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Güvenlik Bilgileri
Fırtına ve yıldırım halinde ya da televizyonunuz
bir süreliğine kullanılmayağı durumlarda
(örneğin tatile çıktığınızda), TV setinizin
fişini prizden çekiniz. Elektrik kablosu TV
setinin elektrik şebekesi ile olan bağlantısının
kesilmesi için kullanılır, dolayısı ile hali hazırda
işleyebilir kalacaktır.

DİKKAT
ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ
AÇMAYINIZ
DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK
İÇİN KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI)
ÇIKARMAYINIZİÇERİSİNDE KULLANICININ
MÜDAHALE EDEBİLECEĞİ PARÇALAR
BULUNMAMAKTADIR. SERVİS İŞLEMLERİNİ
UZMAN SERVİS PERSONELİNE YAPTIRINIZ.

TV’nizi aşırı ortam koşullarında çalıştırmak cihaza
zarar verebilir.

Eşkenar üçgen içindeki ünlem işareti,
kullanıcıyı aygıtla birlikte verilen kılavuzların
içinde önemli çalıştırma ve bakım (servis)
talimatları bulunduğu konusunda uyarmak
için konmuştur.
Not: İlgili özellikleri çalıştırmak için ekrandaki talimatlara
uyunuz.

ÖNEMLİ - Kurulum veya çalıştırma öncesinde bu talimatları tam olarak okuyunuz.
UYARI: Fiziksel, algısal veya zihinsel olarak
yetersiz veya deneyimsiz kişiler (çocuklar
dahil) güvenliklerinden sorumlu olan bir
kişinin gözetimi olmadan elektrikli bu cihazı
kullanmamalıdır.
• Havalandırma amacıyla alet etrafında en az 10 cm
boş alan bırakınız.
• engellemeyiniz.
• TV’yi eğimli veya dengesiz yüzeylere koymayınız;
TV devrilebilir.
• Bu cihazı ılıman iklimlerde kullanınız.
• Güç kablosu kolaylıkla erişilebilir olmalıdır. Güç
kablosu üzerine TV, mobilya, vs. yerleştirmeyiniz
veya kabloyu bükmeyiniz. Hasar görmüş bir güç
kablosu/fiş yangına veya elektrik çarpmasına neden
olabilir. Güç kablosunu fişten tutunuz, kablodan
çekerek prizden çıkarmayınız. Güç kablosuna/
fişe asla ıslak ellerle dokunmayınız; bunu yapmak
kısa devreye veya elektrik çarpmasına neden
olabilir. Güç kablosunu asla düğümlemeyiniz veya
başka kablolarla birlikte bağlamayınız. Hasar
gördüğünde, yalnızca yetkili personel tarafından
değiştirilmelidir. Başka bir amaçla kullanmayınız.
TV’yi doğrudan sıvıya maruz bırakmayınız. Eğer
kabinin üzerine sıvı dökülecek olursa, TV’nin fişini
çekiniz ve tekrar çalıştırmadan önce vasıflı eleman
tarafından kontrol ettiriniz.

• bırakmayınız.
• TV, çıplak alevlerin veya elektrikli ısıtıcı
gibi yoğun ısı kaynaklarının yakınına
yerleştirilmemelidir.
• Kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı
duyma kaybına yol açabilir.
• TV’nin üzerine, yanan mumlar gibi hiçbir
çıplak ateş kaynağının koyulmadığından
emin olunuz.
• Yaralanmaları önlemek için, kurulum
talimatlarına uygun olarak sağlam şekilde duvara
tutturulmalıdır (bu seçenek mevcutsa).
• Ara sıra ekranda sabit noktalar halinde mavi, yeşil
veya kırmızı bir kaç ölü piksel belirebilir. Lütfen
bunun ürününüzün çalışmasını etkilemediğini göz
önünde bulundurunuz. Ekranı tırnaklarınızla veya
sert cisimlerle çizmemeye özen gösteriniz.
• Temizlemeden önce TV’nin fişini prizden çekiniz.
Temizlik yaparken sadece yumuşak ve kuru bir kumaş
kullanınız.
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Uyarı
Elektrik çarpması
tehlikesi.
Dikkat

