi aĕn. 
3. AŘ kurulumunu gerekleƓtirin. Bkz.  
TV'nizi baŘlama > Bir bilgisayar aŘĕna ve 

Internet'e baŘlanma (Sayfa 62).  

Smart TV'yi baƓlat 

1. SMART TV tuƓuna basĕn. 

Kullanĕm Ɠart ve koƓullarĕ gºr¿nt¿lenir. 
2. Kurulumu tamamlamak için ekrandaki 
talimatlarĕ uygulayĕn.  

Not: Smart TV'yi ilk baƓlattĕŘĕnĕzda, yetiƓkin 

uygulamalarĕnĕ kilitlemesi iin ebeveyn 
kontrol¿n¿ etkinleƓtirmek isteyip 
istemediŘiniz sorulur. Bir yetiƓkin uygulamasĕnĕ 
kilitlerseniz, Smart TV için uyarlanmayan 
reklamlar ve web sayfalarĕ eriƓilebilir kalĕr. 

Smart TV Uygulamalarĕna eriƓme. 

Uygulamalara Smart TV ana sayfasĕ ¿zerinden 
eriƓebilirsiniz. Bu sayfadaki simgeler TV'nizde 
y¿kl¿ olan uygulamalarĕ temsil etmektedir. 

Bir uygulamaya eriƓmek iin uygulamayĕ sein 
ve ardĕndan onaylamak iin OK tuƓuna basĕn. 

Uygulamalar ekleyin 

1. [App Galerisi] ºŘesini sein, ardĕndan OK 

tuƓuna basĕn. 
2. Bir uygulama sein, ardĕndan ana ekranĕnĕza 
eklemek için OK tuƓuna basĕn. 

3. Uygulamayĕ eklemek iin ekrandaki 
talimatlarĕ izleyin. 

ũpularĕ: 

¶ DiŘer ¿lkelerde kullanĕlan diŘer 
uygulamalar için arama yapabilirsiniz. 

¶ Smart TV ana sayfasĕna dºnmek iin  
 LIST tuƓuna basĕn. 

Not: Smart TV servisleri otomatik olarak 

güncellenir. En son güncellemeleri 
görüntülemek için [App Galerisi] ºŘesinde 

[Tümü] seimi yapĕn ve ardĕndan [Yeni] 

olarak deŘiƓtirin. 

Web sayfalarĕna eriƓim 

1. Bir ũnternet uygulamasĕ sein, ardĕndan OK 

tuƓuna basĕn. 
2. Web adresi alanĕnĕ sein, ardĕndan OK 

tuƓuna basĕn. 
Ekranda bir klavye görünür. 
3. Web adresindeki her karakter için 
karakteri seçin ve ardĕndan OK tuƓuna basĕn.  

ũpucu: Bir web adresi girmek için TV'nin 

uzaktan kumandasĕndaki Sayĕ tuƓlarĕ 

d¿Řmesini de kullanabilirsiniz. 

Sayfayĕ b¿y¿t 

Bir ũnternet sayfasĕnĕ yakĕnlaƓtĕrĕn 
uzaklaƓtĕrmak iin Ɠunlarĕ yapĕn: 
1.  OPTIONS tuƓuna basĕn ve ardĕndan 

[YakĕnlaƓ] seimi yapĕn.   

2. B¿y¿tme miktarĕnĕ ayarlamak iin kaydĕrma 
ubuŘunu kullanĕn. 
3. VurgulanmĕƓ ºŘeler arasĕnda geiƓ yapmak 
ve ũnternet sayfasĕnĕ kaydĕrmak iin Gezinme 

d¿Řmeleri d¿Řmesini kullanĕn. 

Sayfalarĕ kaydĕrma 

Web sayfalarĕnĕ yukarĕ veya aƓaŘĕ kaydĕrmak 
için Gezinme d¿Řmeleri  ve  

d¿Řmelerine basĕn. 

Sayfayĕ yeniden y¿kle 

Bir sayfa düzgün yüklenmezse  OPTIONS 

d¿Řmesine basĕn ve [Sayfayĕ yeniden y¿kle] 

seeneŘini belirleyin. 

Güvenlik bilgilerini görüntüleme 

Bir sayfayla ilgili güvenlik bilgilerini 
görüntülemek için  OPTIONS d¿Řmesine 

basĕn ve ardĕndan [Güvenlik bilgisi] 

seeneŘini belirleyin. 
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Smart TV seçenekleri 

Smart TV belleŘini temizleme 

Favorileriniz, ebeveyn kontrol kodu, Ɠifreler, 
tanĕmlama bilgileri ve gemiƓ dahil olmak 
üzere Smart TV belleŘini tamamen 
temizleyebilirsiniz. 

Uyarĕ: Bu seenek Smart TV belleŘini 

tamamen sĕfĕrlar. Ayrĕca DTVi (Dijital 
etkileƓimli TV) gibi diŘer etkileƓimli 
uygulamalarĕn ayarlarĕnĕ da siler. 

1.  ºŘesine basĕn. 
2. [Kurulum] > [AŘ ayarlarĕ] ºŘesini seçin. 

3. [Internet belleŘini temizle] ºŘesini sein, 

ardĕndan OK tuƓuna basĕn. 
 

Çevrimiçi video kiralama 

ũhtiyacĕnĕz olan bileƓenler 

TV'nizin ũnternete y¿ksek hĕzlĕ bir geniƓ bant 
baŘlantĕyla baŘlandĕŘĕndan emin olun. Bkz.  
TV'nizi baŘlama > Bir bilgisayar aŘĕna ve 

Internet'e baŘlanma (Sayfa 62). 

Bir video maŘazasĕna eriƓim 

1. SMART TV tuƓuna basĕn. 

2. ¦lkenizde faydalanabileceŘiniz video 
maŘazasĕ uygulamalarĕnĕ aramak iin [App 

Galerisi] ºŘesine eriƓin. 

3. Bir maŘaza sein ve ardĕndan onaylamak 
için OK tuƓuna basĕn. 

Video maŘazasĕnĕn simgesi ana sayfanĕza 
eklenir. 
4. Bir maŘazaya ulaƓmak iin maŘazanĕn 
simgesini seçin ve OK tuƓuna basĕn. 

Bir video kiralamak 

Videoyu kiralamak ve izlemek için ekrandaki 
talimatlarĕ takip edin.  

1. Bir video maŘazasĕ uygulamasĕnĕ aĕn. Kayĕt 
olmanĕz veya oturum ama bilgilerinizi 
girmeniz gerekebilir. 
2. Bir video seçin.   
3. ¢evrimii ºdemeyi yapĕn. 
4. Videoyu izlemeye baƓlayĕn. 
 

ũnteraktif TV 

Yapabilecekleriniz 

ũnteraktif TV ile dijital TV yayĕncĕlarĕ 
tarafĕndan saŘlanan ek bilgileri veya eŘlence 
sayfalarĕnĕ gºr¿nt¿leyebilirsiniz. Dijital ieriŘe 
doŘrudan yanĕt vererek gerek bir interaktif 
deneyim yaƓayabilirsiniz. 

Not: Bu ºzelliŘi kullanarak TV'nize dosya 

indiremezsiniz. 

Yayĕncĕlarĕn aƓaŘĕdaki gibi eƓitli interaktif TV 
sistemleri kullanĕrlar:  

¶ HbbTV (Hibrid Yayĕn GeniƓbant TV) 

¶ iTV (Interaktif TV - MHEG) 

¶ MHP (Multimedya Ev Platformu) 

¶ DTVi (Dijital TV arayüzü) 

Ü lkenizde hangi interaktif sistemin 
kullanĕldĕŘĕnĕ ºŘrenmek ve daha fazla bilgi 
edinmek iin yayĕncĕnĕn web sitesini ziyaret 
edin. 
 

ũƓte faydalanabileceŘiniz interaktif 
aktivitelerden bazĕlarĕ: 

¶ TV programlarĕ hakkĕnda bilgi 
görüntüleyin 

¶ YarĕƓmalara veya bilgi yarĕƓmalarĕna 
katĕlĕn 

¶ Oyun oynayĕn 

¶ ¢evrimii alĕƓveriƓ yapĕn 

¶ Bir istek ¿zerine video (VOD) programĕ 
iin ºdeme yapĕn 

¶ Oy verin 

¶ Sohbet edin  
 

ũhtiyacĕnĕz olan bileƓenler 

Bu hizmetten yararlanabilmek iin ihtiyacĕnĕz 
olanlar: 

¶ ũnteraktif hizmetler sunan dijital kanallar 

¶ Bir Evrensel Tak ve ¢alĕƓtĕr (uPnP) 
yºnlendiriciye baŘlĕ kablolu veya 
kablosuz bir ev aŘĕ. 

AŘ baŘlantĕsĕ iin bkz.  TV'nizi baŘlama > 

Bir bilgisayar aŘĕna ve Internet'e baŘlanma 

(Sayfa 62). 
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ũnteraktif TV'ye eriƓim 

ũnteraktif hizmetler sunan kanallarĕ, sizi 
interaktif bir programa eriƓmek ¿zere Kĕrmĕzĕ 

d¿Řme ya da OK tuƓuna basmaya davet 

eden bir mesaj ile tespit edebilirsiniz. 

1. ũnteraktif hizmetler sunan bir dijital kanala 
geçin.   
Uygulama y¿klenirken, yanĕp sºnen bir simge 
gºr¿nt¿lenir. Uygulama y¿klendiŘinde bir 
simge görüntülenir. 

2. ũnteraktif uygulamayĕ amak iin Kĕrmĕzĕ 

d¿Řme veya OK d¿Řmesine basĕn. 

3. ũnteraktif sayfalarda gezinmek için 
ekrandaki talimatlarĕ takip edin ve uzaktan 
kumandanĕzĕ kullanĕn. 
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3 TV'nizin diŘer 
özelliklerinden 

yararlanma 

Pause TV 

Yapabilecekleriniz 

Bir dijital kanal izlerken, telefon yanĕtlamak 
veya ara vermek iin programĕ 
duraklatabilirsiniz. Yayĕn, TV'ye baŘlĕ 
durumdaki USB sabit s¿r¿c¿s¿ne depolanĕr. 
DilediŘiniz zaman programĕ kaldĕŘĕnĕz yerden 
oynatmaya devam edebilirsiniz. 

Dikkat: 

¶ Bir programĕ en fazla 90 dakika 
duraklatabilirsiniz. 

 

ũhtiyacĕnĕz olan bileƓenler 

¶ TV'nizi dijital kanallarĕ alacak Ɠekilde 
ayarlayĕn. Bkz. TV ayarlarĕnĕzĕ deŘiƓtirin 

> Kanallar > Otomatik kurulum (Sayfa 

37). 

¶ En az 4 GB kapasite ve saniyede 
minimum 30 megabit aktarĕm hĕzĕna 
sahip USB 2.0 uyumlu bir sabit sürücü 
baŘlayĕn. En iyi performans için 32 GB 
disk alanĕna sahip bir sabit s¿r¿c¿ 
kullanĕn. 

 

USB sabit sürücüsünü kurma 

TV'yi duraklatmak için TV'ye bir USB sabit 
s¿r¿c¿ baŘlamalĕ ve biimlendirmelisiniz. 

TV USB sabit s¿r¿c¿y¿ tanĕmazsa, bir PC 
kullanarak sürücüyü NTFS ya da FAT32 
sistemiyle biimlendirin ve ardĕndan tekrar 
deneyin. 

Dikkat: 

¶ TP Vision, USB sabit sürücünün 
desteklenmemesinden veya cihazdaki 
verilerin bozulmasĕndan ya da 
silinmesinden sorumlu deŘildir.  

¶ Biimlendirme iƓlemi, baŘlĕ olan USB 
sabit sürücüdeki tüm verileri siler. 

¶ USB sabit sürücüsü bu TV için özel 
olarak biimlendirilmiƓtir. S¿rekli olarak 
TV'ye baŘlĕ Ɠekilde bĕrakĕn. BaƓka bir TV 
ya da bilgisayardan USB sabit sürücü 
ieriŘine eriƓemezsiniz.  

¶ USB baŘlantĕ noktasĕnĕ aƓĕrĕ y¿klemeyin. 
500 mA üzerinde güç tüketen bir USB 
sabit s¿r¿c¿ cihazĕ baŘlarsanĕz cihazĕn 
kendi harici g¿ kaynaŘĕna baŘlĕ 
olduŘundan emin olun. 

Dikkat: 

¶ TV ve USB sabit s¿r¿c¿n¿n kapalĕ 
durumda olduŘundan emin olun. 

¶ Å USB sabit sürücüsünü 
biçimlendirirken TV'ye baƓka USB 
cihazlar baŘlamayĕn. 

 

 

 

1. USB sabit s¿r¿c¿s¿n¿ doŘrudan TV'ye 
baŘlayĕn. ũleride baƓka USB cihazlar baŘlamayĕ 
planlĕyorsanĕz, USB sabit s¿r¿c¿y¿ bir USB 
gºbeŘi ¿zerinden de TV'ye baŘlayabilirsiniz.   
2. TV'yi ve eŘer harici bir g¿ kaynaŘĕ varsa 
USB sabit s¿r¿c¿s¿n¿ aĕn. 

3. Bir dijital TV kanalĕnĕ aĕn.   
4. USB sabit sürücünün biçimlendirilmesine 
baƓlamak iin  tuƓuna basĕn. 
5. Biimlendirme iƓlemini tamamlamak iin 
ekrandaki talimatlarĕ uygulayĕn. 

Uyarĕ: Biimlendirme iƓlemi biraz zaman 

alabilir. Bu iƓlem tamamlanana kadar TV'yi 
kapatmayĕn ve USB sabit s¿r¿c¿n¿n 
baŘlantĕsĕnĕ kesmeyin. 
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Canlĕ bir TV yayĕnĕnĕ duraklatma 
 

 

1. Dijital bir kanalda TV programĕnĕ 
duraklatmak için  tuƓuna basĕn. 
2. ũzlemeye devam etmek iin  tuƓuna 
basĕn. 

Durum çubuŘu Ɠu zaman gºstergelerini 
gösterir: 
A. Programĕn ilk defa olarak duraklatĕldĕŘĕ 

zaman. 
B. Duraklatĕlan programĕn Ɠu anda oynatĕldĕŘĕ 

konum. 
C. Canlĕ programĕn Ɠu anda oynatĕldĕŘĕ 

konum.   

¶ Depolanan yayĕnĕ izlemek istediŘinizde 
ileri veya geri arama yapmak için  
veya   d¿Řmelerine basĕn. 

¶ Oynatma hĕzĕnĕ deŘiƓtirmek iin  
veya  tuƓuna tekrar tekrar basĕn.   

¶ Canlĕ TV yayĕnĕnĕ izlemek iin  tuƓuna 
basĕn. 

Not: Bir kayĕt iƓlemi devam etmekteyken TV 

yayĕnĕnĕ duraklatamazsĕnĕz. 

USB sabit s¿r¿c¿deki yayĕn Ɠunlarĕ 

yaparsanĕz silinir: 

¶ USB sabit s¿r¿c¿n¿n baŘlantĕsĕnĕ kesme. 

¶ Bir TV programĕnĕ kaydetmeye baƓlayĕn. 

¶ Smart TV'ye gidin. 

¶ TVõyi bekleme moduna geirme. 

¶ BaƓka bir kanala geme. 

¶ Blu-ray disk oynatĕcĕ ya da dijital alĕcĕ gibi 
baŘlĕ bir cihazdan izlemek iin kaynak 
deŘiƓtirme. 

 

TV programlarĕnĕ kaydetme 

Yapabilecekleriniz 

TV'niz program rehberlerini alĕyorsa TV 
programlarĕnĕ bir USB sabit s¿r¿c¿ye 
kaydedebilirsiniz. Mevcut TV programlarĕnĕ 
kaydedebileceŘiniz gibi aynĕ zamanda 
gelecekte yayĕnlanacak TV programlarĕnĕ da 
kaydedebilirsiniz.  

Dikkat: 

¶ Kaydetme iƓlemi yalnĕzca program 
rehberlerinin sunulduŘu ¿lkelerde 
desteklenmektedir. 

¶ ũskandinav ¿lkelerinde, TV programlarĕ 
kaydedilirken TV tarafĕndan saŘlanan 
altyazĕ desteŘi sĕnĕrlĕdĕr. 

 

ũhtiyacĕnĕz olan bileƓenler 

¶ TV'nizi, DVB yayĕnlarĕ gibi dijital TV 
kanallarĕnĕ alacak Ɠekilde ayarlayĕn. Bkz. 
TV ayarlarĕnĕzĕ deŘiƓtirin > Kanallar > 

Otomatik kurulum (Sayfa 37). 

¶ En az 32 GB kapasite ve minimum 
saniyede 30 megabit aktarĕm hĕzĕna 
sahip USB 2.0 uyumlu bir sabit sürücü 
baŘlayĕn. En iyi performans iin 250 GB 
disk alanĕna sahip bir sabit s¿r¿c¿ 
kullanĕn. TV programlarĕnĕ kaydetmek ve 
duraklatmak iin aynĕ USB sabit 
sürücüsünü kullanabilirsiniz. 

 

USB sabit sürücüsünü kurma 

TV programlarĕnĕ kaydetmek iin TV'ye bir 
USB sabit s¿r¿c¿ baŘlamalĕ ve 
biçimlendirmelisiniz. 

TV USB sabit s¿r¿c¿y¿ tanĕmazsa, bir PC 
kullanarak sürücüyü NTFS ya da FAT32 
sistemiyle biimlendirin ve ardĕndan tekrar 
deneyin. 

Dikkat: 

¶ TP Vision, USB sabit sürücünün 
desteklenmemesinden veya cihazdaki 
verilerin bozulmasĕndan ya da 
silinmesinden sorumlu deŘildir.  

¶ Biimlendirme iƓlemi, baŘlĕ olan USB 
sabit sürücüdeki tüm verileri siler. 
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¶ USB sabit sürücüsü bu TV için özel 
olarak biimlendirilmiƓtir. S¿rekli olarak 
TV'ye baŘlĕ Ɠekilde bĕrakĕn. BaƓka bir TV 
ya da bilgisayardan USB sabit sürücü 
ieriŘine eriƓemezsiniz.  

¶ USB baŘlantĕ noktasĕnĕ aƓĕrĕ y¿klemeyin. 
500 mA üzerinde güç tüketen bir USB 
sabit s¿r¿c¿ cihazĕ baŘlarsanĕz cihazĕn 
kendi harici g¿ kaynaŘĕna baŘlĕ 
olduŘundan emin olun. 

Dikkat: 

¶ TV ve USB sabit s¿r¿c¿n¿n kapalĕ 
durumda olduŘundan emin olun. 

