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Country Number Tariff
Austria 0810 000205   €0.07/min 
Belgium 078250145 €0.06/min 
Czech Rep 800142840 free
Denmark 3525 8759 local 
Finland 09 2311 3415 local
France 0821 611655 €0.09/min 
Germany 0900 1101211 €0.10/min 
Greece 0 0800 3122 1280 free 
Hungary 0680018189 free
Ireland 01 601 1777 local
Italy 840320086 €0.08/min 
Luxemburg 40 6661 5644 local 
Netherlands 0900 8407 €0.10/min 
Norway 2270 8111 local
Poland 0223491504 local
Portugal 2 1359 1442 local
Slovakia 0800004537 free
Spain 902 888 784 €0.10/min
Sweden 08 5792 9100 local
Switzerland 0844 800 544 local
UK 0845 601 0354 local

 

This information is correct at the time of press. 

For updated information, see www.support.philips.com

www.philips.com/support

Model 

Serial 



Important

This apparatus is fitted with an approved 
moulded 13AMP plug. Should it become 
necessary to replace the mains fuse, this 
must be replaced with a fuse of the same 
value as indicated on the plug.

1 Remove fuse cover and fuse.

2 The replacement fuse must comply with BS 
1362 and have the ASTA approval mark. 
If the fuse is lost, make contact with your 
retailer in order to verify the correct type.

3 Refit the fuse cover.
If for any reason the fitted plug is not suitable 
for your socket outlet, please consult your 
retailer or a qualified electrician before 
proceeding with the installation.

Connecting the aerial

The aerial should be connected to the socket 
marked : at the back of the set. An inferior 
aerial is likely to result in a poor, perhaps 
unstable picture with ghost images and lack 
of contrast. Make-shift loft or set-top aerials 
are often inadequate.Your dealer will know 
from experience the most suitable type for 
your locality. Should you wish to use the set 
in conjunction with other equipment, which 
connects to the aerial socket such as TV games, 
or a video camera it is recommended that these 
be connected via a combiner unit to avoid 
repeated connection and disconnection of the 
aerial plug.

Fitting the stand (if provided)

Use only the stand provided with the set, making 
sure that the fixings are properly tightened. A 
diagram showing how to assemble the stand is 
packed with the stand. Never use a make-shift 
stand, or legs fixed with woodscrews.

Positioning the TV

For the best results, choose a position where 
light does not fall directly on the screen, and 
at some distance away from radiators or other 
sources of heat. Leave a space of at least 5 cm all 
around the TV for ventilation, making sure that 
curtains, cupboards etc. cannot obstruct the air 
flow through the ventilation apertures.The TV 
is intended for use in a domestic environment 
only and should never be operated or stored in 
excessively hot or humid atmospheres.

General Points

Please take note of the section entitled ‘Tips’ at 
the end of this booklet.

Interference

The Department of Trade and Industry operates 
a Radio Interference Investigation Service to help 
TV licence holders improve reception of BBC 
and IBA programmes where they are being spoilt 
by interference. If your dealer cannot help, ask 
at a main Post Office for the booklet “How to 
Improve Television and Radio Reception”.

Mains connection

Before connecting the TV to the mains, check 
that the mains supply voltage corresponds to 
the voltage printed on the type plate on the rear 
panel of the TV. If the mains voltage is different, 
consult your dealer.

Information for users in the UK (not applicable outside the UK)
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Ürün bilgileri

•  Çevreye olumsuz etkileri en alt düzeye 

indirmek için, bu TV bekleme modunda çok az 

enerji tüketir.

• Bu televizyon için Bekleme Modu Güç Tüketimi 

2 Watt’tan düşüktür.

• Televizyonun Güç Tüketimi, TV’nin arkasındaki 

tip plakasında bulunabilir. 

•  Ürünün diğer spesifi kasyonları için 

www.philips.com/support adresindeki ürün 

broşürüne bakın.

  Not
Spesifikasyonlar ve bilgiler, önceden 
bildirilmeden değiştirilebilir.

•  Daha fazla yardıma gereksinim duyarsanız, 

lütfen ülkenizdeki müşteri destek servisini 

arayın. Ürünle verilen Dünya garanti 

kitapçığında ilgili telefon numaraları ve adresler 

verilmektedir.

  Geri Dönüşüm

Bu ürünün ambalajı geri dönüştürülecek şekilde 

hazırlanmıştır. Doğru atma konusunda yerel 

mercilere başvurun.

   Eski ürününüzün atılması

Ürününüz yüksek kaliteli malzeme ve

bileşenlerle tasarlanıp üretilmiştir;

bu malzeme ve bileşenler geri dönüştürülebilir ve 

tekrar kullanılabilir. Üzerinde çarpı işareti olan 

bu tekerlekli çöp kutusu bir ürüne koyulduysa, 

ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi  

kapsamında olduğu anlamına gelir.

Lütfen bölgenizdeki elektrikli ve elektronik 

ürünleri ayrı toplama sistemi hakkında bilgi edinin. 

Lütfen bölgenizdeki kurallara uyguhareket edin 

ve eski ürünlerinizi normal ev atıklarınızla birlikte 

atmayın. Ürününüzün doğru bir şekilde atılması, 

çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz 

sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Pillerin atılması
Ürünle verilen pillerde ağır metaller, cıva ve 

kadmiyum yoktur. Lütfen boşalan pillerin yerel 

mevzuata göre nasıl atılacağın öğrenin.

Televizyonun 
arkası
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Bu televizyon cihazını seçtiğiniz için teşekkür ederiz.
Bu el kitabı, televizyon cihazınızı kurarken ve çalıştırırken size yardımcı olmak üzere düzenlenmiştir.
Baştan sona okumanızı kesinlikle öneririz.

Güvenlik Bilgileri ..............................................................................................................2
Hazırlık / Çalıştırma .........................................................................................................3
Televizyon tuşları ve bağlantıları .....................................................................................4
Uzaktan Kumanda tuşları ................................................................................................5
Hızlı kurulum ...................................................................................................................6
Program sıralama ............................................................................................................6
Otomatik hafızaya alma...................................................................................................7
Manuel hafızaya alma .....................................................................................................7
Kanal adlandırma ............................................................................................................8
Görüntü ve Ses ayarları ..................................................................................................8
Kontrast + ve Uyku Zamanlayıcısı özelliklerini kullanma ................................................9
Akıllı Görüntü ve Ses özelliklerini kullanma ....................................................................9
Ekran Biçimleri ..............................................................................................................10
Teletekst ........................................................................................................................11
Televizyonu bilgisayar monitörü olarak kullanma ..........................................................12
Televizyonu HD (Yüksek Çözünürlük) Modunda kullanma ...........................................13
Televizyonu FM Radyo olarak kullanma........................................................................14

 Çevre Birimlerini Bağlama
 Kaydediciyi (DVD/VCR) Bağlama ................................................................................16
Bilgisayarı Bağlama .......................................................................................................17
HD donatılarını bağlama ...............................................................................................18
Diğer donatıları bağlama (Uydu, dekoder, oyun konsolu vb. ........................................19
Kamera, video kamera, kulaklık bağlama .....................................................................19
Sorun Giderme İpuçları .................................................................................................20
Sözlük ............................................................................................................................21
Teknik Özellikler ............................................................................................................22

Giriş

İçindekiler
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• Cihazın yüzeyini veya ekranını temizlerken
 emici pamuk, bez veya güderi gibi yumuşak   
 malzemeler kullanın. Su damlatan, çok ıslak bez  
 kullanmayın. Televizyonu temizlemek için 
 aseton, toulen veya alkol kullanmayın.   
 Güvenlik önlemi olarak güç kablosunu prizden   
 çekin.
• Güvenlik önlemi olarak şimşekli havalarda   
 televizyonun, güç kablosunun veya antenin   
 herhangi bir yerine dokunmayın.

Güvenlik Bilgileri

TV’yi veya uzaktan kumandanın pillerini ısıya, 
doğrudan güneş ışığına, yağmur damlalarına veya 
suya maruz bırakmayın.

Elektrik şoku veya yangınla sonuçlanan aşırı 
yüklenmeye neden olabileceğinden, aynı prize 
birden fazla cihaz bağlamamaya dikkat edin.

Elektrikli, Manyetik ve Elektromanyetik Alanlar (“EMF“)

Elektrik kablosunu (ürünle birlikte verilir), TV’nin 
arka kısmındaki (aşağı tarafa doğru bakan) elektrik 
bağlantısına ve prize takın.
Şebeke elektriğini kesmek için, TV’nin arkasındaki 
şebeke elektriği kablosunu şebeke elektriği 
soketinden çıkarın veya TV’nin fi şini prizden çekin.
Televizyonunun elektrik kablosunun cihaz bağlama 
fi şi bağlantı kesme düzeneği olarak kullanılır.