Önemli
Uyarı

Ciddi yaralanma veya ölüm
tehlikesi
Tehlikeli voltaj tehlikesi
Yaralanma veya eşyalara
zarar gelme riski
Sistem düzgün çalışır
Ek notlar işaretlenmiştir
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Başlarken
Sehpanın Kurulması& Sehpanın Kaldırılması
Yeni Televizyonunuzu sehpasına monte etmeden
önce aşağıdaki talimatları okuyunuz.
1. Sehpayı takmadan önce, TV’nin fişinin prizden
çekildiğinden emin olunuz.
TV aşağıya bakacak şekilde yumuşak, dengeli ve düz
bir yüzey üzerine yerleştiriniz.
Sehpayı TV’nin arkasındaki sehpa montaj şablonuna
yerleştiriniz.
Sehpanın doğru şekilde yerleştirildiğinden
ve Televizyonunuzun arkasındaki vida deliklerini
görebildiğinizden emin olunuz.
Sağlanan dört vidayı yerleştiriniz ve sehpa tamamen
takılana kadar vidaları yavaşça sıkınız (Şekil .1).

Yeni Televizyonunuzun sehpasını ayırmadan önce
aşağıdaki talimatları okuyunuz.

Şekil.1

2. Sehpayı ayırmadan önce, TV’nin fişinin prizden
çekildiğinden emin olunuz.
Televizyonu aşağıya bakacak şekilde yumuşak,
dengeli ve düz bir yüzey üzerine yerleştiriniz.
Ayak grubunu bağlayan dört vidayı yavaşça gevşetiniz
ve tamamen gevşediklerinde vidaları sökünüz.
Sehpayı panelden dikkatlice sökünüz (şekil.2).

Şekil.2
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Başlarken
Bilgiler & Özellikler & Aksesuarlar

• AVL (Otomatik Ses Sınırlama).

Çevresel Bilgi
Bu televizyon çevrenin korunmasına yardımcı olmak
için daha az enerji tüketecek şekilde tasarlanmıştır.
Enerji tüketimini azaltmak için aşağıdaki adımları
gerçekleştirmelisiniz:

• PLL (Frekans Arama).
• PC girişi.
• Plug&Play for Windows 98, ME, 2000, XP, Vista,
Windows 7.

Eğer Güç Tasarruf Modunu Eco olarak ayarlarsanız,
TV enerji tasarruf moduna geçecektir. Güç Tasarruf
Modu ayarları, ana Menünün 'Görüntü' bölümünde
bulunabilir. Bazı görüntü ayarlarının kullanılabilir veya
değiştirilebilir olmadığını unutmayın.

• Oyun Modu (opsiyonel).

Görüntü Kapalı fonksiyonu seçiliyse, “Ekran 3 saniye
sonra kapanacak.” mesajı ekranda görüntülenir.
DEVAM ET’i seçiniz ve devam etmek için OK tuşuna
basınız. Ekran hemen kapanacaktır.

• Kullanma Kılavuzu

Kullanılmadığında TV’yi kapatınız ve fişini prizden
çekiniz. Bu da enerji tüketimini azaltacaktır.

Dahil olan aksesuarlar
• Uzaktan Kumanda
• Piller: 2 x AAA
• Yan AV Bağlantı Kablosu
• Hızlı Başlangıç Kılavuzu
TV üzerindeki Kontrol Tuşları

Bekleme bildirileri
1) TV 5 dakika boyunca hiç giriş sinyali almazsa (örn.
anten veya HDMI kaynağından), bekleme moduna
geçer. TV'yi yeniden açtığınızda aşağıdaki mesaj
görüntülenir: “Bekleme Durumunda Sinyal Yoktur”
Devam etmek için OK tuşuna basınız.
2) TV bir süre boyunca çalıştırılmamışsa beklemeye
geçer. TV'yi yeniden açtığınızda aşağıdaki mesaj
görüntülenir. “Bekleme Durumunda Çalışma
Yoktur” Devam etmek içinOK tuşuna basınız.