¶ Å USB sabit sürücüsünü 
biimlendirirken TV'ye baƓka USB 
cihazlar baŘlamayĕn. 

 

 

 

1. USB sabit s¿r¿c¿s¿n¿ doŘrudan TV'ye 
baŘlayĕn. ũleride baƓka USB cihazlar baŘlamayĕ 
planlĕyorsanĕz, USB sabit s¿r¿c¿y¿ bir USB 
gºbeŘi ¿zerinden de TV'ye baŘlayabilirsiniz.   
2. TV'yi ve eŘer harici bir g¿ kaynaŘĕ varsa 
USB sabit s¿r¿c¿s¿n¿ aĕn. 
3. Bir dijital TV kanalĕnĕ aĕn.   
4. USB sabit sürücünün biçimlendirilmesine 
baƓlamak iin  tuƓuna basĕn. 
5. Biimlendirme iƓlemini tamamlamak iin 
ekrandaki talimatlarĕ uygulayĕn. 

Uyarĕ: Biimlendirme iƓlemi biraz zaman 

alabilir. Bu iƓlem tamamlanana kadar TV'yi 
kapatmayĕn ve USB sabit s¿r¿c¿n¿n 
baŘlantĕsĕnĕ kesmeyin. 

Kayĕt iƓlemini baƓlatma 
 

 

Tek dokunuƓla kaydetme 

ũzlemekte olduŘunuz programĕ tek bir d¿Řme 
ile kaydedebilirsiniz.   

1. TV izlerken  tuƓuna basĕn. 
Kayĕt iƓlemi anĕnda baƓlar. Programĕn sona 
erdiŘi zamanĕ gºsteren bir aĕlĕr pencere 
görüntülenir. 
2. ũsteŘe baŘlĕ: Kayĕt iƓleminin sonunu 
iƓaretlemek iin Gezinme d¿Řmeleri ºŘesini 

kullanĕn. 
3. [Onayla] ºŘesini sein, ardĕndan OK 

tuƓuna basĕn. 
4. Kayĕt iƓlemini durdurmak iin  tuƓuna 
basĕn. 

Dikkat: 

¶ Kayĕt iƓlemi sĕrasĕnda TV kanalĕnĕ 
deŘiƓtiremez ya da TV yayĕnĕnĕ 
duraklatamazsĕnĕz. 

¶ TV rehberi bilgileri mevcut deŘilse kayĕt 
iƓlemi iin varsayĕlan s¿re olan 30 dakika 
ayarlanacaktĕr. Dilerseniz bu deŘeri 
deŘiƓtirebilirsiniz. 

 

Zamanlama, kayĕtlar 

Program bilgilerini görüntüleme 

Bir programĕn durumuna baŘlĕ olarak 
programĕ izlemeye baƓlayabilir ya da 
kaydetmek üzere programlayabilirsiniz. 

1.  ºŘesine basĕn. 
2. [TV rehberi] ºŘesini sein. 

3. Bir kanal ve programĕ sein ve ardĕndan 
OK tuƓuna basĕn.   

Program bilgileri görüntülenir. 

Not: Evde olmadĕŘĕnĕz zaman iin kayĕt 

planlĕyorsanĕz TV'yi bekleme modunda ve 
USB sabit s¿r¿c¿s¿n¿ de TV'ye takĕlĕ 
durumda bĕraktĕŘĕnĕzdan emin olun. 
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TV'den program kaydĕ planlama 

Gün iinde veya sekiz g¿n sonra yayĕnlanacak 
olan bir programĕ iin bir kayĕt planĕ 
yapabilirsiniz. Ayrĕca program rehberi bilgileri 
mevcut deŘilse herhangi bir program ile 
iliƓkilendirilmemiƓ planlĕ bir kayĕt iƓlemini de 
zamanlayabilirsiniz. 

1.  tuƓuna basĕn ve [TV rehberi] ºŘesini 

seçin. 
2. Kanalĕ ve kaydedilecek programĕ sein. 
3. ũsteŘe baŘlĕ: Farklĕ bir g¿nde yayĕnlanacak 
bir programĕ kaydetmek iin:  OPTIONS 

d¿Řmesine basĕn, [G¿n dŘƓtrm] ºŘesini sein 

ve ardĕndan farklĕ bir g¿n sein.  

4. [Kaydet] ºŘesini seçin. 

Bir aĕlĕr pencere gºr¿nt¿lenir. 
5. Sayĕ tuƓlarĕ ve Gezinme d¿Řmeleri ile 

kayĕt ayrĕntĕlarĕnĕ sein ve deŘiƓtirin. 
6. [Onayla] ºŘesini sein, ardĕndan OK 

tuƓuna basĕn.  

ProgramlanmĕƓ bir kayĕt iƓlemini deŘiƓtirme 

1.  tuƓuna basĕn. 
2. [Kayĕtlar] ºŘesini sein, ardĕndan OK 

tuƓuna basĕn.   
ProgramlanmĕƓ kayĕtlarĕn n,r listesi 
görüntülenir. 
3. Kaydĕ sein ve ardĕndan [Süreyi ayarla] 

tuƓuna basĕn. 
4. GerektiŘi Ɠekilde kayĕt zamanĕnĕ deŘiƓtirin 
ve ardĕndan [Onayla] ºŘesini sein. 

ZamanlanmĕƓ bir kaydĕ iptal etme 

1.  tuƓuna basĕn. 
2. [Kayĕtlar] ºŘesini sein, ardĕndan OK 

tuƓuna basĕn. 
Kayĕtlarĕn listesi gºr¿nt¿lenir. 

3. Kaydĕ sein ve ardĕndan [Kaldĕr] tuƓuna 

basĕn. 
ProgramlanmĕƓ kayĕt iƓlemi iptal edilir. 
 

Kayĕtlarĕ izleme 

1.  ºŘesine basĕn. 
2. [Kayĕtlar] ºŘesini sein, ardĕndan OK 

tuƓuna basĕn.   
Kayĕtlarĕn listesi gºr¿nt¿lenir. 

3. Listeden bir kayĕt sein ve ardĕndan OK 

tuƓuna basĕn. 
Kayĕt oynatĕlmaya baƓlanĕr.     

Kayĕtlarĕ sĕralama 

1.  tuƓuna basĕn. 
2. [Kayĕtlar] ºŘesini sein, ardĕndan OK 

tuƓuna basĕn.   
Kayĕtlarĕn listesi gºr¿nt¿lenir. 

3.  OPTIONS ºŘesine basĕn.   

4. Ada, tarihe, sonlanma tarihine ya da türe 
gºre sĕralama iin bir seim yapĕn ve ardĕndan 
OK d¿Řmesine basĕn. 

Dikkat: 

¶ Yayĕncĕ, bir programĕn yayĕnlanmasĕndan 
sonra kaydĕnĕn izlenebileceŘi g¿n sayĕsĕnĕ 
sĕnĕrlamĕƓsa, kayĕt listesi, izleme hakkĕnĕn 
sona ermesine ka g¿n kaldĕŘĕnĕ gºsterir.  

¶ Bir kaydĕn izleme hakkĕ sona ermiƓse 
veya yayĕncĕ kayĕttan oynatmayĕ 
engelliyorsa kayĕt oynatĕlamaz. 

¶ Zamanlanan bir kayĕt, televizyoncu 
tarafĕndan engellenirse veya kayĕt plana 
gºre gerekleƓmezse kayĕtlar listesinde 
[BaƓarĕsĕz.] olarak iƓaretlenir.  

 

Kayĕtlarĕn silinmesi 

T¿m kayĕtlarĕnĕzĕn bir listesini ve kalan USB 
sabit s¿r¿c¿ boƓ alanĕnĕ gºr¿nt¿leyebilirsiniz. 
Daha fazla boƓ disk alanĕ elde etmek iin 
kayĕtlarĕ silin. 

1.  d¿Řmesine basĕn. 
2. [Kayĕtlar] ºŘesini sein, ardĕndan OK 

tuƓuna basĕn.   
Kayĕtlarĕn listesi gºr¿nt¿lenir. 
3. Kaydĕ sein ve ardĕndan [Kaldĕr] tuƓuna 

basĕn. 
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SkypeÊ kullanma 

Yapabilecekleriniz 

¶ Skype ile tüm dünyadan herkesle 
¿cretsiz olarak konuƓun. 

¶ Telefon ve cep telefonlarĕnĕ d¿Ɠ¿k 
¿cretlerle arayĕn. Bir Skype aboneliŘi 
gereklidir. www.skype.com adresini 

ziyaret edin. 

¶ Konferans aŘrĕlarĕna katĕlĕn. 

¶ Sesli mesajlar gºnderin ve alĕn. 

¶ Bir aŘrĕyĕ yºnlendirin. 

¶ Ç evrimiçi durumunuzu, 'ruh hali' 
mesajĕnĕzĕ ve profil bilgilerinizi yºnetin. 

 

 

 

Not: 

¶ Skype ile acil arama yapĕlmaz. Skype, 
telefonunuzun yerini tutmaz ve acil 
durum aramalarĕ iin kullanĕlamaz. 

¶ Bu TV, Skype kurulmuƓ ve kullanĕma 
hazĕr olarak kullanĕcĕlara sunulur. Skype'ĕ 
kullanmak için herhangi bir dosya 
indirmeniz ya da kurmanĕz gerekmez. 
Skype'ĕ kullanmak iin tek yapmanĕz 
gereken bir Philips TV video kamera 
baŘlamaktĕr. 

 

ũhtiyacĕnĕz olan bileƓenler 

¶ Dahili mikrofona sahip bir Philips TV 
video kamera, PTA317/00 (ayrĕ satĕlĕr). 
Bkz. TV'nizi baŘlama > Daha fazla 

cihazĕn baŘlanmasĕ > Gºr¿nt¿l¿ aŘrĕ 

kamera (Sayfa 58). 

¶ Bir Internet baŘlantĕsĕ. 

¶ Kablolu veya kablosuz ev aŘĕ. AŘ 
baŘlantĕsĕ iin bkz.  TV'nizi baŘlama > 

Bir bilgisayar aŘĕna ve Internet'e 

baŘlanma (Sayfa 62). 

¶ Bir Skype hesabĕ. Bu TV ile ya da 
bilgisayarĕnĕzdan bir Skype hesabĕ 
oluƓturabilirsiniz. 

ũpucu: Bu TV'ye bir USB klavye baŘlarsanĕz, 

klavyeyi kullanarak metin girebilirsiniz. Klavye 
baŘlantĕlarĕ iin, bkz. TV'nizi baŘlama > Daha 

fazla cihazĕn baŘlanmasĕ > Klavye ve fare 

(Sayfa 58). 

Skype'ĕ baƓlatma 

Hesabĕnĕzda oturum aĕn 

1.  tuƓuna basĕn ve ardĕndan [Skype] 

seimi yapĕn.  

2. [Skype Adĕ] ve [Parola] giriƓi yapĕn. Metin 

girmek iin her alanĕ sein ve ekran klavyesine 
eriƓmek iin OK d¿Řmesine basĕn. 

3. [Oturum Aç]  ºŘesini sein, ardĕndan OK 

tuƓuna basĕn.   
Skype menüsü görüntülenir. 

ũpucu: ƒifrenizi unuttuysanĕz Skype'ĕ 

bilgisayarĕnĕzda baƓlatĕn. ƒifrenizin 
hatĕrlatĕlmasĕ iin www.skype.com adresini 

ziyaret edin.  

Bir hesap oluƓturma 

Bir Skype adĕ ve Ɠifreniz yoksa TV'nizden bir 
hesap oluƓturabilirsiniz. 

1. [Bir Skype Adĕnĕz yok mu?] seeneŘini 

belirleyin, ardĕndan OK tuƓuna basĕn. 

2. Skype Son Kullanĕcĕ SºzleƓmesi, Hizmet 
KoƓullarĕ ve Gizlilik Bildirimi'ni okuyun. 
TamamlandĕŘĕnda [Kabul et] ºŘesini sein ve 

OK tuƓuna basĕn. 

3. ũstendiŘinde adĕnĕz, Skype adĕ, Ɠifre ve 
e-posta adresi bilgilerini girin. 
4. TamamlandĕŘĕnda [Bir hesap oluƓtur] 

ºŘesini sein ve OK tuƓuna basĕn 

Yeni hesabĕnĕz kabul edilir ve oturum amĕƓ 
durumda olursunuz. 
Girdiklerinizde deŘiƓiklik yapmak iin istenirse 
ekrandaki talimatlarĕ takip edin. 

Skype oturumunu sonlandĕrma 

Skype menüsünde [Oturumu Kapat] ºŘesini 

seçin ve OK tuƓuna basĕn. 
 

http://www.skype.com/
http://www.skype.com/
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KiƓileri yºnetme 

KiƓi ekleyebilir ve evrimii ya da evrimdĕƓĕ 
olan kiƓileri gºr¿nt¿leyebilirsiniz. SeilmiƓ bir 
kiƓiyi ayrĕca engelleyebilir ya da engeli 
kaldĕrabilirsiniz. 

Bir kiƓi ekleme 

1. Skype menüsünde [ũrtibatlar] ºŘesini sein 

ve OK d¿Řmesine basĕn. 

2.  OPTIONS tuƓuna basĕn ve ardĕndan 

[Skype ũrtibatĕ Ekle] ya da [SkypeOut 

ũrtibatĕ Ekle] seimi yapĕn. 

3. Ekran klavyesinin görüntülenmesi için OK 

d¿Řmesine basĕn.  
4. Bilgileri girmek iin ekrandaki talimatlarĕ 
takip edin. 
Profillerin bir listesi görüntülenir.   
5. Bir kiƓiyi sein ve ardĕndan OK tuƓuna 

basĕn. 
KiƓiye bir davet isteŘi gºnderilir. KiƓi isteŘi 
kabul edene kadar kiƓi adĕ evrimdĕƓĕ olarak 
görüntülenir. 

Bir kiƓi isteŘini kabul etme 

DiŘer Skype kullanĕcĕlarĕ sizi kiƓi listelerinde 
olmak üzere davet edebilir. Kabul 
edebileceŘiniz ya da reddedebileceŘiniz bu 
istek hakkĕnda uyarĕlĕrsĕnĕz. 

Bir kiƓiyi yeniden adlandĕrma 

1. Skype menüsünde [ũrtibatlar] ºŘesini sein 

ve OK d¿Řmesine basĕn. 

2. Bir kiƓiyi sein ve ardĕndan  OPTIONS 

tuƓuna basĕn. 
3. [Yndn Ad.] ºŘesini sein, ardĕndan OK 

tuƓuna basĕn.   
4. Bilgileri düzenlemek için ekrandaki 
talimatlarĕ uygulayĕn. 

Bir kiƓiyi engelleme 

1. Skype menüsünde [ũrtibatlar] ºŘesini sein 

ve OK d¿Řmesine basĕn. 

2. KiƓiyi sein ve ardĕndan  OPTIONS 

tuƓuna basĕn. 
3. [Engelle] ºŘesini sein, ardĕndan OK 

tuƓuna basĕn. ũstendiŘinde [Evet] seimi yapĕn 

ve ardĕndan OK tuƓuna basĕn. 

Bir kiƓinin engelini kaldĕrma 

1. Skype menüsünde [Ayarlar] > 

[EngellenmiƓ ũrtibatlar] ºŘesini sein. 

2. EngellenmiƓ kiƓiyi sein ve ardĕndan OK 

tuƓuna basĕn. 
3. KiƓinin engelini kaldĕrmak iin ekrandaki 
talimatlarĕ izleyin.  

KiƓi bilgileri 

Bir kiƓinin bilgilerini gºr¿nt¿lemek iin bir 
kiƓiyi sein. KiƓi bilgileri TV ekranĕnĕn saŘ 
kĕsmĕnda gºr¿nt¿lenir. 

KiƓi gemiƓi 

Bir kiƓi ile gerekleƓtirmiƓ olduŘunuz aŘrĕlarĕ 
görüntülemek için [GemiƓ] seçimi yapĕn. 

¥nceki gºr¿Ɠmeleri amak iin bir gºr¿Ɠmeyi 
seçin ve OK tuƓuna basĕn. 

Not: Bu TV'de farklĕ bir Skype hesabĕ ile 

oturum atĕŘĕnĕzda ºnceki hesabĕnĕzĕn gemiƓi 
silinir. 

Ç evrimiçi durumu 

Bir kiƓinin evrimii olup olmadĕŘĕnĕ gºrmek 
iin kiƓinin yanĕnda yer alan çevrimiçi 
durumuna gºz atĕn. KiƓi listesi sayfasĕnda 
kendi çevrimiçi durumunuz da görüntülenir.  

¢evrimii durumunuzu deŘiƓtirmek iin: 
1. Skype men¿s¿nde, Skype adĕnĕzĕ sein ve 
ardĕndan OK tuƓuna basĕn.   

2. [¢evrim ũi Durumlarĕna Gºre] ºŘesini 

sein, ardĕndan OK tuƓuna basĕn.   

3. Bir durum sein ve ardĕndan OK tuƓuna 

basĕn. 
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Sesli ve görüntülü aramalar yapma 

Sesli aŘrĕ yapma 

Gºr¿nt¿ olmadan bir Skype aŘrĕsĕ 
yapabilirsiniz. 
Not: Sesli aŘrĕlar iin de bir video kameranĕn 

baŘlĕ olduŘunda emin olun. 

1. Skype ana menüsünde [ũrtibatlar] ºŘesini 

sein ve ardĕndan OK d¿Řmesine basĕn. 

2. KiƓiyi sein ve ardĕndan OK tuƓuna basĕn.   

3. [Ara] ºŘesini sein, ardĕndan OK tuƓuna 

basĕn. 

Sesli arama seçenekleri 

Bir aŘrĕ sĕrasĕnda aƓaŘĕdaki seeneklere 
eriƓmek iin  OPTIONS tuƓuna basĕn:  

¶ [Sessiz]: Mikrofonu susturma. 

¶ [Beklemeye Al]: ¢aŘrĕyĕ beklemeye 

alma. 

¶ [Aramayĕ Sonlandĕr]- ¢aŘrĕyĕ 

sonlandĕrma. 

¶ [TuƓ takĕmĕ]: TuƓ takĕmĕna eriƓme. 

¶ [Kameramĕ BaƓlat]: Video kamerayĕ 

baƓlatma. 

Gºr¿nt¿l¿ aŘrĕ yapma 

Gºr¿nt¿l¿ aŘrĕ ile TV'nizden ¿cretsiz olarak 
y¿z y¿ze gerek zamanlĕ gºr¿nt¿ ile 
konuƓabilirsiniz. 

1. Skype menüsünden [ũrtibatlar] ºŘesini 

seçin ve OK tuƓuna basĕn. 