• Philips Royal Electronics, her elektronik  
 cihaz gibi, genelde elektromanyetik 
 sinyaller alıp veren çok sayıda tüketici  
 ürünü imal edip satmaktadır.
•  Philips’in başlıca İş İlkeleri’nden biri,  
 yürürlükteki tüm yasal şartlara ve
 ürünlerin imal edildiği zamanki ilgili EMF
 standartlarına uyacak şekilde,
 ürünlerimizde gerekli tüm sağlık ve  
 güvenlik önlemlerini almaktır.

•  Philips, sağlığı olumsuz etkilemeyen ürünler
 geliştirme, imal etme ve pazar lama 
 konularında tavizsiz bir tavra sahiptir.
•  Philips, ürünlerinin kullanım amacı   
 doğrultusunda, doğru bir şekilde
 kullanılması durumunda, günümüzün 
 bilimsel kanıtlarına göre güvenli olduğunu   
 teyit eder.
•  Philips, uluslararası EMF ve güvenlik   
 standartlarının geliştirilmesinde aktif rol   
 alarak, ürünlerine standardizasyondaki   
 gelişmelerin erkenden entegrasyonunu sağlar.

Mumlar gibi çıplak ateş kaynaklarını TV setinin 
yakınına koymayın.
Televizyonun üstüne veya yanına su dolu 
vazo koymayın. TV’nin içine su dökülmesi 
elektrik çarpmasına neden olabilir. Üstüne su 
dökülmüşse, TV’yi çalıştırmayın. Güç kablo-
sunu hemen prizden çıkarın ve TV’nizi yetkili bir 
teknisyene kontrol ettirin.

•

•

X

XX

X

X X
X

X
X

Güç kablosunu fişten tutarak çıkartın. Güç 
kablosunu kordon kısmından çekmeyin. İyi 
tutturulmamış, gevşek prizleri kullanmayın. Fişi prize 
tamamen oturtun. Gevşek olursa sarkmaya ve 
yangına neden olabilir.
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 Televizyon cihazını yerleştirme

 
TV setini yerleştirdiğiniz yüzeyin eğimsiz ve 
TV’nin ağırlığına dayanabilecek sağlamlıkta 
olduğundan emin olun.
TV’nizi duvara asmadan önce, duvarın TV’nin 
ağırlığını taşıyacak kadar sağlam olduğundan 
emin olun. Televizyonun duvara monte 
edilmesi yetkili bir servis elemanı arafından 
yapılmalıdır. Düzgün olmayan ve hatalı 
montaj, televizyonu güvenli olmayan bir hale 
getirebilir.
Bağlantıların asılmadan önce yapılması gerek-
mez, ancak kablolar TV’nin konektörlerine 
takılmalıdır.
TV’yi yerleştirdiğiniz veya astığınız yer 
neresi olursa olsun, havalandırma delikler-
inin hava akımının dolaşabilmesi için açık 
olmasına dikkat edin. TV’yi muhafaza içine 
yerleştirmeyin.

 Bağlantılar

 • Anten fişini cihazın altındaki : soketine takın.
 •  Elektrik fişini duvardaki prize takın 

(220-240V 50/60Hz).
 •  Diğer bağlantılar için bkz: 

“Çevre birimlerinibağlama” sayfa 16 - 19.

•

•

•

•

2

3

Televizyonun Güç Tüketimi, TV’nin arkasındaki 
tip plakasında bulunabilir.

Uyarı: Evinizdeki elektrik besleme geriliminin, 
TV’nin arkasındaki çıkartmada yazan gerilime 
karşılık geldiğini doğrulayın.
TV döner tabana veya döner kola monte edildiyse, 
TV döndürülürlen güç kablosunun üzerine baskı 
yapmamasını sağlayın. Güç kablosunun üzerine 
baskı yapılması bağlantıları gevşetebilir. Bu durum 
elektrik atlamalarına yol açabilir ve yangın riski 
doğurur.

  Uzaktan Kumandayı Kullanma

•  Ürünle birlikte verilen 2 adet pili takın.
  Pillerin (+) ve (-) uçlarının doğru    
  yerleştirildiğinden emin olun
  (kutunun içinde işaretlidir).
   

   Televizyon cihazını çalıştırma

•  Televizyon cihazını çalıştırmak için
  POWER (açma/kapama) düğmesine basın. 
  Yeşil gösterge yanar ve ekran aydınlanır.
•  Televizyon cihazı bekleme modunda kalırsa 
  (kırmızı gösterge), uzaktan kumandadaki 
  P – / + düğmesine basın.

•1

Hazırlık / Başlarken

4

15PF5121 

20PF5121 

23PF5321 

1 2 3 4 

Not: TV’yi çok uzun süre bekleme modunda 
bırakmayın. Uzun süre kullanılmayacaksa, 
TV’nin fi şini prizden çekin.

Sehpayı/duvar montajını ve bağlantıları kurmadan koruyucu tabakayı çıkarmayın. Lütfen dikkatli taşıyın.
TV’nin cilalı ön cephesini temizlemek için yalnızca, size verilen yumuşak bezi kullanın.
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Televizyon tuşları ve bağlantıları

POWER : televizyonu açma kapama düğmesi.
Not : Power düğmesi 
kapalı olsa bile elektrik gücü açık kalır.

PROGRAM –/+ : programları seçmek içindir.
 
  MENU : menülere erişmek veya kapamak içindir. 
  Program –/+ tuşları menü öğesini seçmek için, 
VOLUME –/+ tuşları ise seçili menü öğesine 
girmek ve ayarlama yapmak için kullanılır.

VOLUME –/+: ses düzeyini ayarlamak içindir.

GÜÇ soketi : Elektrik fişini duvardaki prize takın.

TV Anten soketi : Anten fişini Televizyon Anten 
soketine takın.

1

2

3

4
5

6

8

FM Anteni soketi : Radyo anteni ucunu FM 
Anten soketine takın.
Yalnızca Servis kullanımı içindir.
EXT1 soketi : DVD, VCR, kaydedici dekoder 
veya oyun konsolu gibi cihazları bağlamak içindir.
DVI-I (HD /PC)  : HD (yüksek çözünürlük) donatısı 
veya DVI/VGA çıkışıyla bilgisayar bağlamak içindir. 
Yan bağlantılar (AV/SVHS) : kamera veya video 
kamera gibi cihazları bağlamak içindir. Ayrıca 
kişisel dinleme zevkiniz için kulaklık bağlamanızı 
sağlar.

Bağlantılar hakkında daha fazla ayrıntı 
için  bkz: sayfa 16 - 19.

9

7

10

11

2 3 41

5

11

EXT1   DVI-I
(HD/PC)

 FM 
ANT

TV

:
75Ω

6 7 8 9 10

VIDEO
   IN

S-VIDEO

  DVI
AUDIO
   IN

AUDIO
   IN

R

L
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Bekleme
Televizyonu bekleme moduna ayarlamak içindir.
Televizyon cihazını yeniden açmak için          
tuşuna , - , P – / + (Program – / +) veya
AV tuşuna basın.

Uyku zamanlayıcısı
Te levizyon cihazı otomatik olarak bekleme
moduna moduna geçmeden önce geçecek
süreyi seçmek içindir (bkz: sayfa 9).

AV
EXT1, AV/SVHS, PC, HD veya FM Radyo’ya
bağlanmış televizyon veya çevre birimi seçmek
üzere Kaynak Listesi’ni görüntülemek içindir.

Teletekst tuşları (bkz: sayfa 11)

Formátobrazovky    (viz strana 10).

MENÜ
Televizyon menülerini çağırmak veya çıkmak 
içindir.

İmleçler 
Bu 4 tuş, menü öğelerini seçmek ve ayarlamak
için kullanılır.

Ses ( – VOL + )
Ses düzeyini ayarlamak içindir.

Akıllı Görüntü/Ses
Öntanımlı bir dizi görüntü ve ses ayarına erişmek
için kullanılır (bkz: sayfa 9).

Ekran bilgileri
Program numarası, ses modu ve uyku
zamanlayıcısına kalan süreyi göstermek/
görüntüden kaldırmak içindir.

Ses modu
Stereo ve Nicam Stereo modundaki programları 
Mono’ya veya çift dilli programlar için Dual å

veya Dual » arasında seçim yapmaya zorlar.
Zorlama durumunda Mono göstergesi kırmızıdır.