TV Kontrol Tuşu ve Çalıştırma

Özellikler
• Uzaktan kumandalı renkli LED TV.
• Tam entegre dijital/kablolu TV (DVB-T/C)
• HDMI Girişleri, HDMI yuvası olan bir cihaza
bağlanmak içindir.
• USB girişi.
• OSD menüsü sistemi.
• Harici cihazlar için scart soketi vardır.(DVD
Oynatıcılar, kayıt cihazları, video oyunları, vb.).
• Stereo ses sistemi.

1. Yukarı

• Teleteks.

2. Aşağı

• Kulaklık bağlantısı.

3. Program/Ses / AV / Bekleme-Açık seçim düğmesi

• Otomatik Programlama Sistemi.

Kontrol düğmesi, Ses/Program/Kaynak kontrolü
yapmanızı ve TV'nin Bekleme-Açık fonksiyonlarını
kontrol etmenizi sağlar.

• Manüel ayarlama.
• Altı saate kadar otomatik kapanma.
• Otomatik Kapanma
• Çocuk kilidi.
• İletim yokken otomatik ses kısma.
• NTSC oynatma.

Ses seviyesini değiştirmek için: Yukarı düğmesine
basarak ses seviyesini artırın.   Aşağı düğmesine
basarak ses seviyesini azaltın.
Kanal değiştirmek için: Düğmenin ortasına
bastığınızda ekranda kanal bilgisi sembolü
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Kullanıcılar için Eski Donatım ve Pillerin Atılması
Üzerine Bilgi

Kaynağı değiştirmek için: Düğmenin ortasına iki kere
bastığınızda ekranda kaynak listesi görüntülenecektir.  
Yukarı ve aşağı düğmelerine basarak mevcut
kaynaklar arasında gezinin.

[Sadece Avrupa Birliği]

TV'yi kapatmak için: Orta düğmeye basın ve birkaç
saniye basılı tutun, TV bekleme moduna geçecektir.

Bu sembollere sahip donanım sıradan ev
atıklarıyla aynı şekilde bertaraf edilmemelidir.
Ürünü veya pili bertaraf etmek istiyorsanız lütfen
uygun geri dönüşüm için toplama sistemlerini
veya tesislerini kullanınız.
Dikkat: Pil sembolünün altındaki Pb işareti, pillerin kurşun

Pillerin Uzaktan Kumandaya Takılması
Kumandanın arkasındaki kapakçığı nazikçe yukarı
doğru kaldırınız. İki adet AAA pil yerleştiriniz. Pilin
+ ve – uçları ile pil bölmesindekilerin eşleştiğinden
emin olunuz (doğru kutuplara dikkat ediniz) Kapağı
yerine takınız.

içeriğine sahip olduğunu belirtir.

Pil
Ürün

Özellikler

Güç Bağlantısını Yapınız
ÖNEMLİ: Bu TV 220-240V AC, 50 Hz soketi ile
çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kutuyu açtıktan
sonra elektrik şebekesine bağlamadan önce TV'nin
oda sıcaklığına kadar çıkmasını bekleyiniz. Güç
kablosunu, ana soket çıkışına takınız.
Anten/Kablo Bağlantısı
“Anten” veya “kablolu TV” ucunu TV’nin arkasındaki
ANTEN GİRİŞİ (ANT.) soketine bağlayınız (şek 1).
HDMI 1

HDMI 2

görüntülenecektir. Yukarı ve aşağı düğmelerine
basarak kayıtlı kanallar arasında gezinin

TV Yayını

PAL B/G D/K K

Alınan Kanallar

VHF (BAND I/III) - UHF
(BAND U) - HYPERBAND

Kayıtlı Kanalların
Sayısı

1000

Kanal Göstergesi

Ekran Görüntüsü

RF Anten Girişi

75 Ohm (dengesiz)

Çalışma voltajı

220-240V AC, 50Hz.