2. KiƓiyi sein ve ardĕndan OK tuƓuna basĕn.   

3. [Görüntülü arama] ºŘesini sein, ardĕndan 

tuƓuna basĕn OK. 

Tam ekran görünümü 

SetiŘiniz kiƓini balĕ bir kamerasĕ varsa ve 
aŘrĕyĕ kabul ederse, sºz konusu kiƓiyi 
TV'nizde tam ekran olarak görürsünüz. 
Gºr¿Ɠt¿Ř¿n¿z kiƓinin neyi gºrd¿Ř¿n¿ gºrmek 
için TV'nizdeki küçük ekranda yer alan 
gºr¿nt¿ye gºz atĕn.  

1. ¢aŘrĕ sĕrasĕnda  OPTIONS d¿Řmesine 

basĕn. 
2. [Tam görünüm] ºŘesini sein, ardĕndan 

OK tuƓuna basĕn. 

Videonuzu yakĕnlaƓtĕrĕn ve kaydĕrĕn 

1. [Tam görünüm] ºŘesinde yakĕnlaƓtĕrmak 

ya da uzaklaƓtĕrmak iin [YakĕnlaƓ]+/- seçimi 

yapĕn. 
Video gºr¿nt¿s¿n¿n ¿zerinde bir yakĕnlaƓtĕr 
ve kaydĕr simgesi gºr¿nt¿lenir. 
2. Kamerayĕ kaydĕrmak ya da eŘmek iin 
uzaktan kumanda üzerindeki Gezinme 

d¿Řmeleri d¿Řmesini kullanĕn. 

Gºr¿nt¿l¿ aŘrĕ seçenekleri 

Bir gºr¿nt¿l¿ aŘrĕ sĕrasĕnda aƓaŘĕdaki 
seeneklere eriƓmek iin  OPTIONS 

tuƓuna basĕn: 

¶ [Tam görünüm]: ũletiƓim kurduŘunuz 

kiƓiyi tam ekran gºr¿nt¿leyin. 

¶ [TuƓ takĕmĕ]: TuƓ takĕmĕna eriƓme. 

¶ [Beklemeye Al]: ¢aŘrĕyĕ beklemeye 

alma. Tam ekran görünüm durdurulur. 

¶ [Sustur]: Mikrofonu susturma. 

¶ [Kameramĕ Durdur]: Gºr¿Ɠt¿Ř¿n¿ 

kiƓinin ekranĕna yapĕlan aktarĕ 
durdurulur. 

Bir telefonu arama 

Skype ile sabit hatlĕ telefonlarĕ ve cep 
telefonlarĕnĕ arayabilirsiniz.   

Dikkat: 

Skype ile acil arama yapĕlmaz. Skype, 
telefonunuzun yerini tutmaz ve acil durum 
aramalarĕ iin kullanĕlamaz. 

 
 

 

¢aŘrĕ yapmadan ºnce bilgisayarĕnĕzĕ 
kullanarak Skype Kredisi ya da Skype 
aboneliŘi almanĕz gerekecektir. Daha fazla 
bilgi için bkz. TV'nizin diŘer ºzelliklerinden 

yararlanma > Skype kullanma > Skype 

ayarlarĕ. (Sayfa 31) 

1. Skype menüsünde [Telefonlarĕ Ara] 

ºŘesini sein ve OK tuƓuna basĕn. 

2. [TuƓ takĕmĕ] ºŘesini seerek ekran ¿zeri 

tuƓ takĕmĕna eriƓin ya da Sayĕ tuƓlarĕ ºŘesi ile 

telefon numarasĕnĕ girin. 
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3. TamamlandĕŘĕnda bir aŘrĕyĕ baƓlatmak iin 
[Ara] seimi yapĕn ve ardĕndan OK 

d¿Řmesine basĕn. 
4. ũsteŘe baŘlĕ: ¢aŘrĕ sĕrasĕnda mikrofonunu 
susturmak için  OPTIONS tuƓuna basĕn ve 

ardĕndan [Sustur] seimi yapĕn. 

5. Gºr¿nt¿l¿ bir aŘrĕyĕ sonlandĕrmak iin 
[Aramayĕ Sonlandĕr] seimi yapĕn ve 

ardĕndan OK tuƓuna basĕn. 

Aramaya cevap verilmesi 

Skype'ta oturum atĕysanĕz TV izlerken gelen 
aŘrĕlar hakkĕnda bilgilendirilirsiniz. 

1. Arayan kiƓinin adĕ ile birlikte ekranda bir 
mesaj görüntülenir. [Yanĕtla] seçeneŘini 

belirleyin, ardĕndan OK tuƓuna basĕn. 

Gºr¿nt¿y¿ etkinleƓtirmek iin [Görüntülü 

yanĕtla] ºŘesini sein ve ardĕndan OK 

d¿Řmesine basĕn. 

2. Reddetmek için [Reddet] seimi yapĕn ve 

ardĕndan OK tuƓuna basĕn. 

Dikkat: 

Bir TV programĕ duraklatĕr ya da 
kaydederken veya kiralanmĕƓ filmleri izlerken 
bir aŘrĕyĕ kabul ederseniz, Skype devam 
etmekte olan etkinliŘi kesintiye uŘratacaktĕr. 

¶ DuraklatĕlmĕƓ TV programĕ durdurulur 
ve kaydedilmiƓ program kaybedilir. 

¶ TV programĕnĕn kaydedilmesi 
durdurulur. ¢aŘrĕyĕ sonlandĕrmanĕzĕn 
ardĕndan kayĕt iƓlemine yeniden devam 
etmeniz gerekir. 

¶ KiralanmĕƓ videolarĕn oynatĕlmasĕ 
durdurulur. KiralanmĕƓ videonun 
izlenmesine devam etmek için video 
maŘazasĕna ya da yayĕn hizmetine 
gitmeniz gerekir. Bazĕ video maŘazalarĕ 
ya da hizmetleri filmin yeniden 
baƓlatĕlmasĕna izin vermez. 

 

Sesli postalarĕ yºnetme 

Birisi sizi, siz evrimdĕƓĕyken Skype ile ararsa, 
Skype sesli posta kutunuza bir sesli mesaj 
bĕrakabilir.  

Sesli mesajĕ almadan ºnce Skype hesabĕnĕzda 
sesli mesajĕ etkinleƓtirmeni gerekir; bu iƓlem 
sadece bilgisayarĕnĕz ile gerekleƓtirilebilir. 

Sesli mesajĕ oynatma 

1. Skype ana menüsünde [GemiƓ] ºŘesini 

seçin ve OK d¿Řmesine basĕn. 

2.  [Voicemails] seimini yapĕn ve ardĕndan 

OK tuƓuna basĕn. 

3. Sesli mesajĕ sein ve ardĕndan oynatmak 
için OK tuƓuna basĕn. 

Sesli mesajlarĕ sil 

1. Sesli mesajĕ listeden sein ve ardĕndan  
 OPTIONS tuƓuna basĕn. 

2. [Sesli mesaj sil] ºŘesini sein, ardĕndan 

tuƓuna basĕn.OK 
 

Skype ayarlarĕ 

Skype Kredisi 

Skype Kredisi ile TV'nizden sabit hatlarĕ ya da 
cep telefonlarĕnĕ arayabilirsiniz. Skype Kredisi 
satĕn almak iin bilgisayarĕnĕzda Skype 
hesabĕnĕzda oturum amanĕz gerekir. Satĕn 
aldĕŘĕnĕz Skype Kredisi, TV'nizi kullanarak 
Skype hesabĕnĕzda oturum atĕŘĕnĕzda 
görüntülenecektir. 

Otomatik oturum açma 

1. Skype menüsünde [Ayarlar] ºŘesini sein 

ve OK d¿Řmesine basĕn. 

2. [Genel ayarlar] > [Skype baƓlatĕldĕŘĕnda 

oturumu aç] seimini yapĕn ve ardĕndan OK 

tuƓuna basĕn. 

Profil resmini deŘiƓtirme 

1. Skype menüsünde, Skype adĕnĕzĕ seçin ve 

ardĕndan OK tuƓuna basĕn. 

2. [Profil resmi] ºŘesini sein, ardĕndan  

tuƓuna basĕn. 
3. Bir resim seçin, [Uygula] seimi yapĕn ve 

ardĕndan OK tuƓuna basĕn. 

Skype Ɠifrenizi deŘiƓtirme 

1. Skype menüsünde [Ayarlar] ºŘesini sein 

ve OK d¿Řmesine basĕn. 

2. [Parola DeŘiƓtir] ºŘesini sein, ardĕndan  

tuƓuna basĕn.   
3. Mevcut ve yeni Ɠifrenizi girmek iin 
ekrandaki talimatlarĕ takip edin. 
4. ũƓlem tamamlandĕŘĕnda [Uygula] ºŘesini 

sein ve ardĕndan OK tuƓuna basĕn. 
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Oyun oynayĕn 

Yapabilecekleriniz 

Bu TV ile normal oyunlarĕ tam ekranda 
oyunlar iin optimize edilmiƓ gºr¿nt¿ 
ayarlarĕyla oynayabilirsiniz. 

ũhtiyacĕnĕz olan bileƓenler 
 

 
¶ Oyun konsolunuzu bu TV'ye baŘlayĕn. 

Bkz. TV'nizi baŘlama > Cihazlarĕn 

baŘlanmasĕ > Oyun konsolu (Sayfa 52). 

TV otomatik olarak oyun konsolunu 
Kaynak menüsüne eklerse, oyun 
oynamaya baƓladĕŘĕnĕzda oyun ses ºn 
ayarlarĕ da geerli olacaktĕr (bazĕ 
modeller için).  

 

Oynamaya baƓlama 

1.  SOURCE ºŘesine basĕn.   

2. Oyun konsolunu sein ve ardĕndan OK 

tuƓuna basĕn. 
3. Gerekliyse oyun konsoluna bir oyun diskini 
yerleƓtirin ve oynamak ¿zere bir oyun sein. 

4. Oynamaya baƓlamak iin ekrandaki 
talimatlarĕ takip edin. 

Oyun ayarlarĕ 

Oyunlar iin gºr¿nt¿ ayarlarĕ 

Görüntü gecikmesi olmadan oyun oynamak 
iin TV ekranĕnĕ optimize edebilirsiniz. 

1.  ºŘesine basĕn. 
2. [Kurulum] > [TV ayarlarĕ] > [Resim] 

seimini yapĕn ve ardĕndan OK tuƓuna basĕn.   

3. [Oyun veya bilgisayar] > [Oyun] seçin.  

Oyunlar iin ses ºn ayarlarĕ 

Oyun oynamak için ses efektlerini optimize 
edebilirsiniz. 
1.  OPTIONS tuƓuna basĕn. 

2. [Resim ve ses] > [Ses stili] > [Oyun] 

seimini yapĕn ve ardĕndan OK tuƓuna basĕn.   

TV oyuna hazĕrdĕr.  

Not: Oyununuz bittiŘinde, her zamanki ses 

ayarĕnĕza geri dºn¿n. 

Teletekst'i görüntüleme 

Bir sayfa seçin 

Teletekst yayĕnĕ yapan kanallarĕ izlerken 
teletekst sayfalarĕnĕ gºr¿nt¿leyebilirsiniz. 

1. Teletekst yayĕnĕ olan bir kanal sein, 
ardĕndan TEXT tuƓuna basĕn. 

2. ƒu yºntemlerden birini kullanarak bir sayfa 
seçin: 

¶ Sayĕ tuƓlarĕ ile sayfa numarasĕnĕ girin. 

¶ Sonraki veya ºnceki sayfayĕ 
görüntülemek için CH + / CH - tuƓuna 

basĕn. 

¶ Renkli d¿Řmeler ile renkle kodlanmĕƓ 

bir ºŘe sein. 
 

Teletekst seçenekleri 

1. Teletekst'i görüntülerken  OPTIONS 

tuƓuna basĕn. 
2. Bir seçenek seçin: 

¶ [Syf dondur] / [Sayfa dondurmayĕ 

kaldĕr]: Geerli sayfayĕ dondurur veya 

çözer. 

¶ [Ç ift ekran] / [Tam ekran]: Ç ift ekran 

teletekst ºzelliŘini etkinleƓtirir veya 
devre dĕƓĕ bĕrakĕr. ¢ift ekran, TV ekranĕnĕ 
ikiye bºlerek bir yanda o anda aĕk olan 
kanalĕ, diŘer yanda da teletekst yayĕnĕnĕ 
görüntüler. 

¶ [T.O.P. genel bakĕƓ]: Sayfa Tablosu 

(T.O.P.) teletekst yayĕnlarĕ, sayfa 
numaralarĕnĕ girmeden bir konudan 
diŘerine gemenizi saŘlar. 
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¶ [GeniƓlet] / [Normal görünüm]: Sayfayĕ 

yakĕnlaƓtĕrĕr. B¿y¿t¿lm¿Ɠ gºr¿n¿mde 
dolaƓmak iin Gezinme d¿Řmeleri 

tuƓuna basĕn.  

¶ [Göster]: Bilmece veya bulmaca 

çözümleri gibi bir sayfada yer alan gizli 
bilgileri gizler veya gösterir. 

¶ [Alt sayfalarda gezin]: Alt sayfalar varsa 

her biri otomatik olarak gösterilir.  

¶ [Dil]: Farklĕ karakter k¿melerini doŘru 

Ɠekilde gºr¿nt¿lemek iin farklĕ bir dil 
grubuna geiƓ yapar. 

¶ [Teletext 2.5]: Teleteksti, normal 

teletekste göre daha fazla renk ve daha 
iyi grafiklerle görüntüler. Bir kanal 
Teletext 2.5 yayĕnĕ yapĕyorsa, ºzellik 
varsayĕlan olarak etkinleƓtirilir. 

 

Teletekst dili 

Yayĕncĕlarĕn farklĕ dillerde teletekst ieriŘi 
saŘladĕŘĕ dijital TV kanallarĕ iin tercih ettiŘiniz 
birinci ve ikinci dili seçebilirsiniz. 

1.  ºŘesine basĕn. 
2. [Kurulum] > [Kanal ayarlarĕ] veya [Uydu 

ayarlarĕ] seçin. 

3. [Diller]  > [Birincil teletekst] veya [ũkincil 

teletekst] seimi yapĕn.   

4. Bir dil sein, ardĕndan OK tuƓuna basĕn. 
 

Alt sayfalar 

Teletekst sayfasĕ birden fazla alt sayfa 
ieriyorsa bu sayfalarĕn her birini art arda 
görüntüleyebilirsiniz. Bu alt sayfalar, ana sayfa 
numarasĕnĕn yanĕndaki bir ubukta 
görüntülenir. 

Seçmek için  ya da  tuƓuna basĕn. 

Ara 

O anda aĕk olan teletekst sayfasĕnda bulunan 
bir kelimeyi veya sayĕyĕ arayabilirsiniz. 

1. Teleteksti görüntülerken ilk sözcük veya 
numarayĕ vurgulamak iin OK tuƓuna basĕn. 

2. Aranacak sºzc¿Ře veya numaraya atlamak 
için Gezinme d¿Řmeleri tuƓuna basĕn. 

3. Aramayĕ baƓlatmak iin OK tuƓuna basĕn. 

4. Aramadan ĕkmak iin vurgulu kelime veya 
sayĕ kalmayana kadar  d¿Řmesine basĕn. 
 

Dijital teletext 

Bir dijital TV kanalĕ yayĕncĕsĕ ºzel dijital metin 
veya interaktif hizmetler sunuyorsa dijital 
teleteksti gºr¿nt¿leyebilirsiniz. Aralarĕnda 
BBC1'in de bulunduŘu bazĕ kanallar, daha 
fazla interaktif ºzelliŘi olan bir dijital teletekst 
ºzelliŘi sunabilmektedirler. 

Not: Altyazĕ yayĕnlanĕrken ve aĕk 

durumdayken dijital metin hizmetleri 
engellenir. Bkz. TV ayarlarĕnĕzĕ deŘiƓtirin > 

Dil ayarlarĕ > Dijital kanallardaki altyazĕlar 

(Sayfa 41). 

Dijital teletextteyken: 

¶ ¥Ře semek veya vurgulamak iin 
Gezinme d¿Řmeleri tuƓuna basĕn. 

¶ Bir seçenek belirlemek için Renkli 

d¿Řmeler kullanĕn ve onaylamak veya 

etkinleƓtirmek iin OK tuƓuna basĕn. 
 

Kilitleri ve zamanlayĕcĕlarĕ 

ayarlama 

Saat 

TV'de bir saat görüntüleyebilirsiniz. Ekranda 
TV hizmet operatºr¿n¿z tarafĕndan 
yayĕnlanan saat gºr¿nt¿lenir. 

TV saatini görüntüleme 

1. TV izlerken Ɠu tuƓa basĕn:  OPTIONS. 

2. [Saat] ºŘesini sein, ardĕndan OK tuƓuna 

basĕn.   
Saat, TV ekranĕnĕn saŘ ¿st kĕsmĕnda 
görüntülenir. 

Saat modunu deŘiƓtirme 

Saat modunu otomatik veya manüel olarak 
deŘiƓtirebilirsiniz. Varsayĕlan olarak saat 
otomatik moda ayarlĕdĕr. Bu ayar, saati 
otomatik olarak Koordineli Evrensel Saat 
(UTC) ile senkronize eder. TV'niz UTC 
iletimlerini alamĕyorsa, saat modunu [Manuel] 

olarak deŘiƓtirin. 

1. TV izlerken  tuƓuna basĕn. 
2. [Kurulum] > [TV ayarlarĕ] > [Genel 

ayarlar] seimini yapĕn. 

3. [Saat] > [Otmt saat modu] seçin.   

4. [Otomatik], [Manuel] veya [Ü lkeye göre] 

seçin ve OK tuƓuna basĕn. 
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Saat dilimini deŘiƓtirme 

Saat iletim verilerinin olduŘu ¿lkelerde [Otmt 

saat modu] > [Otomatik] ya da [Ü lkeye 

göre] seimi yapĕlmĕƓsa saat dilimini 

deŘiƓtirebilirsiniz. 

1. [Saat] menüsünde, [Saat dilimi] veya 

ºŘesini sein. 
2. Saat dilimini sein ve ardĕndan OK tuƓuna 

basĕn. 

Yaz saati uygulamasĕnĕ ayarlama 

Saat aktarĕm verilerinin olduŘu ¿lkelerde 
[Otmt saat modu] > [Otomatik] ya da 

[Ü lkeye göre] seiliyse yaz saati uygulamasĕnĕ 

etkinleƓtirebilir veya devre dĕƓĕ bĕrakabilirsiniz. 

1. [Saat] menüsünde, [G¿n ĕƓĕŘĕndn yrlnm] 

veya ºŘesini sein. 
2. [Standart saat] veya [G¿n ĕƓĕŘĕndan 

yararlanma süre.] seimini yapĕn ve OK 

tuƓuna basĕn. 