Surround modu
Surround ses efektini etkinleştirmek/devre dışı 
bırakmak içindir. Stereo modunda hoparlörler
birbirinden ayrı ve uzaktaymış etkisi yaratır.

Teletekst tuşu (bkz: sayfa 11).

Sessiz
Sesi kısmak veya açmak içindir.

Televizyon programlarını seçme (P / +)
Önceki veya sonraki programı seçmek içindir.
Numara ve ses modu birkaç saniye boyunca
görüntülenir.
Bazı televizyon programlarında programın 
başlığı ekranın altında görüntülenir.

  /    Sayısal tuşlar
Programlara doğrudan erişim içindir.
2 basamaklı program numarası için,
2. basamak, çizgi görünmez olmadan
önce girilmelidir.

Önceki/Geçerli program
En son görüntülenen ve geçerli program
arasında geçiş yapmak içindir.

Uzaktan Kumanda tuşları

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16

17

18

1

3

2

1

4

5

6

7

8

9

10

11
12

13

15

14

16

18

17

10

Program Listesi
Program listesini görüntülemek/ listeden çıkmak 
içindir. Î ï tuşlarını program seçmek ve Æ

tuşunu programı görüntülemek için kullanın.
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Hızlı Kurulum

Televizyon cihazını ilk açtığınızda ekranda bir 
menü görüntülenir. Bu menü, ülkeyi ve menüler 
için dili seçmenizi isteyecektir:

NOT: 
Yukarıdaki menü görüntülenmezse, Oto. 
Hafıza yöntemiyle kanalları yüklemeye 
devam edin (bkz: sayfa 7). Yukarıdaki menü 
görüntülenirse, aşağıdaki adımları uygulayın.

Uzaktan kumandadaki Î ï tuşlarını kullanarak 
ülkenizi seçin ve Æ tuşuyla onaylayın.
Ülkeniz listede görüntülenmezse, şunu seçin:
“. . . “  

Dilinizi Í  Æ tuşlarını kullanarak seçin. 
Arama otomatik olarak başlar.

Kullanılabilir tüm televizyon programları 
hafızaya alınır. Bu işlem birkaç dakika sürer. 
Ekranda arama ilerlemesi ve bulunan program 
sayısı görüntülenir. Arama bittiğinde menü artık 
görüntülenmez.
Aramadan çıkmak veya kesmek için 
H tuşuna basın. 

NOT:

ATS (Otomatik Ayar Sistemi) özelliği
Verici veya kablo şebekesi otomatik sıralama 
sinyali gönderirse, programlar doğru 
numaraland-ırılır. Bu durumda kurulum 
tamamlanır. Bunun olmaması durumunda, 
programları doğru olarak numaralandırmak için 
Sırala menüsünü kullanmanız gerekir.

ACI (Otomatik Kanal Kurulumu) özelliği
Kablo sistemi veya ACI yayını yapan bir 
televizyon kanalı algılanırsa, bir program 
listesi görüntülenir. ACI yayını olmadan 
kanallar, dil ve ülke seçiminize göre 
numaralandırılır. Yeniden numaralandırmak 
için Sırala menüsünü kullanabilirsiniz. 
Bazı vericiler veya kablolu yayın kuruluşları 
kendi sıralama parametrelerini yayınlar 
(ülke, dil vb.). Bu durumda, Í  Æ tuşlarını 
kullanarak seçiminizi belirtin.

1

2

3

Program Sıralama
H tuşuna basın. Ekranda TV Menüsü
görüntülenir.

ï tuşunu kullanın, Kurulum menüsünü 
seçin ve Æ tuşunu seçerek Kurulum 
menüsüne girin.

ï tuşunu kullanarak Sırala’yı seçin ve Æ 
tuşuyla sırala moduna girin.

Taşımak istediğiniz program numarasını 
Î ï tuşunu kullanarak seçin ve Æ tuşuyla 
sıralama moduna girin (Ok imleci sol tarafı 
göstermektedir). 

Î ï tuşlarını kullanarak yeni program 
numarasını seçin ve Í tuşuyla 
onaylayın. (Ok sağı gösterir ve 
sıralama tamamlanmıştır).

Yeniden numaralandırmak istediğiniz 
her program numarası için       ve        
adımlarını yineleyin.

Menüden çıkmak için, Ë tuşuna basın.

1

4 5 

4

3

5

6
2

7

Tak ve Kullan

Ülke

Í TR Æ

Dil

Türkçe

TV Menüsü

Görüntü
Ses

Özellikler
Kurulum

Kurulum

Dil  
Ülke

Otomatik Hafıza
Manuel Hafıza

Sıralama
Ad

Æ •  0  
Æ •  1
Æ •  2
Æ •  3            Æ
Æ •  4
Æ •  5



7

T
ü

rk
çe

Manuel Hafıza

1

3

4

2

5

6

7

8

9

10

11

Otomatik Hafıza
H tuşuna basın.
ï tuşunu kullanarak  Kurulum seçeneğini 
belirleyin ve Æ tuşuyla Kurulum menüsüne girin 
(Dil vurgulanmıştır).

Kanalların otomatik hafızaya 
alınmasındanönce, istediğiniz menü 
*Dili’ni Í  Æ tuşlarıyla seçin. 
Ülke seçeneğini  ï tuşuyla seçin ve Í  Æ 
tuşlarını kullanarak istediğiniz ülkeyi belirleyin. 
ï tuşunu kullanarak Otomatik Hafıza 
seçeneğini belirleyin ve Æ tuşuyla kanalların 
otomatik aranmasını başlatın. Mevcut tüm 
televizyon  programları hafızaya alınır. Bu işlem 
birkaç dakika sürer. Ekranda arama ilerlemesi 
ve bulunan program sayısı görüntülenir. 
Aramadan çıkmak veya kesmek için H           
tuşuna basın.

1
2

3

5

4

6

Kurulum

Dil  
Ülke

Otomatik Hafıza
Manuel Hafıza

Sırala
Ad

Í   Turkish   Æ
(Türkçe)

TV Menüsü

Görüntü
Ses

Özellikler
Kurulum

Bu menü, programları tek tek hafızaya almak 
için kullanılır.
H tuşuna basın.

ï tuşunu kullanarak Kurulum öğesini seçin 
ve Æ tuşuna basarak Install (Kurulum) 
menüsüne girin. ï tuşunu kullanarak  Manuel 
Hafıza’yı seçin ve Æ tuşuyla Manuel Hafıza 
menüsüne girin.
Î ï tuşlarıyla ayarlamak veya etkinleştirmek 
için Manuel Hafızamenüsündeki öğeleri seçin.

Sistem : Í  Æ tuşlarını kullanarak  
Avrupa (otomatik algılama*),
Fransa (LL’ standardı),
İngiltere (I standardı),
Batı Avrupa (BG standardı),    
Doğu Avrupa (DK standardı). veya
* Fransa haricinde (LL’ standardı),    
 Fransa’yı seçmelisiniz.

TV Menüsü

Görüntü
Ses

Özellikler
Kurulum

Manuel Hafıza

Sistem  
Ara

Program No.
İnce Ayar

Hafızaya al

  Avrupa
Æ

Æ

Æ

Æ

Menüden çıkmak için Ë tuşuna basın.

NOT : Otomatik hafıza sırasında aramayı 
keserseniz, tüm kanallar hafızaya alınmaz. 
Tüm kanalların hafızaya alınması için yeniden 
eksiksiz otomatik hafıza araması yapmalısınız. 

* Dil seçme
Herhangi bir nedenle yanlış dil seçtiyseniz 
ve cihazı çalıştırmak için görüntülenen dili 
anlamıyorsanız, istediğiniz dile geri dönmek 
için aşağıdaki  işlemleri gerçekleştirin:

–  tuşuna Ë basarak geçerli 
menüden çıkın.

– tuşuna H basarak TV menüsüne girin.
–  ï tuşuna arka arkaya basarak 

TV menüsünde DÖRDÜNCÜ maddeyi 
vurgulayın.

–  Æ tuşuna basarak Kurulum 
menüsüne gidin 

–  Í  Æ tuşlarına basarak istediğiniz dili 
seçin (menü seçtiğiniz dilde görüntülenir).
TV kanallarının otomatik kurulumuna 
devam edebilirsiniz.

Ara: 
Æ tuşuna basın. Arama başlar. 
Program bulunduğunda, tarama durur ve adı 
(varsa) görüntülenir. Sonraki adıma geçin. 
İstenen programın frekansını biliyorsanız,

 -  arasındaki tuşları kullanarak 
doğrudan frekansı girin.
Herhangi bir görüntü bulunamadıysa, 
bkz: “Sorun Giderme İpuçları  sayfa 20-21.