Ses

German+Nicam Stereo

Ses Çıkış Gücü (WRMS.)
(10% THD)

2x6

Güç Tüketimi

65 W

Ağırlık

7,15

TV Boyutları DxLxH
(ayak ile)

185 x 744 x 492

TV Boyutları DxLxH
(ayak olmadan)

41 x 744 x 456

Ekran

16/9_32” inch

İşletim sıcaklığı ve
nemi:

5ºC up to 45ºC, 85%
humidity max

Bilgi
Dolby Laboratories’in lisansı ile üretilmiştir.
TİCARİ MARKA BİLGİSİ
“Dolby” ve çift D-sembolü, Dolby
Laboratories’in ticari markalarıdır.
"HDMI, HDMI logosu ve High Definition Multi Media
Interface, HDMI licensing, LLC
firmasının ticari markaları veya
tescilli markalarıdır".
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Başlarken
Uzaktan Kumanda

1. Teletext / mix
2. Bekleme
3. Resim Boyutu
4. Otomatik Kapanma
5. Bilgi/Göster (TXT modunda)
6. Kaynak seçimi
7. Sarı tuş/Mevcut dil (DVB kanalları) /
Mono-Stereo Dual I-II (in Analog Channel)
8. Mavi tuş (Altyazı açık-kapalı)
9. Yeşil tuş
10. Kırmızı tuş
11. navigasyon tuşları / Alt sayfa (TXT
modunda)
12. OK / Tut (in Text mod) /Kanal Listesi
13. Geri/Geri /Dizin Sayfaları (TXT modunda)
14. Elektronik Program Rehberi
15. Menü açık / kapalı
16. Sessiz
17. Program Yukarı /Aşağı
18. Bir önceki program / Şimdi (EPG
modunda)
19. Sesi Azalt / Arttır
20. Rakam tuşları

NOT: Uzaktan kumanda mesafesi yaklaşık olarak
7m/23ft'dir.

Dijital Teleteks (sadece İngiltere için)
Dijital teleteks bilgisini görmek için KIRMIZI tuşuna
basınız. Renkli tuşları, imleç tuşlarını ve OK tuşunu
kullanınız. Kullanım yöntemi, dijital teletekstin
içeriğine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Dijital
teleteks ekranında görüntülenen talimatları takip
ediniz.
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Başlarken
Bağlantılar
Konektör

Tip

Kablolar

Cihaz

Scart
Bağlantı
(arka)
VGA
Bağlantı
(arka)
YAN AV
PC/YPbPr
Ses
Bağlantı
(yan)

Yan Ses/Video
Bağlantı Kablosu
(cihazla birlikte
verilmiştir)

PC Ses Kablosu
(Cihazla birlikte
verilmemiştir)

HDMI
Bağlantı
(arka)
SPDIFF
Bağlantı
(arka)
YAN AV
YAN AV
Bağlantı
(yan)

AV Bağlantı Kablosu
(cihazla birlikte verilir)

KULAKLIK
Kulaklık
Bağlantı
(yan)
USB
Bağlantı
(yan)
CI
Bağlantı

CAM
module

(yan)