Saati manuel olarak ayarlamak 

Tarih ve saat ayarĕnĕ man¿el olarak 
yapabilirsiniz. BaƓlamadan ºnce saat modunu 
Ɠu Ɠekilde ayarlayĕn: [Manuel]. 

1. [Saat] menüsünde [Tarih] > [Saat] veya 

seimini yapĕn ve ardĕndan OK tuƓuna basĕn.   

2. Gezinme d¿Řmeleri ile tarih ya da zamanĕ 

ayarlayĕn. 
3. [Bitti]  ºŘesini sein, ardĕndan OK tuƓuna 

basĕn. 
 

Uyku zamanlayĕcĕsĕ 

TV'nizi belirli bir süre sonunda beklemeye 
geecek Ɠekilde ayarlayabilirsiniz. Belirtilen 
s¿reden geri sayĕm devam ederken, s¿renin 
dolmasĕnĕ beklemeden TV'nizi kapatabilir 
veya uyku zamanlayĕcĕsĕnĕ sĕfĕrlayabilirsiniz. 

1.  ºŘesine basĕn. 
2. [Kurulum] > [TV ayarlarĕ] > [Genel 

ayarlar] > [Uyku zamanlyc] seimini yapĕn. 

3. Uyku zamanlayĕcĕsĕ s¿resini sein.   
Uyku zamanlayĕcĕsĕ 180 dakikaya kadar 
ayarlanabilir. Uyku zamanlayĕcĕsĕnĕ kapatmak 
iin sĕfĕr dakika olarak ayarlayĕn. 

4. Uyku zamanlayĕcĕsĕnĕ etkinleƓtirmek iin 
OK tuƓuna basĕn. Belirtilen s¿re sona erince 

TV bekleme moduna geçer. 

Çocuk kilidi 

¢ocuklarĕ uygunsuz TV programlarĕndan 
korumak için TV'yi kilitleyebilir veya 
programlarĕ yaƓa gºre engelleyebilirsiniz. 

Ç ocuk kilidi kodunu ayarlamak veya 

deŘiƓtirmek iin 

1.  tuƓuna basĕn. 
2. [Kurulum] > [Kanal ayarlarĕ] veya [Uydu 

ayarlarĕ] > [Ç ocuk kilidi] ºŘesini seçin. 

3. [Kodu ayarla] veya [Kodu deŘiƓtir] 

seeneŘini belirleyin. 
4. Sayĕ tuƓlarĕ ile kodu girin. 

ũpucu: Kilitli kanallara kanal listesinden 

eriƓirseniz, kilit kodunuzu girmeniz istenir. 
Kodu unutursanĕz geerli kodlarĕ iptal etmek 
iin ô8888õ kodunu kullanĕn. 

Kanallarĕ kilitlemek ve kanal kilidini amak 

1. Ç ocuk kilidi menüsünde, [Kanal kilidi] 

seimini yapĕn. 
2. Ç ocuk kilidi kodunu Sayĕ tuƓlarĕ ile girin.   

3. Kilitlemek veya kilidini amak iin kanallarĕ 
sein. Kilidi etkinleƓtirmek iin TV'yi yeniden 
baƓlatĕn. 

Not: 

Kilitli kanallara kanal listesinden eriƓirseniz, kilit 
kodunuzu girmeniz istenir. 
 

Ebeveyn kontrolü 

TV'nizi sadece ocuŘunuzun yaƓĕna uygun yaƓ 
sĕnĕflandĕrmasĕna ait programlarĕ 
gºr¿nt¿leyecek Ɠekilde ayarlayabilirsiniz. Bu 
kĕsĕtlama yalnĕzca programlarĕnĕ yaƓ grubuna 
gºre derecelendiren yayĕncĕlara ait dijital 
kanallar için geçerlidir.  

1.  ºŘesine basĕn. 
2. [Kurulum] > [Kanal ayarlarĕ] veya [Uydu 

ayarlarĕ] seçin. 

3. [Ç ocuk kilidi] > [Ebeveyn kont] seçin.   

Ç ocuk kilidi kodunu girmeniz istenir.  

4. Ç ocuk kilidi kodunu Sayĕ tuƓlarĕ ile girin. 

5. Bir yaƓ sĕnĕrĕ sein ve OK tuƓuna basĕn.   

Seilen yaƓ sĕnĕfĕnĕn ¿zerinde kalan t¿m 
programlar engellenir. 

¢ocuk kilidi kodlarĕ hakkĕnda bilgi iin bkz. 
TV'nizin diŘer ºzelliklerinden yararlanma > 

Kilitleri ve zamanlayĕcĕlarĕ ayarlama > 

Ç ocuk kilidi (Sayfa 34). 
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 4 TV ayarlarĕnĕzĕ 
deŘiƓtirin 

Görüntü ve ses 

Ayarlar yardĕmcĕsĕ 

Gºr¿nt¿ ve ses ayarlarĕnĕ belirlemek iin, 
seilen ayarĕn etkisini anĕnda gºsteren ayar 
asistanĕndan yararlanabilirsiniz. 

1. TV izlerken  tuƓuna basĕn. 
2. [Kurulum] > [Hĕzlĕ gºr¿nt¿ ve ses 

ayarlarĕ] seimini yapĕn ve ardĕndan OK 

tuƓuna basĕn. 
3. [Devam] ºŘesini sein, ardĕndan OK 

tuƓuna basĕn.   
4. Tercih ettiŘiniz ayarlarĕ semek iin 
ekrandaki talimatlarĕ uygulayĕn. 
 

DiŘer gºr¿nt¿ ayarlarĕ 

Ayarlarĕ Gºr¿nt¿ men¿s¿nden 
deŘiƓtirebilirsiniz. 

1.  ºŘesine basĕn. 
2. [Kurulum] > [TV ayarlarĕ] > [Resim] 

seimini yapĕn ve ardĕndan OK tuƓuna basĕn. 

3. DeŘiƓtirmek iin bir ayar sein, ardĕndan 
OK tuƓuna basĕn.  

¶ [Görüntü stili]: Ö nceden ayarlanan bir 

gºr¿nt¿ ayarĕ semek. 

¶ [Tarzĕ geri y¿kle]: ¥nceden seilmiƓ 

gºr¿nt¿ ayarlarĕnĕ geri y¿kler. 

¶ [Arka aydĕnlatma kontrastĕ]: Ekran arka 

aydĕnlatmasĕ parlaklĕŘĕnĕ ayarlar. 

¶ [Renk]: Görüntünün renk 

doygunluŘunu ayarlar. 

¶ [Keskinlik]: Gºr¿nt¿n¿n keskinliŘini 

ayarlar. 

¶ [Gürültü azlt]: Görüntü için gürültü 

azaltma miktarĕnĕ seer. 

¶ [MPEG parazit giderme]: Dijital 

gºr¿nt¿deki geiƓleri ve pusluluŘu 
düzeltir. 

¶ [Pixel Plus HD] / [Dijital Kristal 

Netlik]: Ç evresindeki piksellerle uyum 

saŘlayacak Ɠekilde her pikselin ince 
ayarĕnĕ yapar ve m¿kemmel, y¿ksek 
çözünürlüklü bir görüntü elde edilmesini 
saŘlar. 
- [GeliƓmƓ kesk]: Ö zellikle görüntüdeki 

çizgi ve konturlar için üstün keskinlik 
ayarĕnĕ etkinleƓtirir. 

- [Dnmk kontrast]: Dinamik olarak 

gºr¿nt¿n¿n koyu, orta ve aydĕnlĕk 
bºlgelerindeki ayrĕntĕlarĕ iyileƓtirir. 
- [Dnmk ark ĕƓĕk]: Dinamik enerji 

t¿ketimi ve gºr¿nt¿ kontrastĕnĕ optimize 
etmek üzere bir arka aydĕnlatma seviyesi 
seçin. 
- [Renk geliƓ.]: Dinamik olarak renklerin 

canlĕlĕŘĕnĕ ve ayrĕntĕlarĕnĕ iyileƓtirir. 

¶ [GeliƓmiƓ]: Gama, renk tonu ve video 

kontrast ayarlarĕ gibi geliƓmiƓ ayarlara 
eriƓim saŘlar. 
- [Gama]: Gºr¿nt¿ luminansĕ ve 

kontrast doŘrusal olmayan ayarĕnĕ 
yapĕlandĕrĕr. 
- [Ton]: Renk dengesini deŘiƓtirir. 

- [Ö zel ton kontrolü]: Renk dengesi 

ayarĕnĕ deŘiƓtirir. Yalnĕzca [Ton] > [Ö zel] 

seili durumdaysa kullanĕlabilir.   
- [Video kontrastĕ]: Video kontrastĕnĕ 

ayarlar. 
- [Parlaklĕk]: Ekran parlaklĕŘĕnĕ ayarlar. 

- [Renk tonu]: NTSC yayĕnlardaki renk 

deŘiƓimlerini dengeler. 

¶ [Oyun veya bilgisayar]: BaŘlĕ bir 

konsoldan içerik görüntülerken oyun 
ayarlarĕnĕ uygulamak iin [Oyun] ºŘesini 

seçin. HDMI ile bir bilgisayar 
baŘlandĕŘĕnda [Bilgisayar] seimi yapĕn. 

Maksimum ayrĕntĕnĕn gºr¿nt¿lenmesi 
için [Format ve kenarlar] > [Resim 

formatĕ] > [Ö lçeksiz] seili olduŘundan 

emin olun. 
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¶ [Format ve kenarlar]: Görüntü 

formatĕnĕ kontrol etmek iin geliƓmiƓ 
ayarlara ulaƓĕlmasĕnĕ saŘlar. 
- [Resim formatĕ]: Gºr¿nt¿ formatĕnĕ 

deŘiƓtirir. 
- [Ekran kenarlarĕ]: Görüntü boyutunu 

deŘiƓtirir. 
- [Grnt deŘiƓtirme]: Mevcutsa, görüntü 

konumunu hareket ettirir. 
 

DiŘer ses ayarlarĕ 

Ayarlarĕ Ses men¿s¿nden deŘiƓtirebilirsiniz. 

1.  ºŘesine basĕn. 
2. [Kurulum] > [TV ayarlarĕ] > [Ses] 

seimini yapĕn ve ardĕndan OK tuƓuna basĕn. 

3. DeŘiƓtirmek iin bir ayar sein, ardĕndan 
OK tuƓuna basĕn. 

¶ [Ses stili]: ¥ntanĕmlĕ akĕllĕ ses ayarlarĕna 

eriƓim saŘlar. 

¶ [Tarzĕ geri y¿kle]: En son seilmiƓ ºn 

tanĕmlĕ ses ayarĕnĕ geri y¿kler. 

¶ [Bas]: Hoparlºr ve kulaklĕklarĕn bas 

seviyesini ayarlar. 

¶ [Tiz]: Hoparlºr ve kulaklĕklarĕn tiz 

seviyesini ayarlar. 

¶ [Surround modu]: Ses deneyiminizi 

iyileƓtirmek iin bir evresel ses modu 
seçer. 

¶ [Otomatik incredible surround 3D]: 

3D modunda ses deneyiminizi 
iyileƓtirmek iin bir evresel ses modu 
seer. Bazĕ modeller iin. 

¶ [Kulk ses svys]: Kulaklĕk sesini ayarlar. 

¶ [GeliƓmiƓ]: Ses deneyiminizi iyileƓtirmek 

iin geliƓmiƓ ayarlara eriƓim saŘlar. 
- [Otom. ses dzy ayarlama]: ÖrneŘin 

kanal deŘiƓtirirken meydana gelen ani 
ses deŘiƓikliklerini azaltĕr. 
- [TV hoparlr]: Sesin TV'den aktarĕlmasĕ 

için tercih edilen hoparlörleri seçer. Bkz. 
TV'nizi baŘlama > EasyLink cihazlarĕn 

kurulumu > Hoparlºr ĕkĕƓĕnĕ seme 

(Sayfa 61). 

- [Clear Sound]: GeliƓmiƓ ses kalitesi. 

- [Ses ¢ĕkĕƓĕ formatĕ]: Dijital ses ĕkĕƓ 

baŘlantĕsĕndan ĕkan dijital ses ĕkĕƓ 
türünü seçer. [Ç ok kanal] ile [Stereo] 

arasĕnda seim yapĕn. 

- [Ses ĕkĕƓĕ seviyelendirme]: Stereo ses 

iin ĕkĕƓ seviyesini belirler. YoŘunluk ya 
da sinyal g¿c¿nde belirli bir kayĕp miktarĕ 
için [Daha az] seimi yapĕn. YoŘunluk ya 

da sinyal kaybĕ olmamasĕ iin [Daha çok] 

seimi yapĕn. 
- [HDMI 1 - ARC]: HDMI 1 

konnektºr¿ne baŘlĕ ARC uyumlu cihaza 
ses ĕkĕƓĕnĕ etkinleƓtirir. 

- [Ses gecikmesi]: TV'deki görüntü ile 

baŘlĕ ev sinemasĕ sisteminden gelen ses 
ĕkĕƓĕnĕ otomatik olarak senkronize eder. 
TV'yi bir Philips ev sinema sistemine 
baŘladĕŘĕnĕzda bu ayarĕ kullanmanĕza 
gerek yoktur.   
- [Ses ĕkĕƓ ofset]: Ses ĕkĕƓĕ gecikmesi 

iin ayarlarĕ yapĕlandĕrĕr. [Ses gecikmesi] 

aĕksa kullanĕlabilir. 
 

Ses formatĕ 

Dijital kanallar 

Bir TV kanalĕ yayĕncĕsĕ birden fazla formatta 
ses yayĕnĕ yapĕyorsa bir formatĕ seebilirsiniz. 

1.  d¿Řmesine basĕn. 
2. [Kurulum] > [Kanal ayarlarĕ] veya [Uydu 

ayarlarĕ] > [Diller]  > [Tercih edilen ses 

formatĕ] seimini yapĕn. 

3. Bir seim yapĕn, ardĕndan OK tuƓuna basĕn. 

¶ [Standart]: Standart ses formatĕnĕ alĕr 

(MPEG). 

¶ [GeliƓmiƓ]: Uygunsa geliƓmiƓ ses 

formatlarĕnĕ alĕr (AAC, Dolby Digital ya 
da Dolby Digital Plus). 

Analog kanallar 

Bir analog TV kanalĕ yayĕncĕsĕ birden fazla 
formatta ses yayĕnĕ yapĕyorsa bir formatĕ 
seçebilirsiniz. 

1.  d¿Řmesine basĕn. 
2. [Kurulum] > [Kanal ayarlarĕ] veya [Uydu 

ayarlarĕ] > [Mono/Stereo] ºŘesini seçin. 

3. Bir ayar sein, ardĕndan OK d¿Řmesine 

basĕn: 
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Gºr¿nt¿ ve sesi sĕfĕrlama 

Kanal y¿kleme ayarlarĕnĕ deŘiƓtirmeden 
varsayĕlan gºr¿nt¿ ve ses ayarlarĕnĕ geri 
yükleyebilirsiniz. 

1. TV izlerken  tuƓuna basĕn. 
2. [Kurulum] > [TV ayarlarĕ] > [Genel 

ayarlar] > [Fabrika ayar] seimi yapĕn ve 

ardĕndan OK tuƓuna basĕn. 

3. [OK]  ºŘesini sein, ardĕndan OK tuƓuna 

basĕn.  

T¿m TV ayarlarĕ (kanal ayarlarĕ hari) fabrika 
ayarlarĕna dºnd¿r¿l¿r.  

Kanallar 

Otomatik kurulum 

TV ilk kez aĕldĕŘĕnda, t¿m kanallarĕn 
kurulumu gerekleƓtirilir.  

Dilinizi deŘiƓtirmek ve mevcut t¿m TV 
kanallarĕnĕ yeniden y¿klemek iin bu tam 
kurulumu tekrar alĕƓtĕrabilirsiniz. 

Kurulumu baƓlatma 

Not: Bir kod girmeniz istendiŘinde, '8888' 

girin. 
1.  tuƓuna basĕn. 
2. [Kurulum] > [Kanal ara] > [Kanallarĕ 

yeniden ayarla] seimini yapĕn ve ardĕndan 

OK tuƓuna basĕn. 

3. ¦lkenizi sein, ardĕndan OK tuƓuna basĕn. 

4. AŘĕnĕzĕ sein, ardĕndan OK tuƓuna basĕn. 

¶ [Anten (DVB-T)]: Ü cretsiz karasal 

yayĕnlara eriƓim saŘlar. 

¶ [Kablo (DVB-C)]: Kablo yayĕnlarĕna 

eriƓim saŘlar.  

5. Varsa, diŘer seenekleri belirlemek iin 
ekrandaki talimatlarĕ uygulayĕn. 
Kanal arama iin baƓlangĕ men¿s¿ 
görüntülenir. 
6. [BaƓlat] ºŘesini sein, ardĕndan OK tuƓuna 

basĕn. 
7. Kanal arama tamamlandĕŘĕnda [Son] 

ºŘesini sein ve ardĕndan OK tuƓuna basĕn. 

ũpucu: Kanal listesini görmek için  LIST 

tuƓuna basĕn. 

Not: Dijital TV kanallarĕ bulunduŘunda 

ayarlanmĕƓ kanallar listesi boƓ kanal 
numaralarĕ gºsterebilir. Bu kanallarĕ yeniden 
adlandĕrabilir veya sĕralayabilirsiniz. 

Analog kanallarĕn kurulumu 

Analog TV kanallarĕnĕ teker teker arayĕp 
hafĕzaya alabilirsiniz. 

Adĕm 1: Sisteminizin seilmesi 

Not: Sistem ayarlarĕnĕz doŘruysa bu adĕmĕ 

atlayĕn. 

1. TV izlerken  tuƓuna basĕn. 
2. [Kurulum] > [Kanal ayarlarĕ] > [Kanal 

kurulumu] seimini yapĕn. 

3. [Analog: Elle kurulum] > [Sistem] 

seimini yapĕn ve ardĕndan OK tuƓuna basĕn. 

4. Ü lke veya bölgeniz için sistem seçin ve OK 

tuƓuna basĕn. 
 

 

Adĕm 2: Yeni TV kanallarĕnĕn aranmasĕ ve 

depolanmasĕ 

1. TV izlerken Ɠu tuƓa basĕn: . 
2. [Kurulum] > [Kanal ayarlarĕ] > [Kanal 

kurulumu] seimini yapĕn. 

3. [Analog: Elle kurulum] > [Kanal ara] 

seimini yapĕn ve ardĕndan OK tuƓuna basĕn. 