Program No. : 
İstenen numarayı  -  veya Í  Æ 
tuşlarıyla girin.
İnce Ayar : 
Görüntü net değilse, Í  Æ tuşlarıyla ayarlayın.

Hafızaya Al: 
Değişiklikleri hafızaya almak için Æ tuşuna 
basın. Program hafızaya alınır.

Hafızaya alınacak her program için        -      
arasındaki adımları yineleyin.

Menüden çıkmak için Ë tuşuna basın.

6 9   
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Kanal Adlandırma
İsterseniz TV kanalına ad verebilirsiniz.

  H tuşuna basın.  
   ï tuşunu kullanarak  Kurulum’u 

seçin ve Æ tuşuna basarak Kurulum 
menüsüne girin.

1

3

4
2

   ï tuşunu kullanarak Ad’ı seçin ve Æ 
tuşuyla Ad moduna girin.

   Adlandırmak istediğiniz programı 
seçmek için Î ï tuşlarını kullanın ve Æ 
tuşuyla adlandırma moduna girin.

   Î ï tuşlarıyla karakterleri seçin 
(maksimum 5 karakter) ve Í  Æ tuşlarıyla 
ad görüntüleme alanında ilerleyin. 

   Æ tuşuna ad TV ekranının üst sağ esinde 
görüntülenene kadar basın. ad hafızaya 
alınır.

5

6

Görüntü ve Ses Ayarları
Görüntü ayarlarının tanımı
Parlaklık : görüntünün parlaklığını değiştirir.
Renk : rengin yoğunluğunu değiştirir.
Kontrast : açık ve koyu tonlar arasındaki 
farkı değiştirir.
Keskinlik : bu görüntüdeki ayrıntıları geliştirmek 
için keskinlik düzeyini arttırır veya azaltır.
Renk Sıcaklığı : renk oluşturmayı değiştirir: 
Soğuk (mavimsi), Normal (dengeli) veya Sıcak 
(kırmızımsı).
Hafızaya Al: görüntü ayarlamalarını 
ve ayarlarını hafızaya almak içindir.

H tuşuna basın.

Î ï tuşlarını kullanarak Resim veya 
Ses’i seçin.

Í  Æ tuşlarını kullanarak Resin veya Ses 
menüsüne girin.

Î ï tuşlarını kullanarak bir Resim 
veya Sesayarı seçin ve Í  Æ tuşlarıyla 
ayarlayın.

Menüden çıkmak için , Ë tuşuna basın.

1

2

3

4

TV Menüsü

Resim
Ses

Özellikler
Kurulum

Resim

Parlaklık
Renk

Kontrast
Keskinlik

Renk Sıcaklığı
Hafızaya al

    39   

TV Menüsü

Resim
Ses

Özellikler
Kurulum

Ses

• 100 Hz
• 300 Hz
• 1000 Hz
• 3000 Hz
• 8000 Hz
 

Ekolayzır  Æ  
Denge  Æ

Delta Ses  Æ
AVL  Æ

Incr. Surround  Æ
Hafızaya al  Æ

5

TV Menüsü

Görüntü
Ses

Özellikler
Kurulum

Kurulum

Dil  
Ülke

Otomatik Hafıza
Manuel Hafıza

Sırala
Ad 8

Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

Ses ayarlarının tanımı
Ekolayzır : ses tonunu ayarlar (bas: 100 Hz’den 
tiz : 8000 Hz’e kadar).

Denge : sağ ve sol hoparlörlerdeki sesi dengeler.

Delta Sses : farklı programlar veya EXT soketleri 
arasındaki ses farklılıklarını gidermek için 
kullanılır. Not :  0 ile 40 arasındaki programların 
ayrı ses ayarları vardır ve 41 ile üstündeki 
programların  ayarları aynıdır. 

AVL (Otomatik Ses Ayarlayıcı) : özellikle program 
değişikliği veya reklam spotlarındaki sesin artışını 
sınırlamak için kullanılır.
Incr. Surround : Stereo yayın sırasında
Incredible Surround ve Stereo arasında seçim
yapın; Mono yayın sırasındaysa Mono
ve Doygun Ses arasında seçim yapın.
Bu ayarlara  tuşuyla da erişebilirsiniz. f
Hafızaya Al: ses ayarlarını hafızaya almak 
için kullanılır.
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Kontrast + ve Uyku Zamanlayıcısı 
  H tuşuna basın.
   ï tuşuyla Özellikler’i seçin ve Æ tuşuyla 

Özellikler menüsüne girin.
   Î ï tuşlarıyla bir Özellik ayarı seçin, 

Í  Æ tuşlarıyla bir seçenek veya 
ayar belirleyin.

   Menüden çıkmak için Ë tuşuna basın.

Özellik ayarlarının açıklaması
Kontrast+ : 
–   gelişmiş resim görünürlüğü için 

toplamkontrastı en iyi duruma getirir.
–   özelliği etkinleştirmek için Açık seçeneğini 

belirleyin.

Uyku : 
–   seçili süre sonunda cihazın otomatik 

olarak bekleme moduna geçmesini 
istediğiniz*süreyi seçin.

–  özelliği kapatmak için Kapalı 
seçeneğini belirleyin.

*süre
• 15, 30, 45 veya 60 dakika. 
• 90 veya 120 dakika.
• 180 veya 240 dakika

NOT : Uyku süresiayarının son dakikası 
boyunca ekranda sayaç belirir. 
Uzaktan kumandadaki herhangi bir tuşa 
basıldığında Uyku özelliği iptal edilir.

1

3

4

2

Akıllı Görüntü ve Ses Özelliklerini Kullanma
Akıllı Görüntüözelliği size 5 resim ayarı 
seçeneği sunar bunlar : Zengin, Doğal, 
Yumuşak, Multimedya ve Kişisel’dir.

Ayarlar arasında gezmek ve istediğiniz modu 
seçmek için  tuşuna art arda basın.

Akıllı Sesözelliği size 4 ses ayarı seçeneği 
sunar bunlar : Tiyatro, Müzik, Konuşma 
ve Kişisel’dir.

Ayarlar arasında gezmek ve istediğiniz modu 
seçmek için  tuşuna art arda basın.

Zengin veya

Kişisel 

Multimedya 

Doğal 

Yumuşak

Tiyatro 

  Müzik

Konuşma

Kişisel 

 Resim Ayarlarının Tanımı 

Zengin  :   Parlak ortamlara uygun ve 
iyi yayınlarda televizyonun 
kalitesini göstermek için parlak 
ve keskin görüntü ayarları. 

Doğal :   Oturma odası koşulları 
ve ortalama sinyaller için 
referans modu.  

Yumuşak. :   Düşük kaliteli sinyaller içindir. 
Oturma odasında seyretmek 
için uygundur.

Multimedya :    Grafik uygulamalar için 
en iyi ayardır. 

Kişisel   :   Tercihinize bağlıolarak 
belirlenen resim ayarları.

 Ses Ayarlarının Tanımı 

Tiyatro  :   Hareket hissini vurgular 
(Bas ve Tiz artırılmış).

Müzik   :   Düşük tonları vurgular 
(Bas artırılmış).

Konuşma  :  Yüksek tonları vurgular 
(Tiz artırılmış).

Kişisel  :   Tercihinize bağlıolarak belirlenen 
ses ayarları.

NOT : Kişisel ayarları ana menüdeki Resim/
Ses menüsünü kullanarak ayarlayabilirsiniz. 
Bu, Akıllı Resim/Ses ayarlarını değiştirebilecek 
tek ayardır. Diğer tüm ayarlar fabrikada önceden 
ayarlanmıştır.

veya
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Ekran Biçimleri
Aldığınız görüntüler 16:9 biçiminde (geniş ekran) veya 4:3 biçiminde (geleneksel ekran) 
yayınlanıyor olabilir. 4:3 görüntülerde bazen ekranın sağ ve sol yanında siyah şerit bulunabilir. 
Bu işlev, ekrandaki görüntüyü en duruma getirmenize olanak sağlar.

4:3
Bu biçim 4:3 görüntüyü ekranın tüm yüzeyini kullanarak görüntülemek 
istiyorsanız önerilir.

Genişlet 4:3
Bu biçim seçildiğinde resim dikey olarak genişletilir, böylece yatay siyah 
şeritler azalır.
 
Sıkıştır 16:9
Bu biçim, tam ekran film görüntülerini mektup kutusu biçiminde sıkıştırmak 
istiyorsanız önerilir. Bu biçim seçildiğinde siyah yatay şeritler TV ekranının 
altında ve üstünde görüntülenir.