4. Kanal bulma: 

¶ Kanalĕn frekansĕnĕ biliyorsanĕz, Gezinme 

d¿Řmeleri'nĕ veya Sayĕ tuƓlarĕ'nĕ 

kullanarak frekansĕ girin. 

¶ Kanalĕn frekansĕnĕ bilmiyorsanĕz g¿l¿ bir 
sinyali olan bir sonraki frekansĕ arayĕn. 
[Ara] seeneŘini belirleyin, ardĕndan OK 

tuƓuna basĕn. 

5. DoŘru kanalĕ bulduktan sonra [Bitti]  

ºŘesini sein ve ardĕndan OK tuƓuna basĕn. 

6. Yeni TV kanalĕnĕ saklamak iin [Yeni knl 

olrk sakla] seeneŘini belirleyin, ardĕndan 

OK tuƓuna basĕn. 

Not: ũyi ekmiyorsa anteninizin konumunu 

deŘiƓtirin ve iƓlemleri tekrarlayĕn. 
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Dijital kanallarĕn kurulumu 

Kurulumunu yapmak istediŘiniz kanallarĕn 
kanal frekansĕnĕ biliyorsanĕz dijital kanallarĕ 
teker teker arayĕp hafĕzaya alabilirsiniz. En iyi 
sonucu elde etmek iin hizmet saŘlayĕcĕ ile 
iletiƓime gein. 

1.  ºŘesine basĕn. 
2. [Kurulum] > [Kanal ayarlarĕ] > [Kanal 

kurulumu] seimini yapĕn. 

3. [Dijital: Alma testi] > [Kanal ara] 

seeneŘini sein ve OK tuƓuna basĕn. 

4. Kanal frekansĕnĕ girmek iin Sayĕ tuƓlarĕ 

tuƓuna basĕn. 
5. [Ara] ºŘesini sein, ardĕndan OK tuƓuna 

basĕn. 
6. Kanalĕn bulunmasĕnĕn ardĕndan [Sakla] 

seimi yapĕn ve ardĕndan OK tuƓuna basĕn. 
 

Analog kanallarĕn ince ayarĕ 

Analog bir TV kanalĕ iyi ekmiyorsa, TV 
kanalĕnĕn ince ayarĕnĕ yapĕn. 
1.  tuƓuna basĕn. 
2. [Kurulum] > [Kanal ayarlarĕ] > [Kanal 

kurulumu] seimini yapĕn. 

3. [Analog: Elle kurulum] > [ũnce ayar] 

seimini yapĕn ve ardĕndan OK tuƓuna basĕn. 

4. Kanalĕn ince ayarĕnĕ yapmak iin  veya 
 tuƓlarĕna basĕn. 

5. DoŘru kanal frekansĕnĕ setikten sonra 
[Bitti]  seimi yapĕn ve ardĕndan OK tuƓuna 

basĕn. 
6. Bir seim yapĕn, ardĕndan OK tuƓuna basĕn. 

¶ [Geerli kanalĕ sakla]: Kanalĕ mevcut 

kanal numarasĕyla kaydeder. 

¶ [Yeni knl olrk sakla]: Kanalĕ yeni bir 

kanal numarasĕyla kaydeder. 
 

Kanal listesini güncelleme 

TV ilk kez aĕldĕŘĕnda, t¿m kanallarĕn 
kurulumu gerekleƓtirilir. Varsayĕlan olarak, bu 
kanal listelerinde deŘiƓiklikler olduŘunda TV 
bunlarĕ otomatik olarak g¿nceller. Ayrĕca 
otomatik güncellemeyi kapatabilir veya 
kanallarĕ manuel olarak da g¿ncelleyebilirsiniz. 

Not: Bir kod girmeniz istendiŘinde, '8888' 

girin. 

Otomatik güncelleme 

Dijital kanallarĕ otomatik olarak eklemek veya 
kaldĕrmak iin TV'yi bekleme modunda 
bĕrakĕn. TV, kanallarĕ ve g¿nl¿k olarak 
g¿nceller ve kaydeder. BoƓ kanallar kanal 
listesinden kaldĕrĕlĕr. 

Kanal g¿ncelleme mesajĕnĕ kapatma 

Bir kanal g¿ncellemesi yapĕlmĕƓsa, baƓlangĕta 
bir mesaj gºr¿nt¿lenir. Bu mesajĕ 
kapatabilirsiniz. 
1.  tuƓuna basĕn. 
2. [Kurulum] > [Kanal ayarlarĕ] veya [Uydu 

ayarlarĕ] seçin. 

3. [Kanal kurulumu] > [Kanal güncelleme 

mesajĕ] seçin. 

4. [Kapalĕ] ºŘesini sein, ardĕndan OK tuƓuna 

basĕn. 

Otomatik güncellemeleri kapatma 

[Kanal kurulumu] menüsünde, [Otomatik 

kanal güncellemesi] > [Kapalĕ] ºŘesini sein. 

Kanallarĕ man¿el olarak g¿ncelleme 

1.  tuƓuna basĕn. 
2. [Kurulum] > [Kanal ara] > [Kanalkarĕ 

güncelle] seimini yapĕn ve ardĕndan OK 

tuƓuna basĕn. 
3. Kanallarĕ g¿ncellemek iin ekrandaki 
talimatlarĕ uygulayĕn. 
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Kanallarĕ kopyalama 

DũKKAT: Bu ºzellik satĕcĕlar ve servis 

personeli iin tasarlanmĕƓtĕr. 

USB depolama cihazĕ aracĕlĕŘĕyla kanal 
listelerini bir Philips TV'den diŘerine 
kopyalayabilirsiniz. Kanallarĕ aramanĕza veya 
ikinci TV'ye yüklemenize gerek yoktur. Kanal 
liste dosyasĕ herhangi bir USB depolama 
cihazĕna sĕŘacak kadar k¿¿kt¿r. 

ũhtiyacĕnĕz olan bileƓenler 

AƓaŘĕdaki ºzelliklere sahip iki Philips TV: 

¶ Aynĕ ¿lke ayarlarĕ 

¶ Aynĕ ¿retim yĕlĕ aralĕŘĕ 

¶ Model adĕ son eki (H, K, T, D/00) ile 
gºsterildiŘi Ɠekilde aynĕ DVB t¿r¿ 

¶ LNB uydularĕnĕn numarasĕ da dahil 
olmak ¿zere, uydu kanallarĕ iin aynĕ 
ayarlar 

¶ TV'nin arka etiketinde gºsterildiŘi 
Ɠekilde aynĕ donanĕm t¿r¿. ¥rneŘin: 
TPM10.3E LA. 

¶ Uyumlu yazĕlĕm s¿r¿mleri 

Not: Bir kod girmeniz istendiŘinde, '8888' 

girin. 

Adĕm 1: ¦lke ayarlarĕnĕzĕ kontrol edin 

1. Birinci TV'yi (ikinci TV'ye kopyalamak 
istediŘiniz kanallarĕn olduŘu TV) aĕn. 
2.  tuƓuna basĕn. 
3. [Kurulum] > [Kanal ara] > [Kanallarĕ 

yeniden ayarla] seçeneklerini belirledikten 

sonra OK tuƓuna basĕn.   

Ü lke menüsü görüntülenir.  
4. Geerli ayarlarĕ not edin. 
5.  tuƓuna basĕn.   
6. ¢ĕkmak iin [ũptal] tuƓuna basĕn. 
 

 

Adĕm 2: Kanal listesini USB'ye kaydedin 

1. Birinci TV'ye (üzerinde kanallar yüklü olan) 
bir USB depolama cihazĕ baŘlayĕn. 
2.  tuƓuna basĕn. 
3. [Kurulum] > [Kanal ayarlarĕ] veya [Uydu 

ayarlarĕ] seimi yapĕn. 

4. [Kanal kurulumu] > [Kanal liste. kopyala] 

> [USB'ye kopyala] seçeneklerini seçin ve 

ardĕndan OK tuƓuna basĕn.   

Kanal listesi USB depolama cihazĕna 
kopyalanĕr. 
5. USB depolama cihazĕnĕ ĕkartĕn. 
 

 

Adĕm 3: Kanallarĕ, herhangi bir TV kanalĕnĕn 

kurulu olmadĕŘĕ bir TV'ye kopyalayĕn 

1. Kanal listesini kopyalamak istediŘiniz ikinci 
TV'yi aĕn.   
ũlk kurulum baƓlar. 
2. Ekrandaki talimatlarĕ izleyin ve kanal listesini 
almak istediŘiniz TV'dekiyle aynĕ ¿lkeyi sein.   
3. Kanal aramasĕnĕ atlayĕn. 
4. USB depolama cihazĕnĕ baŘlayĕn. 
5.  d¿Řmesine basĕn. 
6. [Kurulum] > [Kanal ayarlarĕ] veya [Uydu 

ayarlarĕ] seimi yapĕn. 

7. [Kanal kurulumu] > [Kanal liste. kopyala] 

> [TV'ye kopyala] seimi yapĕn ve ardĕndan 

OK tuƓuna basĕn. 

Kanal listesi TV'ye kopyalanĕr. 
8. USB depolama cihazĕnĕ ĕkartĕn. 
 

 

Adĕm 3: Kanallarĕ, ºn ayarlĕ kanallarĕn 

kurulu olduŘu bir TV'ye kopyalayĕn 

1. Kanal listesini kopyalamak istediŘiniz ikinci 
TV'yi aĕn. 
2.  tuƓuna basĕn. 
3. [Kurulum] > [Kanal ara] > [Kanallarĕ 

yeniden ayarla] seçeneklerini belirledikten 

sonra OK tuƓuna basĕn.   

Ü lke menüsü görüntülenir. 
4. ¦lke ayarĕnĕn birinci TV ile aynĕ 
olduŘundan emin olun. 
5.  tuƓuna basĕn.   
6. ¢ĕkmak iin [ũptal] tuƓuna basĕn. 

7. ¦lke ayarĕ farklĕ ise ikinci TV'yi birinci 
TV'nin ¿lke ayarĕna uyacak Ɠekilde yeniden 
yükleyin. Bkz. TV ayarlarĕnĕzĕ deŘiƓtirin > 

T¿m¿n¿ sĕfĕrlama. 

8. USB depolama cihazĕnĕ ikinci TV 'ye 
baŘlayĕn. 
9.  ºŘesine basĕn. 
10. [Kurulum] > [Kanal ayarlarĕ] veya 

[Uydu ayarlarĕ] seimi yapĕn. 

11. [Kanal kurulumu] > [Kanal liste. kopyala] 

> [TV'ye kopyala] seimi yapĕn ve ardĕndan 

OK tuƓuna basĕn.   

Kanal listesi ikinci TV'ye kopyalanĕr. 
12. USB depolama cihazĕnĕ ĕkartĕn. 
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Uydu ayarlarĕ 

Yapabilecekleriniz 

Bu TV, 4 farklĕ alak g¿r¿lt¿ bloklu eviriciden 
(LNB) sinyal alabilir. Bir LNB, çanak antenin 
en uç kutbuna monte edilir ve uydudan gelen 
sinyalleri yakalar. 

Dikkat: 

¶ Uydu yayĕnĕ alma sadece belirli modeller 
için mevcuttur.  [Uydu ara], sadece 

DVB-S destekleyen TV'lerde bulunur. 

¶ Uydu kanallarĕnĕ almak iin TV'nizdeki 
SAT baŘlantĕ noktasĕna bir uydu alĕcĕsĕ 
baŘlayĕn. 

 

Uydu kanallarĕnĕn kurulumu 

Uydularĕ yeniden kurma 

1. TV izlerken Ɠu tuƓa basĕn: . 
2. [Kurulum] > [Uydu ara] > [Uydularĕ 

yeniden kur] seimini yapĕn. 

3. Kurulumu tamamlamak için ekrandaki 
talimatlarĕ uygulayĕn. 
4. ũƓlem tamamlandĕŘĕnda [Son] ºŘesini sein 

ve ardĕndan OK tuƓuna basĕn. 

BaŘlantĕ t¿r¿n¿ seme 

Uydu kanallarĕnĕ kurarken baŘlantĕ t¿r¿n¿ 
belirlemeniz gerekir. Uydu anteninizdeki 
LNB'lerin sayĕsĕ, kurabileceŘiniz uydu 
kanallarĕnĕn sayĕsĕnĕ belirler. 
1. Uydularĕ yeniden kurarken [Ayarlar] 

seimi yapĕn ve ardĕndan OK tuƓuna basĕn. 

2. [BaŘlantĕ tipi] ºŘesini sein. 

3. Bir ayar seçin ve OK tuƓuna basĕn. 

¶ [1 uydu (Tek LNB)]: Sadece bir 

LNB'niz varsa seçin. 

¶ [2 uydu (DiSEqC Mini)]: 2 LNB'niz 

varsa seçin. 

¶ [3 ya da 4 uydu (DiSEqC 1.0)]: 3 veya 

4 LNB için seçin. 

¶ [1 uydu için Unicable]: 1 uydu ile 

Unicable kurulumuna sahipseniz seçin. 

¶ [2 uydu için Unicable]: 2 uydu ile 

Unicable kurulumuna sahipseniz seçin. 

Elle kurulum 

Kurulum sĕrasĕnda bir aktarĕcĕ atlanĕrsa, bir 
aktarĕcĕnĕn sinyal g¿c¿n¿ test edebilir veya 
yeni bir kanal ekleyebilirsiniz. 
1. TV izlerken Ɠu tuƓa basĕn: . 
2. [Kurulum] > [Uydu ara] > [Manuel 

kurulum] seimini yapĕn ve ardĕndan OK 

tuƓuna basĕn. 
3. LNB'yi seçin. 
4. Aktarĕcĕnĕn (birden fazla kanal ierebilir) 
frekansĕnĕ biliyorsanĕz [Frekans] ºŘesini sein 

ve frekansĕ girin. 
5. [Ara] ºŘesini sein, ardĕndan OK tuƓuna 

basĕn. 
6. Yeni bir frekans bulunursa, kanallarĕyla 
birlikte yeni aktarĕcĕyĕ eklemek iin [Sakla] 

tuƓuna basĕn. 

Uydu kanallarĕnĕ g¿ncelleme 

1. TV izlerken Ɠu tuƓa basĕn: . 
2. [Kurulum] > [Uydu ara] > [Kanalkarĕ 

güncelle] seimini yapĕn. 

3. Kurulumu tamamlamak için ekrandaki 
talimatlarĕ uygulayĕn. 
4. ũƓlem tamamlandĕŘĕnda [Son] ºŘesini sein 

ve ardĕndan OK tuƓuna basĕn. 
 

Uydu ekleme ve kaldĕrma 

DilediŘiniz zaman uydu ekleyebilir veya 
kaldĕrabilir ve yeni uydulardan yayĕnlanan 
kanallarĕ kurabilirsiniz. 

Not: Uydu eklemeden ºnce baŘlantĕ t¿r¿n¿n 

doŘru olduŘundan emin olun. Bkz. TV 

ayarlarĕnĕzĕ deŘiƓtirin > Uydu Ayarlarĕ > 

Uydu kanallarĕnĕn kurulumu (Sayfa 40). 

1.  ºŘesine basĕn.   
2. [Kurulum] > [Uydu ara] seimini yapĕn ve 

ardĕndan OK tuƓuna basĕn. 

3. [Uydu ekle] ºŘesini sein, ardĕndan OK 

tuƓuna basĕn. 
TV ilk serbest LNB'de bir uydu aramaya 
baƓlar. Bu iƓlem birka dakika s¿rebilir. 
4. Hiçbir uydu bulunamazsa anten 
baŘlantĕlarĕnĕ ve anak anten konumunu 
kontrol edin ve ardĕndan [Tekrar ara] seçimi 

yapĕn. 
5. Eklenen uydu doŘruysa, uydudaki t¿m 
kanallarĕ kurmak iin [ũleri] ºŘesini sein.   

Kurulum birkaç dakika sürebilir. 
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Uydu kaldĕrma 

1.  tuƓuna basĕn.   
2. [Kurulum] > [Uydu ara] > [Uyduyu 

kaldĕr] seimini yapĕn ve ardĕndan OK tuƓuna 

basĕn.   
3. Kaldĕrmak istediŘiniz uydularĕ sein ve 
ardĕndan [Kaldĕr] seimi yapĕn ve OK 

d¿Řmesine basĕn. 
 

Dil ayarlarĕ 

Menü dili 

1. TV izlerken  tuƓuna basĕn. 
2. [Kurulum] > [TV ayarlarĕ] > [Genel 

ayarlar] > [Menü dili] seimini yapĕn. 

3. Listeden bir men¿ dili sein ve ardĕndan 
OK tuƓuna basĕn. 
 

Ses dili 

TV kanalĕ birden fazla veya ift dilde ses 
yayĕnĕ yapĕyorsa, tercih ettiŘiniz ses dilini 
seçebilirsiniz. 

1. TV izlerken  OPTIONS tuƓuna basĕn. 

2. Dijital kanallar için [Ses dili] ºŘesini sein. 

Analog kanallar için [Dual I-II] ºŘesini sein. 

Seçiminizi onaylamak için OK tuƓuna basĕn. 

3. Mevcut dillerden seiminizi yapĕn ve 
ardĕndan OK tuƓuna basĕn. 
 

 

Mevcut olduŘunda duymak ¿zere tercih 
ettiŘiniz birincil ve ikincil ses dillerini 
ayarlayabilirsiniz. 

1. TV izlerken  tuƓuna basĕn. 
2. [Kurulum] > [Kanal ayarlarĕ] veya [Uydu 

ayarlarĕ] > [Diller]  ºŘesini sein. 

3. [Birincil ses dili] veya [ũkincil ses dili] 

ºŘesini sein ve kullanĕlabilir diller arasĕndan 
seim yapĕn. 
4. Onaylamak için OK tuƓuna basĕn. 
 

Analog kanallardaki altyazĕlar 

1. Bir analog TV kanalĕ izlerken TEXT tuƓuna 

basĕn. 
2. Altyazĕ sayfasĕnĕn ¿ basamaklĕ sayfa 
numarasĕnĕ girin, genellikle '888' kullanĕlĕr. 
Altyazĕ varsa aĕk duruma geer. 
 

Dijital kanallardaki altyazĕlar 

1. Bir dijital TV kanalĕ izlerken  OPTIONS 

tuƓuna basĕn. 
2. [Altyazĕlar] ºŘesini sein, ardĕndan OK 

tuƓuna basĕn. 
3. [Altyazĕlarĕ kapat], [Altyazĕlarĕ a] veya 

[Otomatik] ºŘesini sein ve ardĕndan OK 

tuƓuna basĕn. 
 

Altyazĕ dili 

Mevcut olduŘunda dijital kanallarĕn altyazĕ 
dilini deŘiƓtirebilirsiniz. 

1. TV izlerken  OPTIONS tuƓuna basĕn. 

2. [Altyazĕ dili] ºŘesini sein ve ardĕndan 

kullanĕlabilir diller arasĕndan seim yapĕn ve 
OK tuƓuna basĕn. 

Altyazĕ dili belirli bir kanal iin deŘiƓtirilmiƓtir. 
 

 

Mevcut olduŘunda gºr¿nt¿lenmek ¿zere 
tercih ettiŘiniz birincil ve ikincil ses dillerini 
ayarlayabilirsiniz. 

1. TV izlerken  tuƓuna basĕn. 
2. [Kurulum] > [Kanal ayarlarĕ] veya [Uydu 

ayarlarĕ] > [Diller]  ºŘesini sein. 

3. [Birincil alt yazĕ dili] veya [ũkincil alt yazĕ 

dili] ºŘesini sein ve kullanĕlabilir diller 

arasĕndan seim yapĕn. 
4. Onaylamak için OK tuƓuna basĕn. 
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Evrensel eriƓim ayarlarĕ 

Açma 

Bazĕ dijital TV yayĕncĕlarĕ, iƓitme veya gºrme 
sorunu olan insanlar için özel ses ve altyazĕ 
özellikleri sunar. Bu özellikleri açabilir veya 
kapatabilirsiniz. 

1.  ºŘesine basĕn. 
2. [Kurulum] > [TV ayarlarĕ] > [Genel 

ayarlar] seimini yapĕn. 

3. [Evrensel eriƓim] > [Aĕk] veya [Kapalĕ] 

seçip OK tuƓuna basĕn. 
 

Ses geri beslemesini ayarlama 

TV'yi, uzaktan kumandada veya TV'de bir 
d¿Řmeye bastĕŘĕnĕzda bir bip sesi ĕkaracak 
Ɠekilde ayarlayabilirsiniz. 

1. TV izlerken  OPTIONS tuƓuna basĕn. 

2. [Evrensel eriƓim] > [TuƓ sesi] > [Aĕk] 

seimini yapĕn ve ardĕndan OK tuƓuna basĕn. 
 

ũƓitme engelli eriƓimi 

ũƓitme engellilere yºnelik ses dilinin 
bulunduŘundan emin olmak iin  

 OPTIONS tuƓuna basĕn ve [Ses dili] 

ºŘesini sein. ũƓitme engelliler iin 
desteklenen diller bir kulaklĕk Ɠeklindeki simge 
ile gösterilir. 

ũƓitme engelliler iin ses ve altyazĕ ºzelliŘini 

etkinleƓtirir. 

1. TV izlerken Ɠu tuƓa basĕn:  OPTIONS. 

2. [Evrensel eriƓim] > [ũƓitme engelli] 

ºŘesini sein. 
3. Bir ayar sein, ardĕndan OK d¿Řmesine 

basĕn.   

¶ [Kapalĕ]: ũƓitme engelli ºzelliklerini 

kapatĕr. 

¶ [Aĕk]: ũƓitme engelliler iin ses ve 

altyazĕ ºzelliŘini etkinleƓtirir. 
 

Gºrme engelli eriƓimi 

Görme engellilere yönelik ses dilinin 
bulunduŘundan emin olmak için  

 OPTIONS tuƓuna basĕn ve [Ses dili] 

ºŘesini sein. Gºrme engelliler iin 
desteklenen diller bir kulaklĕk Ɠeklindeki simge 
ile gösterilir. 

Hoparlºrleri ya da kulaklĕklarĕ sein 

Gºrme engelliler iin ses ºzelliŘini TV 
hoparlörlerinden, kulaklĕklardan veya her ikisi 
üzerinden dinlemeyi tercih edebilirsiniz. 
1. TV izlerken Ɠu tuƓa basĕn:  OPTIONS. 

2. [Evrensel eriƓim] > [Görsel engelli] 

ºŘesini sein. 
3. Bir ayar sein, ardĕndan OK d¿Řmesine 

basĕn. 

¶ [Hoparlörler]: Görme engelliler için ses 

ºzelliŘini sadece hoparlºrlerden verir. 

¶ [Kulaklĕk]: Görme engelliler için ses 

ºzelliŘini sadece kulaklĕktan verir. 

¶ [Hoparlºrler + kulaklĕklar]: Görme 

engelliler iin ses ºzelliŘini kulaklĕklardan 
ve hoparlörlerden verir. 

¶ [Kapalĕ]: Görme engelliler için ses 

ºzelliŘini kapatĕr. 

Not: EasyLink uzaktan kumanda aĕksa YeƓil 

d¿Řmeyi seemezsiniz. EasyLink'i kapatmak 
için bkz. TV'nizi baŘlama > EasyLink 

cihazlarĕnĕn kurulumu > ũhtiyacĕnĕz olan 

bileƓenler (Sayfa 60). 

Görsel engelli ses seviyesini deŘiƓtirme 

1. TV izlerken Ɠu tuƓa basĕn:  OPTIONS. 

2. [Evrensel eriƓim] > [KarĕƓĕk ses] ºŘesini 

seçin. 

3. Ses seviyesini deŘiƓtirmek iin Gezinme 

d¿Řmeleri d¿Řmesine basĕn, ardĕndan OK 

d¿Řmesine basĕn. 

Ses efektleri 

1.  tuƓuna basĕn. 
2. [Kurulum] > [Kanal ayarlarĕ] veya [Uydu 

ayarlarĕ] seçin. 

3. [Diller]  > [Görsel engelli] > [Ses 

efektleri] ºŘesini sein. 

4. Bir ayar seçin ve OK tuƓuna basĕn. 

¶ [Aĕk]: Ses efektlerini görme engelliler 

iin ses ºzelliŘinde etkinleƓtirir. 

¶ [Kapalĕ]: Ses efektlerini görme engelliler 

iin ses ºzelliŘinde devre dĕƓĕ bĕrakĕr. 
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KonuƓma t¿r¿ 

1.  tuƓuna basĕn. 
2. [Kurulum] > [Kanal ayarlarĕ] veya [Uydu 

ayarlarĕ] seçin. 

3. [Diller]  > [Görsel engelli] > [KonuƓma] 

ºŘesini sein. 

4. Bir ayar seçin ve OK tuƓuna basĕn. 

¶ [Aĕklayĕcĕ]: Görme engelliler için ses 

ºzelliŘinde tanĕmlayĕcĕ konuƓmayĕ 
duyun . 

¶ [Altyazĕlar]: Görme engelliler için ses 

ºzelliŘinde alt yazĕlarĕ duyun. 
 

DiŘer ayarlar 

TV demosu 

Bu TV'nin ºzellikleri hakkĕnda daha fazla bilgi 
edinmek için bir demo izleyebilirsiniz. 

1. TV izlerken  tuƓuna basĕn. 
2. [Kurulum] > [Demo izleyin] seçimini 

yapĕn ve ardĕndan OK tuƓuna basĕn. 

3. Bir demo sein ve ardĕndan OK tuƓuna 

basĕn. 
 

Ev modu 

MaŘaza modunda bazĕ TV ayarlarĕ 

kullanĕlamayabilir. DoŘru TV ayarlarĕnĕn 
uygulandĕŘĕndan emin olmak iin TV'yi Ev 

moduna ayarlayĕn. 

1. TV izlerken  tuƓuna basĕn. 
2. [Kurulum] ºŘesini sein, ardĕndan OK 

tuƓuna basĕn. 

3. [TV ayarlarĕ] > [Genel ayarlar] > 

[Konum] seeneŘini belirleyin.   

4. [Anasayfa] veya [MaŘaza] sein, ardĕndan 

OK tuƓuna basĕn. 

5. TV'yi yeniden baƓlatĕn.  
 

Yazĕlĕm g¿ncelleme 

Sürümü kontrol etme 

1.  ºŘesine basĕn. 
2. [Kurulum] > [Yazĕlĕm ayarlarĕ] > [Gçrli 

yaz bilg] seimini yapĕn ve ardĕndan OK 

tuƓuna basĕn.  

Mevcut yazĕlĕm s¿r¿m¿ gºr¿nt¿lenir. 

Dikkat: Yazĕlĕmĕn, ¿r¿n¿n¿zde y¿kl¿ olandan 

daha d¿Ɠ¿k bir s¿r¿m¿n¿ y¿klemeyin. Bir 
yazĕlĕmĕn eski s¿r¿m¿ne geildiŘinde oluƓan 
sorunlardan TP Vision sorumlu tutulamaz. 
 

 

Yazĕlĕmĕ Ɠu seeneklerden birini kullanarak 
güncelleyin: 

¶ USB depolama aygĕtĕyla g¿ncelleme 

¶ dijital yayĕndan g¿ncelleme 

¶ ũnternet'ten g¿ncelleme 
 

USB ile güncelleme 

ũhtiyacĕnĕz olan bileƓenler 

¶ En az 256 megabayt boƓ depolama alanĕ 
olan, FAT veya DOS ile biimlendirilmiƓ 
ve yazma korumasĕ devre dĕƓĕ bĕrakĕlmĕƓ 
bir USB depolama cihazĕ. 

¶ USB baŘlantĕ noktasĕ ve ũnternet eriƓimi 
olan bir bilgisayara eriƓim. 

¶ ZIP dosya formatĕnĕ destekleyen bir 
dosya arƓivleme yazĕlĕmĕ: ºrneŘin 
Microsoft®  Windows®  için WinZip®  
ya da Macintosh®  için StuffIt® . 

Not: USB sabit disk kullanmayĕn. 

En yeni yazĕlĕmĕ indirin 

1. USB flash s¿r¿c¿n¿z¿ bilgisayarĕnĕza 
baŘlayĕn. 
2. Bilgisayarĕnĕzda Internet ExplorerÈ ya da 
SafariÈ gibi bir tarayĕcĕyĕ baƓlatarak 
www.philips.com/support adresini ziyaret 

edin. 
3. TV'nizi bulun ve TV setiniz için uygun 
yazĕlĕm ve s¿r¿c¿leri belirleyin. Yazĕlĕm 
g¿ncellemesi sĕkĕƓtĕrĕlmĕƓ bir dosya (*.zip) 
olarak sunulmuƓtur. 
4. Yazĕlĕm s¿r¿m¿ TV'nizdeki s¿r¿mden daha 
y¿ksekse yazĕlĕm y¿kseltme baŘlantĕsĕna 
tĕklayĕn. 

http://www.philips.com/support
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5. Yazĕlĕm sºzleƓmesini kabul edin ve ZIP 
dosyasĕnĕ USB flash s¿r¿c¿ye indirin. 

Not: Mozilla®  Firefox®  ya da Google®  

ChromeÈ gibi bazĕ Internet tarayĕcĕlarĕ ZIP 
dosyasĕnĕ doŘrudan bilgisayarĕnĕza indirebilir. 
Bu meydana gelirse, dosyayĕ USB flash 
s¿r¿c¿n¿ze kopyalayĕn. 

6. Internet Explorer için: Bir dosya arƓivleyici 

kullanarak indirilmiƓ ZIP dosyasĕndan 
autorun.upg dosyasĕnĕ ĕkartĕn. ¢ĕkartĕlan 
dosyayĕ bir klasºre kopyalamayĕn ya da 
yerleƓtirmeyin. 

6. Safari için: ũndirme iƓlemi tamamlandĕŘĕnda 

autorun.upg dosyasĕ otomatik olarak ZIP 
dosyasĕndan bilgisayarĕnĕza ĕkartĕlacaktĕr. 
Dosyayĕ USB flash s¿r¿c¿n¿ze kopyalayĕn. 
¢ĕkartĕlan dosyayĕ bir klasºre kopyalamayĕn ya 
da yerleƓtirmeyin. 
7. USB flash sürüc¿y¿ ĕkartĕn ve bilgisayarĕnĕz 
ile baŘlantĕsĕnĕ kesin. 

TV yazĕlĕmĕnĕ g¿ncelleme 

Dikkat: 

¶ Yazĕlĕm g¿ncelleme sĕrasĕnda TV'yi 
kapatmayĕn veya USB flash s¿r¿c¿y¿ 
ĕkarmayĕn. 

¶ Yazĕlĕm g¿ncelleme sĕrasĕnda bir elektrik 
kesintisi olursa, USB flash sürücüyü 
TV'den ĕkarmayĕn. Elektrik geldiŘinde 
TV g¿ncelleme iƓlemine kaldĕŘĕ devam 
eder. 

¶ Y¿kseltme sĕrasĕnda bir hata meydana 
gelirse, g¿ncellemeyi baƓtan yeniden 
deneyin. Hata tekrar meydana gelirse, 
Philips T¿ketici DanĕƓma Merkezine 
baƓvurun. 

1. TV'den, Wi-Fi adaptörü gibi tüm USB 
cihazlarĕ ĕkartĕn ve ardĕndan TV'yi aĕn. 
2. USB flash s¿r¿c¿n¿z¿ TV'ye baŘlayĕn. 
Yazĕlĕm g¿ncellemesi otomatik olarak baƓlar. 
Y¿kseltme tamamlandĕŘĕnda ekranda bir uyarĕ 
mesajĕ gºr¿nt¿lenir. 
3. TV'nizi yeniden baƓlatmadan ºnce USB 
flash s¿r¿c¿n¿z¿n TV baŘlantĕsĕnĕ kesin. 

4. Uzaktan kumanda üzerindeki  
d¿Řmesine basĕn ñ  d¿Řmesine bir 
defadan fazla basmayĕn. 
TV kapanĕr ve ardĕndan yeniden aĕlĕr. 
Y¿kseltme tamamlanmĕƓtĕr. 
5. TV yazĕlĕmĕnĕzĕn yanlĕƓlĕkla g¿ncellenmesini 
önlemek için USB flash sürücünüzü 
bilgisayarĕnĕza yeniden baŘlayĕn ve 
autorun.upg dosyasĕnĕ silin. 
 

Dijital yayĕndan g¿ncelleme 

TV'niz, dijital yayĕnlar ¿zerinden, varsa yazĕlĕm 
g¿ncellemelerini alabilir. Bir yazĕlĕm 
g¿ncellemesi alĕndĕŘĕnda, yazĕlĕmĕ g¿ncellemek 
isteyip istemediŘinizi soran bir mesaj belirir. 
Sizden istendiŘinde yazĕlĕmĕ mutlaka 
güncellemeniz önerilir.  

Ekrandaki talimatlarĕ izleyin. 

G¿ncelleme alĕndĕŘĕnda TV yazĕlĕmĕnĕzĕ 
g¿ncellemezseniz, g¿ncelleme dosyasĕnĕ 
kaydetmeniz istenecektir. Yazĕlĕmĕ daha sonra 
güncellemek için:  
1.  tuƓuna basĕn.   
2. [Kurulum] > [Yazĕlĕm ayarlarĕ] > [Yerel 

güncel] seimini yapĕn. 

3. ũndirdiŘiniz dosyasĕ sein ve g¿ncellemeyi 
tamamlamak iin ekrandaki talimatlarĕ 
uygulayĕn. 
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Internet'ten güncelleme 

TV'yi Internet'e baŘlayarak TV yazĕlĕmĕnĕ 
doŘrudan Internet ¿zerinden de 
güncelleyebilirsiniz. Bkz. TV'nizi baŘlama > 

Bir bilgisayar aŘĕna ve Internet'e baŘlanma 

(Sayfa 62). 

1.  ºŘesine basĕn. 
2. [Kurulum] > [Yazĕlĕmĕ g¿ncelle] > 

[Internet özellikli TV] seimini yapĕn ve 

ardĕndan OK tuƓuna basĕn.   

3. G¿ncellemeyi baƓlatmak iin ekrandaki 
talimatlarĕ uygulayĕn. 

G¿ncelleme tamamlandĕŘĕnda, TV otomatik 
olarak bekleme moduna geçer ve ardĕndan 
tekrar aĕlĕr. TV'nin tekrar aĕlmasĕnĕ bekleyin. 
TV'yi kendiniz amayĕn. 

Dikkat: 

¶ TV Internet'e baŘlĕysa, aĕlĕrken yeni 
yazĕlĕmĕn bulunup bulunmadĕŘĕ TV 
tarafĕndan gºsterilir. 

¶ Philips belirli aralĕklarla TV'niz iin 
yazĕlĕm g¿ncellemelerini Internet 
üzerinden TV'nize aktarabilir. TV 
yazĕlĕmĕnĕzĕ g¿ncellemek iin ekranda 
gºr¿nt¿lenecek talimatlarĕ uygulayĕn. 

 

T¿m¿n¿ sĕfĕrlama 

Gºr¿nt¿ ve ses ayarlarĕnĕ sĕfĕrlayabilir ve TV 
kanallarĕnĕ TV'nize yeniden kurabilirsiniz. 

1.  ºŘesine basĕn. 
2. [Kurulum] > [TV ayarlarĕ] > [Genel 

ayarlar] > [TVõnin yndn ayr.] seimi yapĕn ve 

ardĕndan OK tuƓuna basĕn. 

3. [Evet] ºŘesini sein, ardĕndan OK tuƓuna 

basĕn.   
4. Ekrandaki talimatlarĕ uygulayĕn. 
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5 TV'nizi baŘlama 

Kablolar hakkĕnda 

Kablo kalitesi 

Cihazlarĕ TV'nize baŘlamadan ºnce cihaz 
¿zerindeki baŘlantĕ noktalarĕnĕ inceleyin. 
Cihazĕ TV'ye bulunan en y¿ksek kaliteli 
baŘlantĕyla baŘlayĕn. Y¿ksek kaliteli baŘlantĕ 
elemanlarĕ gºr¿ntü ve sesi daha iyi iletir. 

Bu kĕlavuzda gºsterilen baŘlantĕlar sadece 
tavsiye niteliŘindedir. Farklĕ ºz¿mler de 
kullanĕlabilir. Daha fazla ºrnek iin 
http://www.connectivityguide.philips.com 

adresini ziyaret edin. 

ũpucu: Cihazĕnĕzda sadece kompozit veya 

RCA konektºrler varsa, cihazĕ TV'deki 
CVBS/Y konektºr¿ne baŘlamak iin bir 
kompozit (CVBS) kablo kullanĕn. 

HDMI 

HDMI baŘlantĕsĕ en iyi gºr¿nt¿ ve ses 
kalitesine sahiptir. 

¶ HDMI kablosu, video ve ses sinyallerini 
birleƓtirir. Y¿ksek tanĕmlĕ (HD) TV 
sinyallerini izlemek ve EasyLink'i açmak 
iin HDMI baŘlayĕn. 

¶ HDMI Audio Return Channel (ARC) 
baŘlantĕ noktasĕ TV sesini HDMI ARC 
uyumlu bir cihaza aktarmayĕ saŘlar. 

¶ BaŘlantĕ iin 5 metreden /16,4 feet'ten 
kĕsa HDMI kablolarĕ kullanĕn.  