Televizyonunuz 4:3 ekran biçimindeyse
 ë tuşuna  (Î ï) basarak farklı modları seçin.

Televizyonunuz 16:9 ekran biçimindeyse
 ë tuşuna (veya Í  Æ) basarak farklı modları seçin. Bu televizyon cihazı, programlarla 
özel sinyallerin aktarılması durumunda doğru ekran biçimine otomatik olarak geçen özelliğe 
sahiptir.

4:3
Görüntü 4:3 biçiminde yeniden üretilir ve siyah şerit görüntünün her iki 
yanında görüntülenir.

Yakınlaştır 14:9
Görüntü 14:9 biçimine genişletilir, görüntünün her iki yanında ince siyah 
şeritler kalır.

Yakınlaştır 16:9
Görüntü 16:9 biçimine genişletilir. Bu mod, görüntülenen resimlerin altında 
ve üstünde siyah şeritler varsa önerilir (posta kutusu biçimi).

Alt Yazı Yakınlaştırma
Bu mod, alt yazılar görünür durumdayken ekranın tüm yüzeyini kullanarak 
4:3 resimleri görüntülemek için kullanılır.

Süper yakınlaştırma
Bu mod, resmin yanlarını genişleterek ekranın tüm yüzeyini kullanarak 
4:3 resimleri görüntülemek için kullanılır.

Geniş Ekran
Bu mod görüntüleri tam ekran görüntüler. 
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Teletekst
Teletekst, bazı kanallar tarafından gazete gibi başvurulması amacıyla yayınlanan bilgi sistemidir. 
Ayrıca, duyma sorunu olan veya yayın dilini  (kablolu yayın şirketleri, uydu kanalları vb.) bilmeyen 
kişiler için alt yazılara erişim sağlar.

Teletekst ekranını açmak için düğmeye bir kezbasın. 
Erişilebilecek öğelerin listesiyle birliktebir özet 
görüntülenir. Teletekst yayını olan bir kanal seçin. 
TV programının üzerine teletekst sayfasını getirmek 
için düğmeye bir kez daha basın. Teletekst modundan 
çıkmak için düğmeye üçüncü kez basın.

İstenen sayfa numarasını 0 - 9 tuşlarını kullanarak veya 
P –/+ tuşlarıyla girin. Örnek: sayfa 120 için, 120 girin. 
Numara, ekranın sol üst köşesinde görüntülenir. 
Sayfa bulunduğunda sayaç aramayı durdurur. Bu işlemi 
başka bir sayfa için yineleyin. Sayaç aramaya devam 
ederse bunun anlamı sayfanın yayınlanmadığıdır. 
Başka bir numara seçin.

Renkli alanlarekranın altında  görüntülenir. Öğelere veya 
ilgili sayfalara erişmek için 4 renk anahtarı kullanılır. 
Öğe veya sayfa kullanılabilir olmadığında renkli alan 
yanıp söner.

Siziiçerik sayfasına döndürür (genellikle sayfa 100’dür).

Bazı sayfalar, otomatik olarak başarıyla görüntülenen 
alt sayfalariçerir. Bu tuş, alt sayfa görüntülemeyi 
durdurmak veya devam etmek için kullanılır. 
Gösterge  sol üst bölümde görüntülenir.

Çift sayfa teletekst görüntülemeyi etkinleştirmek veya 
devre dışı bırakmak içindir. Etkin sayfa solda, 
izleyen sayfa sağda görüntülenir. Sayfayı tutmak 
istiyorsanız (örn: içerik sayfası) ë tuşuna basın. 
Etkin sayfa sağda görüntülenir. Normal moda dönmek 
için ê tuşuna basın. NOT : Yalnızca 16:9 cihazlarına 
uygulanabilir.

Gizlenmiş  bilgileri görüntülemek veya gizlemek için 
kullanılır (oyun çözümleri).

Bu, sayfanın alt ve üst bölümlerini görüntülemenizi 
sağlar. Yeniden basıldığında görüntüyü normal 
boyutuna döndürür.

Ekranın altında görüntülenen standart renkli alanlar 
yerine, renkli tuşları kullanarak (kırmızı, yeşil, sarı, 
mavi) erişilebilen ilk 40 kanala 4 favori sayfanızı 
saklayabilirsiniz. Ayarlandıktan sonra, teletekst her 
seçildiğinde varsayılan olacaktır.
 H tuşuna basarak favori sayfalar modunu değiştirin.
  tuşlarını kullanarak  favori sayfanız 

olarak saklamak istediğiniz teletekst sayfasına girin.
 İstediğiniz renkli tuşa 3 saniye basın. Sayfa hafızaya alınır.
 Diğer renkli tuşlar için 3. ve 4. adımları yineleyin.
 Favori sayfa modundan çıkmak için H tuşuna basın.
 Teletekst modundan çıkmak için ¤ tuşuna iki 

kez basın.

1

3
4

2

6

5

Teletekst Açık/
Kapalı ve teletekst 
sayfasını TV 
programının 
üzerine getirme

1

Sayfa seçme 2

Öğelere 
doğrudan erişim 3

İçindekiler4

5 Alt sayfa 
görüntülemeyi
durdur veya 
devam et 

Çift sayfa 
teletekst6

7 Gizli bilgiler

Sayfayı büyüt8

9 Favori sayfalar8

9

9

7

9

9
SES�M

1

8

5
3

7
6

2

4
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Televizyonu bilgisayar monitörü olarak kullanma

PC menülerini kullanma
  H tuşuna basarak PC menüsünü 

görüntüleyin.
   Î ï tuşunu kullanarak ayarlara erişin 

ve Í  Æ  tuşuyla ayarı seçin veya ayarlayın 
(ayarlar otomatik olarak kaydedilir):

PC menü ayarları
•  Resim :
  –  Parlaklık / Kontrast: parlaklık ve kontrastı 

e ayarlamak içindir.
  –  Yatay / Dikey*: görüntünün yatay ve dikey 

yerleştirmesini ayarlamak içindir.
  –  Renk Sıcaklığı : renk oluşturmayı değiştirir: 

Soğuk  (mavimsi), Normal (denge) veya 
Sıcak (kırmızımsı).

•   Ses Seçimi : TV’de (TV, PC veya FM) 
üretilen sesi seçmek içindir.

•  Özellikler:
  –  Aşama/Saat* : yatay (Aşama) ve dikey 

(Saat) parazit çizgilerini ortadan kaldırır.
  –  Biçim : Geniş ekran için tam ekran 

ve özgün biçim arasında seçim 
yapabilirsiniz. 4:3 cihazlar için yalnızca 
Özgün biçim vardır.

  –  Otomatik Ayar* : Resim konumu 
ve Aşama / Saat otomatik olarak ayarlanır.

•   Fabrika Ayarlarına Sıfırla: fabrika ayarlarına 
dönmek için (varsayılan ayarlar).

*  Bu ayarlar yalnızca VGA çıkışıyla bilgisayara 
bağlı olduğunda kullanılabilir.

     NOT
•    Televizyonu bilgisayar monitörü olarak kullanırken, elektromanyetik parazit ortamı altındayken 

hafif çapraz parazit çizgileri görülebilir, ancak bunlar ürünün performansını etkilemez.
•   Daha iyi performans için iyi kalite DVI kablosu önerilir.

Televizyonunuz bilgisayar monitörü olarak kullanılabilir. 

ÖNEMLİ
Televizyonun bilgisayar monitörü olarak 
çalışması için aşağıdaki adımlar izlenmelidir :
 
Televizyonunuzun DVI-I girişi bilgisayarınızın DVI 
çıkışına BAĞLANMALIDIR. Yalnızca VGA konektörü 
olan cihaz, VGA ile DVI adaptörüne bağlanabilir. 
Bağlantı hakkında daha fazla bilgi için bkz: sayfa 16.

Bilgisayar Modunu seçme   
 Uzaktan kumandadaki  tuşuna 

basarak Kaynak Listesi’ni görüntüleyin.

   PC’yi seçmek için Î  ï tuşunu kullanın, 
Æ tuşuyla TV’den PC moduna geçin.

   
 TV moduna dönmek için,  tuşuna 

basın, TV’yi seçin ve Æ tuşuyla onaylayın.

Desteklenen PC ekran biçimleri

√  Desteklenir  X  Desteklenmez

 Æ 

•

Kaynak

TV
EXT1

AV / SVHS
PC
HD

FM Radyo

 Æ

Kaynak

TV
EXT1

AV / SVHS
PC
HD

FM Radyo

Analog ve Dijital 
PC modu

20”/51 cm 23”/58 cm

4:3 16:9

VGA WXGA

Çözünürlük
1 640 x 350 √ X

2 640 x 480 √ √

3 800 x 600 X √

4 832 x 624 X X

5 1024 x 768 X √

6 1280 x 768 X √
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Televizyonu HD (Yüksek Çözünürlük) Modunda kullanma

HD Modu
Çözünürlüğü yüksek programlar yayınlayabilen 
bir HD alıcısı/donatısı kullanıyorsanız, DVI-I 
girişiyle HD (Yüksek Çözünürlük) modu daha 
keskin ve net görüntü almanızı sağlar.

ÖNEMLİ
Televizyonun HD modunda çalışması için  
aşağıdaki adımlar izlenmelidir :

&  HD alıcınızın  DVI çıkışını LCD 
TV’nin DVI-I In girişine bağlamalısınız. 
HD alıcınızın yalnızca bir HDMI konektörü 
varsa, HDMI’den DVI’ya bağlantı 
kablosu gereklidir. 

é  HD alıcısının Ses (Kırmızı ve Beyaz) 
çıkışlarını TV’nin DVI Ses Girişlerine 
bağlayın. Bağlantı hakkında daha fazla 
bilgi için, bkz: sayfa 18.

HD modunu seçme
    Uzaktan kumandadaki  tuşuna basarak 

Kaynak Listesi’ni görüntüleyin.

     Î ï tuşuyla HD’yi seçin ve Æ tuşuyla 
TV’den HD moduna geçin.

    TV moduna geçmek için  tuşuna basın, 
TV’yi seçin ve Æ tuşuyla onaylayın.

HD menülerinikullanma
  H tuşuna basarak HD menüsünü 

görüntüleyin
   Î ï tuşunu kullanarak ayarlara 

erişin ve Í  Æ tuşuylaayarı seçin 
veya ayarlayın.

HD Kurulum menüsü
NOT : Kurulum’a HD menüsünden 
erişemezsiniz. Kurulum işlevi 
HD modunda YOKTUR.  

HD Resim ve Ses ayarları
HD Resim ve Ses ayarlarındaki işlevler
TV Resim ve Ses ayarlarının aynısıdır 
ve TV Resim ve Ses ayarlarıyla tamamen 
aynı biçimde çalışır (bkz: sayfa 8). 
HD Özellikleri 
•   Uyku : Bkz: “Uyku Zamanlayıcısı özelliği ” 

sayfa 9.
•   Yatay Kaydırma : görüntünün yatay 

konumu içindir.  

Desteklenen HD ekran biçimleri

√ Desteklenen

X Desteklenmeyen

 Æ Kaynak

TV
EXT1

AV / SVHS
PC
HD

FM Radyo

Kaynak

TV
EXT1

AV / SVHS
PC
HD

FM Radyo
 Æ

Analog ve 
Dijital HD modu

20”/51 cm 23”/58 cm

4:3 16:9

VGA WXGA

Sinyal Biçimi Analog Dijital Analog Dijital

1 SDTV 480i √ X √ X

2 SDTV 576i √ X √ X

3 EDTV 480p √ √ √ √

4 EDTV 576p √ √ √ √

5 HDTV 720p √  X √ √

6 HDTV 1080i X X √ √
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Televizyonu FM Radyo olarak kullanma

NOT : Resim ayarına FM Radyo   
 menüsünden erişemezsiniz. Resim işlevi 
 FM Radyo menüsünde YOKTUR.  
   

   FM Radyo menü ayarları
• Kurulum 
– Dil : Tercih ettiğinizekran menü dilini seçin.

* Dil seçme
 Herhangi bir nedenle yanlış dil seçtiyseniz   
 ve cihazı çalıştırmak için görüntülenen dili   
 anlamıyorsanız, istediğiniz dile geri dönmek   
 için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:
 
–  Otomatik Hafıza : FM Radyo istasyonlarını 

otomatik olarak kurar (tam arama).

 NOT : Otomatik hafıza sırasında aramayı
 keserseniz, tüm kanallar hafızaya lınmaz. 
 Tüm FM Radyo kanallarının hafızaya
 lınması için, otomatik hafıza aramasını   
 yeniden yapmalısınız. 

–  Manuel Hafıza : FM Radyo istasyonlarını 
manuel olarak kurun (tek tek istasyon arama). 
Program No. öğesini (numara) ï tuşuyla 
seçin ve tercih ettiğiniz program numarasını 
Í  Æ tuşuyla girin.

Yüklemenin etkinleştirildiğinden emin olmak 
için Hafızaya Al’ı seçin ve Æ tuşuna basın. 
FM Radyo kanalı hafızaya alınır.

–  Sırala : Bu özellik, TV Sırala işleviyle 
tamamen aynı biçimde çalışır (bkz: sayfa 6).

–  Ad : Bu özellik, TV Ad işleviyle tamamen 
aynı biçimde çalışır (bkz: sayfa 8).

NOT : Ülke menüsüne FM Radyo 
menüsünden erişemezsiniz. Ülke işlevi FM 
Radyo Kurulum menüsünde yoktur.

Televizyonunuz dinleme keyfi yaşayabilmeniz 
için FM Radyo olarak kullanılabilir.

ÖNEMLİ
Televizyonun FM Radyo olarak çalışması 
için aşağıdaki adımlar izlenmelidir : 

&  Radyo anten ucunu TV’nin arkasındaki 
FM Anten girişine bağlayın TV. 

é  Uzaktan kumandadaki  tuşuna basarak 
Kaynak Listesi’ni görüntüleyin.

“  Î ï tuşunu kullanarak FM Radyo’yu 
seçin ve Æ tuşuyla TV’den FM Radyo 
moduna geçin.

‘  TV moduna dönmek için,  tuşuna basın, 
TV’yi seçin ve Æ tuşuyla onaylayın.

     FM Radyo menülerini kullanma

  H tuşuna basarak FM Radyo menüsünü 
görüntüleyin.

   Î ï tuşunu kullanarak ayarlara erişin 
ve Í  Æ  tuşuylaayarı seçin veya yarlayın.

 Æ Kaynak

TV
EXT1

AV / SVHS
PC
HD

FM Radyo  Æ

Kaynak

TV
EXT1

AV / SVHS
PC
HD

FM Radyo

EXT1   DVI-I
(HD/PC) 

 FM 
ANT

TV

:
75Ω

Kurulum

Dil  
Ülke

Otomatik Hafıza
Manuel Hafıza

Sırala
Ad

Í      Türkçe       Æ    
Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

Radyo Menüsü

Resim
Ses

Özellikler
Kurulum
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 FM Radyo menülerini kullanma

• Ses 
   FM Radyo Ses ayarlarının işlevleri TV Ses 

ayarlarıyla aynıdır ve TV Ses ayarlarıyla aynı 
biçimde çalışır (bkz: sayfa 8).

  
  

   NOT : Delta Ses ayarına FM Radyo 
menüsünden erişemezsiniz. DeltaSes 
işlevi FM Radyo Ses menüsünde yoktur.

Televizyonu FM Radyo olarak kullanma

Radyo Menüsü

Resim
Ses

Özellikler
Kurulum

Ses

• 100 Hz
• 300 Hz
• 1000 Hz
• 3000 Hz
• 8000 Hz
 

Ekolayzır  Æ  
Denge  Æ

Delta Ses  Æ
AVL  Æ

Incr. Surround  Æ
Hafızaya al  Æ

FM Radyo Ses Özelliklerini Kullanma

•  Özellikler
–   EkranKoruyucu :  “Açık” seçeneğini 

belirleyerek ekran koruyucusuişlevini 
etkinleştirin. “Kapalı” seçeneğini 
belirleyerek işlevi devre dışı bırakın.

•   Uyku : Bkz: “Uyku Zamanlayıcısı özelliği ” 
sayfa 9. 

FM Radyo Akıllı Ses özelliği size dört 
sesmodu sunar, bunlar: Klasik, Caz, 
Pop ve Kişisel’dir. 

Kişisel ayarı dışında diğer üç müzik modu 
fabrikada önceden tanımlanmıştır. 
Ses menüsündeki istenen frekansları 
seçmek için Kişisel modu kullanılmalıdır. 
İstenen frekanslar seçildikten sonra Kaydet 
seçeneğini belirleyin ve Æ tuşuna basarak 
kişisel ayarlarınızı kaydedin.

FM Radyo Ses ayarlarının işlevleri TV Ses 
ayarlarıyla aynıdır ve TV Ses ayarlarıyla aynı 
biçimde çalışır (bkz: sayfa 8).
 

Ayarlar arasında gezmek ve istediğiniz modu 
seçmek için  tuşuna art arda basın.