 
 

Y Pb Pr 

Komponent video (Y Pb Pr) sadece video 
iletir. Ses iin ayrĕca Ses SaŘ/Sol baŘlantĕlarĕnĕ 
da yapĕn. 

¶ Y Pb Pr baŘlantĕsĕ, y¿ksek tanĕmlĕ (HD) 
TV sinyallerini iletebilir. 

¶ Y Pb Pr baŘlantĕsĕnĕ renklere dikkat 
ederek yapĕn.  

 
 

SCART 

SCART baŘlantĕsĕ video ve ses sinyallerini 
birleƓtirir. 

SCART konnektörler RGB video sinyallerini 
aktarabilir ancak y¿ksek tanĕmlĕ (HD) TV 
sinyallerini aktaramaz. 

 
 

http://www.connectivityguide.philips.com/
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CVBS 

CVBS sadece video iletir. Ses iin ayrĕca Ses 
SaŘ/Sol baŘlantĕlarĕnĕ da yapĕn. 

CVBS baŘlantĕlarĕ standart gºr¿nt¿ kalitesi 
saŘlar. 

 
 

VGA 

TV'nizde bilgisayar ieriŘini gºr¿nt¿lemek iin 
VGA baŘlantĕsĕ yapabilirsiniz. 

VGA sadece video iletir. Ses iin ayrĕca 
AUDIO IN baŘlantĕsĕnĕ da yapĕn. 

 
 

Anten takma 

Anteni TV'ye baŘlama.  
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Ev sinema sistemini TV'ye komponent kablo (Y Pb Pr) ve ses L/R kablosuyla baŘlayĕn. 

 
 

 

Ev sinema sistemini TV'nize SCART kabloyla baŘlayĕn. 

 
 

 

Ev sinema sistemini TV'ye kompozit kablo (CVBS) ve ses L/R kablosuyla baŘlayĕn. 
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Dijital fotoŘraf makinesi 

Dijital fotoŘraf makinesini TV'nize USB kabloyla baŘlayĕn. 

 
 

Dijital video kamera 

Dijital video kamerayĕ TV'nize HDMI kabloyla baŘlayĕn. 

 
 

 

Dijital video kamerayĕ TV'ye komponent kablo (Y Pb Pr) ve ses L/R kablosuyla baŘlayĕn. 
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Dijital video kamerayĕ TV'ye kompozit kablo (CVBS) ve ses L/R kablosuyla baŘlayĕn. 

 
 

Daha fazla cihaz baŘlama 

USB depolama cihazĕ 
 

 

USB sabit s¿r¿c¿y¿ TV'ye USB kabloyla baŘlayĕn. 
 

 

USB flash s¿r¿c¿y¿ TV'ye USB kabloyla baŘlayĕn. 
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Bilgisayar 

Bilgisayarĕ TV'ye HDMI kabloyla baŘlayĕn. 

 
 

 

Bilgisayarĕ TV'ye DVI-HDMI kablo ve ses kablosuyla baŘlayĕn. 

 
 

 

Bilgisayarĕ TV'ye VGA kablo ve ses kablosuyla baŘlayĕn. 
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Görünt¿l¿ aŘrĕ kamerasĕ 

Philips TV video kamerayĕ - PTA317 (ayrĕ satĕlĕr) bir USB kabloyla TV'ye baŘlayĕn.  

 
 

Klavye ve fare 

USB klavye 

Cihaz isimleri gibi metinleri TV'ye girmek veya Smart TV uygulamalarĕna metin yazmak iin bir USB 
klavye baŘlayabilirsiniz. 

USB fare 

Internet'teki sayfalarda dolaƓmak ve baŘlantĕlara tĕklamak iin bir USB fare baŘlayabilirsiniz.  

Dikkat: 

¶ Ekstra USB konnektºr¿ne ihtiya duyarsanĕz bir USB hub kullanĕn. 

¶ USB fareyi baŘlĕ bir USB klavyeye de baŘlayabilirsiniz. 
 

Klavye ve fareyi TV'nize USB kabloyla baŘlayĕn. 

 
 

TV klavyeyi algĕladĕktan sonra klavye d¿zenini 
seebilir ve seiminizi test edebilirsiniz. ũlk 
olarak Kiril veya Yunan alfabesi klavye düzeni 
seçtiyseniz, ayrĕca Latin alfabesiyle ikinci bir 
klavye düzeni ekleyebilirsiniz. 

1.  d¿Řmesine basĕn. 
2. [Kurulum] > [TV ayarlarĕ] > [Genel 

ayarlar] > [USB klavye ayarlarĕ] seçimini 

yapĕn. 
3. Klavye ayarlarĕnĕ deŘiƓtirin. 

Klavyenizdeki TV tuƓlarĕ 

Metin giriƓi yapmak iin Ɠu tuƓlarĕ kullanĕn: 

¶ Enter : GiriƓi onaylar. 

¶ Backspace : ũmleten ºnceki bir 

karakteri siler. 

¶ Gezinti tuƓlarĕ: Metin alanĕ iinde 

gezinmeyi saŘlar. 

¶ Alt + Shift: Birden fazla klavye düzeni 

ayarlanmĕƓsa bu d¿zenler arasĕnda geiƓ 
yapar. 
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Klavyenizdeki Smart TV tuƓlarĕ 

¶ Enter  : GiriƓi onaylar. 

¶ Backspace  : Ö nceki sayfaya gider. 

¶ Gezinti tuƓlarĕ: Alanlar arasĕnda gezinir. 

¶ Tab: Sonraki alana gider. 

¶ Tab ve Shift: Ö nceki alana gider. 

¶ Home: Sayfanĕn en ¿st¿ne gider. 

¶ End: Sayfanĕn en altĕna gider. 

¶ Page Up: Ö nceki sayfaya gider. 

¶ Page Down: Sonraki sayfaya gider. 

¶ +/-: YakĕnlaƓtĕrĕr ya da uzaklaƓtĕrĕr. 

¶ *: Sayfanĕn geniƓliŘine sĕŘdĕrĕr. 
 

 

TV fareyi algĕladĕktan sonra izleme hĕzĕnĕ 
ayarlayabilirsiniz. 

1.  d¿Řmesine basĕn. 
2. [Kurulum] > [TV ayarlarĕ] > [Genel 

ayarlar] > [ũƓareti/fare ayarlarĕ] seçimini 

yapĕn. 
3. Fare ayarlarĕnĕ deŘiƓtirin. 

TV'nizle USB fare kullanĕn 

¶ OK: Sol fare d¿Řmesi (sol tĕklama). 

¶  (Geri): SaŘ fare d¿Řmesi (saŘ 

tĕklama). 

¶ Kaydĕrma tekerleŘi: bir Internet 

sayfasĕnĕ yukarĕ ve aƓaŘĕ kaydĕrmak iin. 

Not: USB fare ile TV menülerinde gezilemez. 

BaŘlĕ cihazlarĕn izlenmesi 

Bir cihaz seçin 

Bir cihazĕ izlemeden ºnce cihazĕ TV'ye 
baŘlayĕn. Bkz. TV'nizi baŘlama > Cihazlarĕn 

baŘlanmasĕ (Sayfa 48). 

KAYNAK ile bir cihazĕn seilmesi 

1.  SOURCE tuƓuna basĕn. 

2. Bir cihaz sein, ardĕndan OK tuƓuna basĕn. 

Ana menüden bir cihaz seçin 

1.  tuƓuna basĕn. 
2. [Kaynak] ºŘesini sein, ardĕndan OK 

tuƓuna basĕn. 
3. Bir cihaz sein, ardĕndan OK tuƓuna basĕn.  
 

Kaynak listesini güncelleme 

Bir cihaz ekler ya da kaldĕrĕrsanĕz kaynak 
listesini güncelleyin. 

1.  SOURCE ºŘesine basĕn. 

2.  OPTIONS tuƓuna basĕn.     

3. [BaŘlantĕlarĕ tara] ºŘesini sein, ardĕndan 

OK tuƓuna basĕn.   

4. Ekrandaki talimatlarĕ uygulayĕn. 
 

Cihaz ayarlarĕnĕzĕ deŘiƓtirme 

Cihaz t¿r¿n¿ deŘiƓtirme 

Kaynak men¿s¿nden kolayca eriƓebilmek iin 
cihaz t¿r¿n¿ deŘiƓtirebilirsiniz. 

1.  SOURCE ºŘesine basĕn.   

2. Cihazĕ sein, ardĕndan [Cihaz türü] tuƓuna 

basĕn. 
3. Uygun bir cihaz sein ve ardĕndan OK 

tuƓuna basĕn. 

Bir cihazĕ yeniden adlandĕrma 

TV'ye baŘlanmasĕnĕn ardĕndan bir cihazĕ 
yeniden adlandĕrabilirsiniz. 

1.  SOURCE ºŘesine basĕn. 

2. Konnektºr¿ sein, ardĕndan [Yndn Ad.] 

tuƓuna basĕn. 
3. Yeni bir ad girmek için ekran klavyesini 
kullanĕn 
4. ũƓlem tamamlandĕŘĕnda [Bitti]  seçimini 

yapĕn ve OK tuƓuna basĕn.  

Cihaz ayarlarĕnĕ sĕfĕrlama 

Cihaz adĕ ve t¿r¿n¿ varsayĕlan deŘerlerine 
sĕfĕrlayabilirsiniz. 

1. [Kaynak] men¿s¿nde cihazĕ sein ve  

 OPTIONS tuƓuna basĕn.   

2. [¥zg¿n adĕ ve simgesi] ºŘesini sein, 

ardĕndan OK tuƓuna basĕn. 
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EasyLink cihazlarĕnĕn 

kurulumu 

Yapabilecekleriniz 

Philips EasyLink geliƓtirilmiƓ kontrol 
özellikleriyle HDMI-CEC uyumlu cihazlarĕnĕzĕ 
en verimli Ɠekilde kullanabilirsiniz. HDMI-CEC 
uyumlu cihazlarĕnĕzĕ HDMI aracĕlĕŘĕyla TV'nize 
baŘlayĕn ve onlarĕ da aynĕ anda TV'nizin 
uzaktan kumandasĕnĕ kullanarak kontrol edin. 

Not: DiŘer markalar HDMI-CEC iƓlevlerini 

farklĕ tanĕmlar. Bazĕ ºrnekler Anynet 
(Samsung), Aquos Link (Sharp) veya BRAVIA 
Sync (Sony) olarak verilebilir. Tüm markalar 
Philips EasyLink ile tamamen uyumlu deŘildir. 
 

 

Philips EasyLink ºzelliŘini etkinleƓtirdikten 
sonra aƓaŘĕdaki ºzellikleri kullanabilirsiniz: 

Tek dokunuƓta oynatma 

HDMI-CEC uyumlu bir cihazdan içerik 
oynattĕŘĕnĕzda, TV bekleme modundan doŘru 
kaynaŘa geer. 

Tek dokunuƓta beklemeye alma 

TV uzaktan kumandasĕnda  tuƓuna 
bastĕŘĕnĕzda TV ve t¿m HDMI-CEC uyumlu 
cihazlar bekleme moduna geçer. 

Etkin olmayan cihazlarĕn otomatik olarak 

kapanmasĕ 

Bir HDMI-CEC uyumlu cihaz belirli bir süre 
boyunca etkin olmazsa bekleme moduna 
geçer. 

EasyLink uzaktan kumanda 

TV uzaktan kumandanĕzla birden fazla 
HDMI-CEC uyumlu cihazĕ kontrol 
edebilirsiniz. 

Sistem ses kontrolü 

HDMI ARC baŘlantĕ noktasĕ yoluyla TV'nize 
hoparlör içeren HDMI-CEC uyumlu bir cihaz 
baŘlarsanĕz, TV'nin sesini kendi hoparlºrleri 
yerine bu hoparlºrlerden almayĕ seebilirsiniz. 

Görüntü kalitesini koruma 

TV'nizin gºr¿nt¿ kalitesi diŘer cihazlarĕn 
gºr¿nt¿ iƓleme ºzelliklerinden etkileniyorsa, 
görüntü kalitesini korumak için Pixel Plus 
Link'e geçebilirsiniz. 

Altyazĕlĕ video iin gºr¿nt¿y¿ b¿y¿t¿r 

Bazĕ video altyazĕlarĕ, videonun altĕnda ayrĕ bir 
altyazĕ ubuŘu oluƓturarak video gºr¿nt¿leme 
alanĕnĕ sĕnĕrlayabilir. Video gºr¿nt¿leme 
alanĕnĕ geniƓletmek iin otomatik altyazĕ 
geiƓini aabilir ve altyazĕlarĕ videonun 
¿zerinde gºr¿nt¿lenmesini saŘlayabilirsiniz. 
 

ũhtiyacĕnĕz olan bileƓenler 

¶ TV'ye HDMI-CEC uyumlu bir cihaz 
baŘlayĕn. Birden fazla HDMI-CEC cihazĕ 
baŘlayabilirsiniz. Bkz. TV'nizi baŘlama > 

Cihazlarĕn baŘlanmasĕ (Sayfa 48). 

¶ Her HDMI-CEC uyumlu cihazĕ doŘru 
Ɠekilde yapĕlandĕrĕn. 

¶ EasyLink'i açma. 

EasyLink'i açma 

1.  tuƓuna basĕn. 
2. [Kurulum] > [TV ayarlarĕ] > [Genel 

ayarlar] > [EasyLink] seimini yapĕn. 

3. [EasyLink] > [Aĕk] seimini yapĕn ve 

ardĕndan OK tuƓuna basĕn. 
 

Kontrol cihazlarĕ 

Bu ayarĕ destekleyen birden fazla HDMI-CEC 
cihazĕ baŘlarsanĕz t¿m bu cihazlarĕ TV'nizin 
uzaktan kumandasĕ ile kontrol edebilirsiniz. 

Not: Bu geliƓmiƓ bir ayardĕr. Bu ayarĕ 

desteklemeyen cihazlar TV uzaktan 
kumandasĕna yanĕt vermeyecektir. 

1.  ºŘesine basĕn. 
2. [Kurulum] > [TV ayarlarĕ] > [Genel 

ayarlar] > [EasyLink] > [EasyLink uzaktan 

kumanda] seimini yapĕn. 

3. [Aĕk] veya [Kapalĕ] seçip OK tuƓuna 

basĕn. 

ũpularĕ: 

¶ TV kumandasĕna gemek iin  tuƓuna 
basĕn ve [TV izleme] seçin. 

¶ BaƓka bir cihazĕ kontrol etmek iin  
tuƓuna basĕn ve Ana men¿den cihazĕ 
seçin. 
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EasyLink d¿Řmeleri 

HDMI-CEC uyumlu cihazlarĕ TV'nin uzaktan 
kumandasĕ ¿zerindeki Ɠu tuƓlarla kontrol 
edebilirsiniz: 

¶ : TV'yi ve baŘlĕ cihazĕ alĕƓtĕrĕr veya 
beklemeye alĕr. 

¶ Oynatma tuƓlarĕ: Video veya müzik 

oynatma kontrollerini gerekleƓtirir. 

¶ Sayĕ tuƓlarĕ: BaƓlĕk, bºl¿m veya para 

seçer. 

¶ OK: BaŘlĕ cihazdaki oynatma iƓlemini 

durdurur, duraklatĕr veya devam ettirir, 
seimi etkinleƓtirir veya cihaz men¿s¿ne 
eriƓir. 

¶ : TV Ana menüsünü görüntüler. 

BaŘlanan cihazlarĕ kapatma 

TV'yi, aktif kaynak olmadĕklarĕ durumda 
baŘlanĕlan HDMI-CEC uyumlu cihazlarĕ 
kapatĕlmasĕ iin ayarlayabilirsiniz. TV, 10 
dakikalĕk aktivesizliŘin ardĕndan baŘlantĕ 
cihazĕnĕ bekleme moduna getirir. 

1.  ºŘesine basĕn. 
2. [Kurulum] > [TV ayarlarĕ] > [Genel 

ayarlar] > [EasyLink] seimini yapĕn. 

3. [Cihazlarĕ otomatik kapat] > [Aĕk] 

seimini yapĕn ve ardĕndan OK tuƓuna basĕn. 
 

Hoparlºr ĕkĕƓĕnĕ seme 

BaŘlĕ cihaz HDMI Audio Return Channel 
(HDMI ARC) uyumluysa HDMI kablo 
üzerinden TV sesini aktarabilirsiniz. Ek ses 
kablosuna gerek yoktur. Cihazĕ TV ¿zerindeki 
HDMI ARC konektºr¿ne baŘladĕŘĕnĕzdan 
emin olun. Bkz. TV'nizi baŘlama > Kablolar 

hakkĕnda > HDMI. (Sayfa 46) 

HDMI ARC'ĕ ama 

1.  tuƓuna basĕn. 
2. [Kurulum] > [TV ayarlarĕ] > [Ses] > 

[GeliƓmiƓ] > [HDMI 1 - ARC] seçimini 

yapĕn. 

3. AƓaŘĕdakilerden birini sein ve OK tuƓuna 

basĕn. 

¶ [Aĕk]: TV sesinin baŘlĕ ARC uyumlu 

cihaz üzerinden ĕkĕƓĕnĕ saŘlar. 

¶ [Kapalĕ]: TV sesini TV hoparlörlerinden 

veya dijital ses ĕkĕƓ konnektºr¿nden 
baŘlanmĕƓ cihazlardan verir. 

Not: BaŘlĕ cihazda t¿m HDMI-CEC 

ayarlarĕnĕn doŘru Ɠekilde yapĕlandĕrĕlmĕƓ 
olduŘundan emin olun. 

TV hoparlörlerinin kurulumu 

1.  tuƓuna basĕn. 
2. [Kurulum] > [TV ayarlarĕ] > [Ses] > 

[GeliƓmiƓ] > [TV hoparlr] seimini yapĕn.  

3. Bir seim yapĕn, ardĕndan OK tuƓuna basĕn: 

¶ [Kapalĕ]: TV hoparlºrlerini kapatĕr. 

¶ [Aĕk]: TV hoparlörlerini açar. 

¶ [EasyLink]: TV hoparlörleri otomatik 

olarak kapatĕlĕr ve TV sesi baŘlĕ bir 
HDMI-CEC ses cihazĕna aktarĕlĕr. 

¶ [EasyLink oto. baƓlangĕ]: Bir 

HDMI-CEC ses cihazĕ baŘlĕyken TV 
hoparlºrleri otomatik olarak kapatĕlĕr ve 
TV sesi cihaza aktarĕlĕr.  

TV ses aktarĕmĕnĕ deŘiƓtirme 

Sesin TV hoparlöründe ya da baŘlĕ bir 
amplifikatºrden ĕkĕƓĕnĕ dilediŘiniz zaman 
deŘiƓtirebilirsiniz.  