Klasik

Caz

Pop

Kişisel
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Çevre Birimlerini Bağlama
Televizyon, cihazın altında yer alan 1 harici sokete (EXT1) ve yan soketlere sahiptir. 
Uzaktan kumandadaki  tuşuna basarak  Kaynak Listesi’ni görüntüleyin. Bağladığınız donatıya 
göre Î ï tuşuna basarak  EXT1, AV/SVHS, PC, HD veya FM Radyo seçeneklerinden birini belirleyin. 
Æ tuşunu kullanarak TV’yi seçilen moda geçirin.

 Kaydedici’nizi (DVD / VCR) Bağlama

Anten kablosunu bağlayın 1. Eniyi görüntü kalitesi elde etmek için avrupa konektör kablosu 
2 kullanın. Kaydedicinizde avrupa konektör soketi yoksa, olası tek bağlama yolu anten 
kablosudur 3. Bu nedenle, video kaydedicinizin test sinyalini ayarlamanız ve bir program 
numarası 0 atamanız veya test sinyalini 90 - 99 arasındaki bir program altına kaydetmeniz 
gerekir (bkz: Manuel Hafıza sayfa 6). Ayrıca kaydedicinizin el kitabına da bakın.
    tuşuna basarak  Kaynak Listesi’nigörüntüleyin ve Î ï tuşuyla EXT1 seçeneğini belirleyin. Æ 

tuşunu kullanarak seçili kaynağa geçin.

Kaydediciyle Dekoder
Avrupa kablosunu 4 kaydedicinizin ikinci avrupa konektör soketine bağlayın. 
Ayrıca kaydedicinizin el kitabına da bakın. Avrupa kabloyla dekoderinizi doğrudan EXT1 çıkışına 
da bağlayabilirsiniz.
  
  ÖNEMLİ : Canal + dekoderi bağlamak için lütfen yalnızca EXT 1 skart girişini kullanın.

KAYDEDİCİ

DEKODER

AV tuşu

EXT1   DVI-I
(HD/PC)

 FM 
ANT

TV

:
75Ω

1

4

2

EXT1   DVI-I
(HD/PC)

 FM 
ANT

TV

:
75Ω

3

VIDEO
   IN

S-VIDEO

  DVI
AUDIO
   IN

AUDIO
   IN

R

L

Æ

Kaynak

TV
EXT1

AV / SVHS
PC
HD

FM Radyo
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Çevre Birimlerini Bağlama

Bilgisayarı Bağlama

& Bilgisayarınızın DVI çıkışını LCD TV’nin DVI-I In Girişi’ne bağlayın. Bilgisayarınızın VGA 
konektörü varsa, PC’ye bağlamak için DVI’dan VGA’ya kablosu kullanın. 

é Bilgisayar Ses çıkışını TV’nin  DVI Audio (Ses) girişine bağlayın. 

“  tuşuna basarak Kaynak Listesi’ni görüntüleyin ve Î ï tuşuyla PC’yi seçin. Æ tuşunu 
kullanarak seçilen kaynağa geçin.

PC 
DVI konektörle

VGA’dan DVI’ya 
adaptör

PC 
VGA 
konektör

DVI (PC) ‘dan DVI-In (TV) girişine bağlantı

VGA (PC) ‘dan DVI-In (TV) girişine bağlantı

AV tuşu

VIDEO
   IN

S-VIDEO

  DVI
AUDIO
   IN

AUDIO
   IN

R

L

VIDEO
   IN

S-VIDEO

  DVI
AUDIO
   IN

AUDIO
   IN

R

L

  DVI-I
(HD/PC)

 FM 
ANT

TV

:
75Ω EXT1

  DVI-I
(HD/PC)

 FM 
ANT

TV

:
75Ω EXT1

Æ

Kaynak

TV
EXT1

AV / SVHS
PC
HD

FM Radyo
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  DVI-I
(HD/PC)

 FM 
ANT

TV

:
75Ω EXT1

1

VIDEO
  IN

S-VIDEO

DVI
AUDIO
  IN

AUDIO
  IN

R

L

2

Æ

Kaynak
TV

EXT1
AV / SVHS

PC
HD

FM Radyo

Çevre Birimlerini Bağlama
Yüksek Çözünürlük (HD) Donatısı Bağlama

Yüksek çözünürlüklü sinyaller üretebilen Yüksek Çözünürlük donatısı kullanıyorsanız, 
aşağıdaki bağlantılar gerçekleştirilerek TV’nin bu sinyalleri kabul etmesi sağlanabilir. 

&  HD donatınızın DVI / CVI çıkışını LCD TV’ninDVI-I girişine  bağlayın HD donatınızın 
yalnızca HDMI konektörü varsa, bir DVI’dan HDMI adaptörüne kablosu gerekir 
(aşağıdaki çizime bakın).

é HD alıcısının Ses (Kırmızı ve Beyaz) çıkışlarını TV’nin DVI Audio In ses girişine bağlayın.

“  tuşuna basarak Kaynak Listesi’ni görüntüleyin ve Î ï tuşuyla to HD’yi seçin. Æ tuşunu 
kullanarak seçili kaynağa geçin.

CVI’dan DVI-In girişine bağlantı

HD Donatısı

HD Donatısı

Kırmızı/Yeşil/Mavi 
Konektörler

Beyaz 
veya Kırmızı 
KonektörlerHD Donatısı

DVI’dan DVI-In girişine bağlantı HDMI ‘dan DVI-In girişine bağlantı

AV tuşu

VIDEOVIDEO
   ININ

S-VIDEOS-VIDEO

  DVIDVI
AUDIOAUDIO
   ININ

AUDIOAUDIO
   ININ

RR

LL

VIDEOVIDEO
   ININ

S-VIDEOS-VIDEO

  DVIDVI
AUDIOAUDIO
   ININ

AUDIOAUDIO
   ININ

RR

LL

  DVI-I
(HD/PC)

 FM 
ANT

TV

:
75Ω EXT1   DVI-I

(HD/PC)
 FM 
ANT

TV

:
75Ω EXT1

HDMI’dan
DVI In girişine 
kablosu
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1, 2 ve 3 anten kablolarını gösterildiği gibi bağlayın (çevre biriminizin TV anten giriş-
/çıkışı varsa). Daha iyi görüntü kalitesi elde etmek için donatıyı avrupa kablosuyla 4 EXT1 
çıkışına bağlayın.
Kayıt cihazınız için yaptığınız gibi, çevre biriminizin test sinyalini arayın.

 tuşuna basarak Kaynak Listesi’nigörüntüleyin ve Î ï tuşuyla EXT1 seçeneğini belirleyin. Æ 
tuşunu kullanarakseçilen kaynağa geçin.

 DiğerDonatıları Bağlama (Uydu alıcısı. dekoder, oyun konsolu vb.)

Kamera, video kamera, kulaklık bağlama

& 

é

“

Kamera veya Video Kamera
&  Kameranızı veya video kameranızı gösterildiği gibi bağlayın.
é  Mono donatı için VIDEO IN (Sarı) ve AUDIO L (Beyaz) girişlerine bağlayın. Stereo donatı 

için aynı zamanda AUDIO R (Kırmızı) girişini de bağlayın. S-VHS konektörü olan bir 
donatınız varsa, S-Video kablosunu VIDEO IN girişi yerine S-VIDEO girişine bağlayın.

   NOT : S-VIDEO bağlantısı, her ikisi de aynı anda bağlıysa, VIDEO IN bağlantısını 
geçersiz kılacaktır. 

    tuşuna basarak Kaynak Listesi’nigörüntüleyin ve Î ï tuşuyla AV /SHVS seçeneğini 
belirleyin. Æ tuşunu kullanarak  seçili kaynağa geçin.

Kulaklık
&  Fişi kulaklık soketine  gösterildiği gibi bağlayın.
é  En iyi performansı elde etmek için, kulaklığın direnci 32 ve 600 Ohms arasında olmalıdır.
   Not : TV’den gelen ses kapatılır. Yalnızca kulaklıktan sesi duyabilirsiniz.

Çevre Birimlerini Bağlama

KAYDEDİCİ

AV tuşu

  DVI-I
(HD/PC)

 FM 
ANT

TV

:
75Ω EXT1

2
3 4

1

Æ

Kaynak
TV

EXT1
AV / SVHS

PC
HD

FM Radyo

VIDEO
   IN

S-VIDEO

  DVI
AUDIO
   IN

AUDIO
   IN

R

L

VIDEO
   IN

S-VIDEO

  DVI
AUDIO
   IN

AUDIO
   IN

R

L
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Sorun Giderme İpuçları
Aşağıda televizyonunuzda görebileceğiniz bazı sorunların listesi verilmiştir. Servisi aramadan 
önce bu basit kontrolleri yapın. 

 SorunOlası   Nedenler Yapmanız gerekenler

Ekranda 
görüntü yok

Zayıf alış

• Bozuk güç kaynağı
• Güç kablosunun

•  TV açılmamış prize ve televizyonunuza doğru 
takılıp takılmadığını kontrol edin. Elektrik hala 
gelmiyorsa, fişi çıkartın. 60 saniye bekleyin 
ve yeniden takın. Televizyonu tekrar açın.

• Televizyonun üzerindeki POWER tuşuna basın.

•   Hatalı anten bağlantısı
•  Televizyonun 

arkasındaki anten 
bağlantısını kontrol 
edin. (karlı görüntü ve

• Yanlış TV sistemi

•  Görüntüyü manuel olarak düzeltmeyi deneyin 
(bkz:  sayfa 7). ses

• Doğru TV sistemini seçtiniz mi? (bkz:  sayfa 7).

Görüntü yok •   Yanlış anten ve kablo
•  Yanlış kaynak seçimi.

•  Avrupa konektör kablolarının veya anten 
soketlerinin doğru bağlandığından emin olun.

•  Kaynağın doğru seçildiğini kontrol edin.
 düğmesine basarak Kaynak listesine girin 

ve doğru kaynağı seçin.

Ses yok bazı 
kanallar

•   Yanlış TV sistemi •  Doğru TV sisteminin seçili olduğunu doğrulayın 
(bkz:  sayfa 7).

Ses yok •   Sıfır ses düzeyi
• Ses kapanmış

• Kulaklık bağlı.

•  Sesi artırmayı deneyin.
•  Sessiz (  ) modunun açık olmadığından emin 

olun . Sessiz modu açıksa,  tuşuna basarak 
sessiz modunu devre dışı bırakın.

•  Uzaktan kumandayı doğrudan TV’nin önündeki 
sensöre doğru tutun.

• Kulaklığı çıkarın.

Ses paraziti •   Elektrikli alet paraziti •  Kullanılmakta olan saç kurutucu, elektrikli süpürge 
gibi elektrikli aletleri kapatmayı deneyin.

Ekrandaki dil 
anlaşılmıyor 

•   Yanlış dil seçimi • Ë tuşuna basarak ekrandaki menüden çıkın.  
 Basılacak tuş: dil yanlışlıkla tuşuna basarak ana  
 menüye girin. ï tuşunu kullanarak H ekrandaki  
 dördüncü maddeyi seçin. Æ tuşunu kullanarak bir  
 sonraki menü düzeyine girin ve Í Æ tuşuyla doğru dili  
 seçin. 

TV uzaktan 
kumandaya 
yanıt vermiyor

•   Piller yanlış 
yerleştirilmiş 

• Boş piller

•  Pillerin doğru yönde yerleştirildiğinden emin olun

• Pilleri değiştirmeyi deneyin.

Ekranda ara 
sıra kırmızı, 
mavi, yeşil 
ve siyah 
noktaların 
görülmesi

•   Lharikit panelin 
özelliği

•  Bu bir sorun değildir. Likit ristal kırmızı, mavi, 
yeşil kristal panel panel, size en ince görüntü 
ayrıntılarını sağlayan yüksek hassasiyette 
teknolojiyle üretilmiştir Bazen ekranda, 
etkin olmayan pikseller sabit kırmızı, mavi, 
yeşil veya siyah noktalar olarak görünebilir. Bunun 
cihazın performansını etkilemediğini unutmayın.

HD modunda 
kesik kesik 
veya gidip 
gelen görüntü  

•   * HDCP (bkz: sözlük) •  Bağlı dijital donatının  (DVD çalar veya kurulum 
kutusu) *HDCP yetkilendirmesi başarısız olursa, 
görüntü bozuk olur. Bağlamakta olduğunuz dijital 
donatının kullanıcı kılavuzuna bakın.

•  Standart HDMI’dan DVI’ya kablosu kullanın

Ses veya görüntü yok ön 
paneldeki kırmızı ışık açık

•   Bekleme moduna 
ayarlanmış •   tuşuna basın.
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Sözlük

DVI (Digital Visual Interface- Dijital Görsel Arabirim) :  
Digital Display Working Group (DDWG) tarafından 
hem analog, hem de dijital monitörlerde görünmesi 
için analog sinyalleri dijital sinyallere dönüştürmek 
amacıyla geliştirilmiş dijital arayüz standartı.

VGA (Video Graphics Array - Video Grafi k 
Dizi) : Bilgisayarlar için genel standart grafi k 
görüntüleme sistemi.

RGB sinyalleri: Resmi oluşturan Kırmızı, 
Mavi ve Yeşil renkteki üç video sinyali. 
Bu sinyalleri kullanma video kalitesini artırır.

S-VHS sinyalleri : S-VHS ve Hi-8 kayıt 
standartlarından alınan 2 ayrı Y/C video 
sinyali. Parlaklık sinyalleri Y (siyah ve beyaz) 
ve renklilik sinyalleri C (renk) teyp üzerine ayrı 
ayrı kaydedilir. Tek bir video sinyali oluşturmak 
için Y/C sinyallerinin birleştirildiği standart videoya 
(VHS ve 8 mm) göre daha iyi resim kalitesi sağlar.

NICAM sesi: Dijital sesin aktarılabildiği işlemdir. 

16:9 : Ekranın yükseklik ve genişlik oranını 
belirtir. Geniş ekranlı televizyonlar 16/9 
oranına, geleneksel ekranlı TV cihazları 
4/3 oranına sahiptir.

HDMI (High-Defi nition Multimedia Interface - 
Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü) : 
TV ile kurulum kutusu, DVD çalar ve A/V alıcı gibi 
HDMI donatısı olan ses/video bileşeni arasında 
sıkıştırılmamış tümü dijital ses/video arayüzü 
sağlar. HDMI gelişmiş veya yüksek çözünürlüklü 
video ve iki kanal dijital sesi destekler. 

Sistem : Televizyon görüntüleri her ülkede aynı 
biçimde yayımlanmaz. Farklı standartlar vardır: 
BG, DK, I ve LL’. Sistem ayarı (s. 6) bu farklı 
standartlar arasında seçim yapmak için kullanılır. 
Bu işlem, PAL veya SECAM renk kodlama ile 
karıştırılmamalıdır. PAL birçok Avrupa ülkesinde 
kullanılır, SECAM ise, Fransa, Rusya ve birçok 
Afrika ülkesinde kullanılır. ABD ve Japonya, 
NTSC adında farklı bir sistem kullanır. 

HDCP (High-bandwidth Digital-Content Protection 
-Yüksek Bant Genişliği Dijital İçerik Koruma): 
HDCP, bilgisayar, DVD çalar veya kurulum kutusu 
gibi dijital video kaynağı veya yayıncısı ile dijital 
ekran veya monitör, televizyon veya projektör gibi 
alıcılar arasındaki dijital içerik aktarımını şifreler.

Sorun Giderme İpuçları

 Sorun Olası Nedenler Yapmanız gerekenler

Kurulum 
menüsüne 
erişilmiyor

•    AV, EXTERNAL veya 
HD modunda

•    AV tuşuna basın ve TV modunu seçin. 
Artık Menü tuşunu kullanarak Kurulum 
menüsüne erişebilirsiniz.

PC modları 
çalışmıyor

•   Yanlış bağlantılar
•    Yanlış kaynak seçimi.
•    Yanlış ekran 

çözünürlüğü
•    Yanlış PC grafik 

kartı ayarı

•    Bağlantılarındoğru olduğunu denetleyin. 
(bkz:  “Bilgisayarınızı Bağlama” 
sayfa 17).

•    Kaynağın doğru seçildiğini kontrol edin. 
düğmesine basarak Kaynak listesine girin 
ve doğru kaynağı seçin. doğru kaynağı 
seçin.

•    Bilgisayarı doğru ekran çözünürlüğüne 
ayarladığınızdan emin olun 
(bkz: “Bilgisayarınızı Bağlama” sayfa 17).

•    PC’nin grafik kartı ayarını kontrol edin.

S-Video rengi 
soluklaşıyor 

•    Yanlış sinyal 
algılaması

•    Güç kablosunun 
doğru bağlandığından 
emin olun

•    Uzaktan kumandadaki P + tuşuna basarak 
bir kanal yukarı ardından P –  tuşuna 
basarak bir kanal aşağı yapın.

PC modunda 
üstte ve altta 
siyah şerit

•    PC yenileme hızı 
çok yüksek

•    PC yenileme hızını 60 Hz olarak değiştirin.
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