1.  OPTIONS ºŘesine basĕn. 

2. [Resim ve ses] > [Hoparlörler] ºŘesini 

seçin.  

3. AƓaŘĕdakilerden birini sein ve OK tuƓuna 

basĕn. 

¶ [TV]: Varsayĕlan olarak aĕk.   

BaŘlĕ cihaz sistem ses kontrolüne 
geene kadar TV sesini TV'den ve baŘlĕ 
HDMI-CEC ses cihazĕndan aktarĕr. 
Ardĕndan TV sesi baŘlĕ cihazdan aktarĕlĕr. 

¶ [Amplifikatör]: Sesi baŘlĕ HDMI-CEC 

cihazĕndan aktarĕr. EŘer sistem ses modu 
cihazda devrede deŘilse, seilmiƓ olmasĕ 
durumunda ses TV hoparlörlerinden 
gelmeye devam edecektir.  [EasyLink 

oto. baƓlangĕ] seili ise, TV'de baŘlĕ 

cihazĕn sistem ses moduna gemesi 
mesajĕ gºr¿nt¿lenir. 
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Görüntü kalitesini koruma 

TV'nizin gºr¿nt¿ kalitesi, diŘer cihazlarĕn 
gºr¿nt¿ iƓleme ºzelliklerinden etkileniyorsa 
Pixel Plus Link ºzelliŘini aabilirsiniz. 

Pixel Plus Link'i açma 

1.  tuƓuna basĕn. 
2. [Kurulum] > [TV ayarlarĕ] > [Genel 

ayarlar] > [EasyLink] seimini yapĕn. 

3. [Pixel Plus Link] > [Aĕk] seimini yapĕn 

ve ardĕndan OK tuƓuna basĕn. 
 

Video ekranĕnĕ b¿y¿tme 

Bazĕ altyazĕlar, videonun altĕnda ayrĕ bir altyazĕ 
ubuŘu oluƓturarak video alanĕnĕ sĕnĕrlayabilir. 
Video gºr¿nt¿leme alanĕnĕ en ¿st d¿zeye 
ĕkarmak iin otomatik altyazĕ geiƓini 
aabilirsiniz. Bu durumda altyazĕlar videonun 
üzerinde görüntülenir. 

Otomatik altyazĕ deŘiƓtirmeyi ama 

1.  tuƓuna basĕn. 
2. [Kurulum] > [TV ayarlarĕ] > [Genel 

ayarlar] > [EasyLink] seimini yapĕn.   

3. [Otomatik altyazĕ deŘ.] > [Aĕk] seçimini 

yapĕn ve ardĕndan OK tuƓuna basĕn. 
 

Bir bilgisayar aŘĕna ve 

Internet'e baŘlanma 

Yapabilecekleriniz 

Ortam Görüntüleme 

TV'yi ev aŘĕna baŘlarsanĕz bilgisayarĕnĕzdaki 
fotoŘraflarĕ, m¿zikleri ve videolarĕ 
oynatabilirsiniz. Bkz. TV'nizin kullanĕmĕ > 

¢oklu ortam dosyalarĕnĕ oynatma (Sayfa 

17). 

Smart TV 

TV'yi ũnternet baŘlantĕsĕ olan bir ev aŘĕna 
baŘlarsanĕz Smart TV'ye gºz atabilirsiniz. 
Smart TV, TV'niz iin uyarlanmĕƓ Internet 
servisleri ve web siteleri sunar. Müzik ve 
video oynatĕn, film kiralayĕn ve ok daha 
fazlasĕnĕ gerekleƓtirin. Bkz. TV'nizin kullanĕmĕ 

> Smart TV (Sayfa 20).  
 

ũhtiyacĕnĕz olan bileƓenler 

Uyarĕ: Bu TV, korumalĕ Cat5 Ethernet 

kablosu kullanĕlmasĕ durumunda EMC 

yºnergesine uymaktadĕr. 

¶ ƒu ºzelliklere sahip bir aŘ: 
a) Evrensel tak alĕƓtĕr (UnPnP) 
yönlendirici ve  
b) ƒu iƓletim sistemlerinden birine sahip 
bir bilgisayar: Microsoft Windows XP, 
Microsoft Windows Vista, Mac OS X 
veya Linux.   

¶ TV'nizi bilgisayarlara baŘlamak iin 
bilgisayarĕnĕzda bir ortam sunucusu 
kurulu ve yapĕlandĕrĕlmĕƓ olmalĕdĕr. Bkz. 
TV'nizin kullanĕmĕ > ¢oklu ortam 

dosyalarĕnĕ oynatma (Sayfa 17). 

¶ TV'nizi ũnternet'e baŘlamak iin y¿ksek 
hĕzlĕ bir ũnternet baŘlantĕsĕna ihtiyacĕnĕz 
vardĕr. 

 

BaŘlantĕ 
 

 

Bu TV'yi kablolu veya kablosuz baŘlantĕ 
yoluyla ev aŘĕnĕza baŘlayabilirsiniz. 

¶ Kablolu baŘlantĕ iin bkz. TV'nizi 

baŘlama > Bir bilgisayar aŘĕna ve 

Internet'e baŘlanma > Kablolu baŘlantĕ 

(Sayfa 63). 
 

 

 
¶ Kablosuz baŘlantĕ iin bkz. TV'nizi 

baŘlama > AŘ ve Internet'e baŘlanma > 

B¿t¿nleƓik Wi-Fi (Sayfa 63). 
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Kablolu baŘlantĕ 
 

1. Yºnlendiriciyi aĕp DHCP ºzelliŘini 
etkinleƓtirin. 
2. Bir ethernet kablosu ile yönlendiriciyi 
TV'ye baŘlayĕn. 
3.  tuƓuna basĕn ve [Kurulum] seçin. 

4. [AŘa baŘlan] ºŘesini sein, ardĕndan OK 

tuƓuna basĕn. 

5. AŘ kurulumunu gerekleƓtirmek iin 
ekrandaki talimatlarĕ uygulayĕn. 
6. TV'nin aŘ baŘlantĕsĕnĕ algĕlamasĕnĕ bekleyin. 
7. Sorulursa Son Kullanĕcĕ Lisans SºzleƓmesi'ni 
kabul edin. 
 

Entegre Wi-Fi 

Bu bºl¿m yalnĕzca entegre Wi-Fi uyumlu 

TV'ler içindir. 

TV'nizi ev aŘĕnĕza kablosuz olarak 
baŘlayabilirsiniz. 

Not: 

¶ Kablosuz aŘ, kablosuz baŘlantĕda 
parazite neden olabilecek Dect 
telefonlar, mikrodalga fĕrĕnlar veya 
Bluetooth cihazlar gibi yaygĕn olarak 
kullanĕlan ev cihazlarĕyla aynĕ frekans 
spektrumunda (2,4 GHz) alĕƓĕr. Bu 
cihazlarĕ TV'de uzak tutun. 

¶ Optimum Wi-Fi performansĕ iin TV'yi 
kablosuz yönlendiriciden en fazla 10 m 
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Desteklenen ses formatlarĕ 

 
 

 

Desteklenen altyazĕ formatlarĕ 

 
 

 

Karakter kodlamasĕ 

¶ Windows-1250 (CP-1250): Orta 
Avrupa ve DoŘu Avrupa Latin (¢eke, 
Macarca, Lehçe, Slovakça, Slovence, 
Hĕrvata, Romence, Sĕrpa) 

¶ Windows-1251 (CP-1251): Kiril 

¶ Windows-1252 (CP-1252): Batĕ Avrupa 
Latin 

¶ Windows-1253 (CP-1253): Yunanca 

¶ Windows-1254 (CP-1254): Türkçe 

¶ UTF-8: Unicode için çoklu byte karakter 
kodlama 

 

 

Desteklenen DLNA uyumlu ortam 

sunucusu yazĕlĕmĕ 

¶ Windows Media Player (Microsoft 
Windows) 

¶ Twonky Media (Microsoft Windows, 
Mac OS X) 

¶ Sony Vaio Media Server (Microsoft 
Windows) 

¶ TVersity (Microsoft Windows) 

¶ Nero MediaHome 

¶ DiXiM (Microsoft Windows XP) 

¶ Macrovision Network Media Server 
(Microsoft Windows) 

¶ Fuppes (Linux) 

¶ uShare (Linux) 
 

BaŘlanabilirlik 

Arka 

¶ SERV. U: Servis baŘlantĕ noktasĕ 

¶ AUDIO IN: DVI/VGA (stereo 3,5 mm 
mini-jak) 

¶ VGA: PC giriƓi 

¶ Kompozit ve Ses (AV IN): CVBS/Y, Ses 
L/R 

¶ Komponent ve Ses: Y Pb Pr, Ses L/R 

¶ TV ANTENũ: 75 ohm koaksiyel (IEC) 

¶ DũJũTAL SES ¢IKIƒI: Koaksiyel 

¶ HDMI 1 ARC (Ses Dºn¿Ɠ Kanalĕ) 

¶ SCART (RGB/CVBS): SCART adaptör 

¶ Aŗ: Ethernet LAN RJ-45 (Sadece bazĕ 
modeller için) 

¶ SAT: F-pin uydu (Sadece bazĕ modeller 
için) 

 

 

Yan 

¶ CI: Ortak Arayüz 

¶ HDMI 

¶ USB 1 / 2 

¶ Kulaklĕklar: stereo 3,5 mm mini-jak 
 

Yardĕm s¿r¿m¿ 

UMv 420812130302 - 20130507 
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8 Dizin 
A 

aŘ ayarlarĕ - 64 

aŘ, baŘlan - 62 

aŘ, TV adĕ - 64 

akĕllĕ telefon kontrol¿ - 12 

altyazĕ dili - 41 

altyazĕ, analog - 41 

altyazĕ, dijital - 41 

amplifikatºr, ĕkĕƓ se - 61 

analog kanallar, altyazĕlar - 41 

analog kanallar, ince ayar - 38 

analog kanallar, yükleme - 37 

arka kumandalar - 10 

ayarlar yardĕmcĕsĕ - 35 

ayarlar, aŘ - 64 

ayarlar, görüntü - 35 

ayarlar, oyun - 32 

ayarlar, ses - 36 

ayarlar, ses formatĕ - 36 

B 

baŘlama, bilgisayar - 57 

baŘlama, dijital kamera - 55 

baŘlama, dijital video kamera - 55 

baŘlama, disk oynatĕcĕ - 48 

baŘlama, ev aŘĕ - 62 

baŘlama, ev sinema sistemi - 53 

baŘlama, fare - 58 

baŘlama, gºr¿nt¿l¿ aŘrĕ kamerasĕ - 58 

baŘlama, harici hard disk - 56 

baŘlama, Internet - 62 

baŘlama, kaydedici - 50 

baŘlama, klavye - 58 

baŘlama, oyun konsolu - 52 

baŘlama, TV alĕcĕsĕ - 49 

baŘlama, USB cihaz - 56 

baŘlanabilirlik - 73 

baŘlanabilirlik rehberi - 9 

baŘlĕ cihaz, yeniden adlandĕrma - 59 

bekleme - 12 

bekleme modu LED'i - 10 

bilgisayar, dosya oynatma - 17 

bilgisayar, ekran çözünürlükleri - 70 

C 

CAM (KoƓullu EriƓim Mod¿l¿) - 65 

CAM etkinleƓtirme - 65 

CAM takma - 65 

CI - 65 

cihaz izleme - 59 

CVBS, kompozit video - 47 

Ç 

çevrimiçi forum - 9 

çevrimiçi video, kiralama - 22 

çift ekran teletekst - 32 

çocuk kilidi - 34 

çoklu ortam, oynatma seçenekleri - 18 

D 

demo - 43 

dijital fotoŘraf makinesi - 55 

dijital kanallar, altyazĕlar - 41 

dijital kanallar, yükleme - 38 

dijital radyo - 14 

dijital video kamera - 55 

dil menüsü - 41 

dil, altyazĕ - 41 

disk oynatĕcĕ, baŘlama - 48 

DivX VOD - 20 

DLNA - 17 

DTVi - 22 
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E 

EasyLink - 60 

EasyLink etkinleƓtirme - 60 

EasyLink özellikleri - 60 

EasyLink uzaktan kumanda - 60 

EasyLink, ekrandan kumanda - 11 

EasyLink, kontroller - 60 

EasyLink, TV hoparlörleri - 61 

ebeveyn kontrolü - 34 

ekran bakĕmĕ - 4 

ekran çözünürlükleri - 70 

ekran teknik özellikleri - 70 

Enerji etiketi - 8 

enerji verimliliŘi, ayarlar - 7 

EPG - 16 

EPG, ũnternet - 16 

EPG, yayĕncĕ - 16 

ev aŘĕ - 62 

ev modu - 43 

ev sinema sistemi, baŘlama - 53 

evrensel eriƓim, gºrme engelli - 42 

evrensel eriƓim, iƓitme engelli - 42 

evrensel eriƓimi etkinleƓtirme - 42 

F 

favori kanallar - 13 

favori kanallar, liste - 13 

G 

Genel Arabirim - 65 

geri dºn¿Ɠ¿m - 8 

gºrme engelli eriƓimi - 42 

gºr¿nt¿ ayarlarĕ, sĕfĕrlama - 37 

gºr¿nt¿ formatĕ - 15 

gºr¿nt¿l¿ aŘrĕ kamerasĕ - 58 

güç teknik özellikleri - 70 

güncelleme, kaynak listesi - 59 

güvenlik - 3 

H 

harici hard disk - 56 

HbbTV - 22 

HDMI - 46 

HDMI ARC - 46 

I 

Internet, baŘlanma - 62 

Internet, Smart TV - 20 

ũ 

ũnteraktif TV - 22 

iƓitme engelli eriƓimi - 42 

K 

kablolar - 46 

kanal deŘiƓtirme - 13 

kanal listesi - 14 

kanal listesi, kopyalama - 39 

kanallar - 13 

kanallar, ince ayar (analog) - 38 

kanallar, kurma (analog) - 37 

kanallar, kurma (dijital) - 38 

kanallar, kurma (uydu) - 40 

kanallar, logo - 14 

kanallar, sĕralama - 14 

kanallar, yeniden kurma - 45 

kanallarĕ gizleme ve gºsterme - 14 

kanallarĕ g¿ncelleme - 38 

kanallarĕ kurma (otomatik) - 37 

kanallarĕ kurma, otomatik - 37 

kanallarĕ yeniden adlandĕrma - 14 

kaydedici, baŘlama - 50 

kaydetme, TV programlarĕ - 25 

kayĕtlar, izleme - 27 

kayĕtlar, plan - 26 
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kayĕtlar, silme - 27 

kaynak, güncelleme - 59 

kaynak, seçim - 15 

Kensington kilidi - 5 

kiralama, çevrimiçi video - 22 

kodekler, desteklenen - 71 

konektörler - 46 

KoƓullu EriƓim Mod¿l¿ - 65 

M 

maŘaza modu - 43 

mod, ev veya maŘaza - 43 

montaj, stand veya duvar - 4 

Multimedya Ev Platformu (MEP) - 22 

multimedya, desteklenen formatlar - 71 

multimedya, dosya oynatma - 17 

O 

ortam sunucusu programĕ - 17 

otomatik altyazĕ kaydĕrma - 62 

Otomatik kapanma, cihazlar - 60 

oynatma, bilgisayar dosyalarĕ - 17 

oynatma, USB dosyalarĕ - 18 

oyun ayarlarĕ - 32 

oyun konsolu, baŘlama - 52 

Ö 

ön ayarlar, görüntü ve ses - 15 

P 

Philips ile iletiƓim kurun - 9 

Philips video kamera - 58 

Pixel Plus baŘlantĕsĕ - 62 

program rehberi - 16 

program rehberi, Internet - 16 

program rehberi, yayĕncĕ - 16 

R 

resim ayarlarĕ - 35 

S 

saat - 33 

SCART - 46 

sensörler - 10 

ses ayarlarĕ - 36 

ses ayarlarĕ, sĕfĕrlama - 37 

ses dili - 41 

ses seviyesi - 13 

ses teknik özellikleri - 70 

Skype - 28 

Skype, ayarlar - 31 

Skype, gelen aŘrĕ - 30 

Skype, giriƓ - 28 

Skype, gºr¿nt¿l¿ aŘrĕ - 30 

Skype, kiƓi engelleme - 29 

Skype, kiƓi listesi - 29 

Skype, kurulum - 28 

Skype, sesli aŘrĕ - 30 

Skype, telesekreter - 31 

Smart TV - 20 

Smart TV, aŘ - 62 

Smart TV, baƓlat - 21 

Smart TV, gözat - 20 

Smart TV, uygulamalar - 21 

sürdürülebilirlik - 7 

T 

teletekst alt sayfalarĕ - 33 

teletekst arama - 33 

teletekst büyütme - 32 

teletekst dijital metin - 33 

teletekst dili - 33 

teletekst Sayfa Tablosu - 32 

teletext 2.5 - 32 
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ticari markalar ve telif haklarĕ - 6 

tuƓ bip sesi - 42 

TV alĕcĕsĕ, baŘlama - 49 

TV duraklatma - 24 

TV duraklatma, USB sabit sürücü - 24, 25 

TV hoparlörleri, sessiz - 13 

TV kaydĕ, tek dokunuƓla - 26 

TV kontrolleri - 10 

TV rehberi - 16 

TV rehberi, Internet - 16 

TV rehberi, yayĕncĕ - 16 

TV'yi açma, kapatma - 12 

TV'yi kilitle - 5 

U 

USB fare - 58 

USB klavye - 58 

USB, dosyalarĕ oynatma - 18 

uydu, ayarlar - 40 

uydu, ekleme veya kaldĕrma - 40 

uydu, kanallarĕ kurma - 40 

uyku zamanlayĕcĕsĕ - 34 

uzaktan kumanda - 10 

Ü 

¿r¿n desteŘi - 9 

V 

vermiyor - 10 

VGA - 47 

video maŘazasĕ - 22 

W  

Wi-Fi b¿t¿nleƓik, kurulum - 63 

Y 

yardĕm, ekran - 9 

Yardĕm, s¿r¿m - 73 

yazĕlĕm iin dijital g¿ncelleme - 44 

yazĕlĕm iin ũnternet ¿zerinden g¿ncelleme - 
45 

yazĕlĕm, s¿r¿m¿ kontrol etme - 43 

yazĕlĕm, USB g¿ncelleme - 43 

yeniden adlandĕrma, baŘlĕ cihaz - 59 

yeniden kurulum - 45 

yerleƓtirme, ipularĕ - 4 

YouTube - 20 

YPbPr, komponent video - 46 

Z 

zamanlama, kayĕtlar - 26 
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