NOT:Yan AV girişi yoluyla bir cihaz bağlarken, bağlantıyı gerçekleştirebilmek için, verilen bağlantı
kablolarını kullanmalısınız. Yukarıdaki çizimlere bakınız. | YPbPr sadece YPbPr çıkışlı bir cihazı PC girişiniz aracılığı
ile YPbPr kablosunu PC kablosuna bağladığınızda kullanılabilir (YPbPr kablosu cihazla birlikte verilmez). Bağlantı yapıldıktan
sonra, YPbPr kaynağını seçiniz. PC sesini devreye sokmak için, YAN AV BAĞLANTISI kablosunun BEYAZ ve KIRMIZI
girişlerini kullanmalısınız. | SCART soketi yoluyla harici bir cihaz bağlanmışsa, TV otomatik olarak AV moduna
geçer. | DTV kanalları (Mpeg4 H.264) alırken veya Ortam Tarayıcı modundayken, çıkış scart soketinden mümkün
olmayacaktır. | Duvara montaj kiti (opsiyonel) kullanılırken, duvara montaj yapmadan önce tüm kablolarınızı TV’nin
arkasına takmanızı öneririz. | CI modülünü sadece TV KAPALI konumdayken takınız veya çıkartınız. Ayarlarla ilgili
ayrıntılar için modül talimatları kılavuzuna başvurunuz
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Başlarken
İlk Kurulum - USB Bağlantıları
(*) LCN, mevcut yayınları tanınabilir bir kanal
sırasına göre düzenleyen Mantıklı Kanal Sayı
sistemidir (mevcutsa).

Açma/Kapatma

TV’yi Açmak için
Güç kablosunu 220-240V AC 50 Hz’e bağlayınız.
Bekleme konumundan çıkıp TV’yi açabilmek için
aşağıdakilerden birini yapınız:
Uzaktan kumanda üzerinde bulunan “ ” tuşuna, P/
CH- veya P/CH+ veya sayısal bir tuşa basınız.
TV bekleme durumundan çıkana kadar yan
fonksiyon düğmesine basınız.

Televizyonu kapatmak için
TV bekleme moduna girene kadar uzaktan
kumandadaki “ " tuşuna veya yan fonksiyon
düğmesine basınız.
Televizyonu tamamen kapatmak için elektrik
fişini prizden çekiniz.
Not: TV bekleme moduna getirildiğinde, bekleme LED’i Bekleme
Modunda Arama, Uydudan Otomatik Yazılım İndirme ya da
Zamanlayıcı gibi özelliklerin aktif olduğunu belirtmek için yanıp
söner. LED, TV’yi bekleme modundan açtığınızda da yanıp
sönebilir.

İlk Kurulum
Televizyon ilk açıldığında, dil seçim ekranı görüntülenir.
Lütfen bir dil seçimi yaparak OK tuşuna basınız.
İlk Kurulum (FTI) ekranı görüntülenir. Navigasyon
düğmelerini kullanarak tercihlerinizi ayarladıktan
sonra devam etmek için Ok tuşuna basınız.
Mağaza modu (opsiyonel) seçeneğinin diğer ayarlar
içinde görünmesini etkinleştirebilirsiniz, böylece ve
TV'nizin özellikleri ekranın en üstünde gösterilecektir.
Bir onay ekranı belirecektir. Devam etmek için EVET'
e basınız.
Ev Modu seçiliyse, Mağaza modu (opsiyonel) İlk
Kurulumun ardından kullanılamayacaktır (opsiyonel).
Devam etmek için, OK tuşlarına basınız.

Anten kurulumu
Arama Tipinden ANTEN seçeneğini seçerseniz dijital
televizyon, dijital karasal televizyon yayını arayacaktır.
NOT: İptal etmek için “MENU”tuşuna basabilirsiniz.

Kablo Kurulumu
KABLO seçeneğini seçiniz uzaktan kumanda üzerindeki
OK tuşuna basınız. Devam etmek için lütfen EVET
seçimini yapıp OK tuşuna basınız. İşlemi iptal etmek
için HAYIR seçimini yapıp OK tuşuna basınız. Frekans
aralığını bu ekrandan seçebilirsiniz.
Sayı tuşlarını kullanarak frekans aralığını manüel
olarak giriniz.
Not : Arama süresi, seçilen arama adımına göre
değişecektir.
USB Girişi yoluyla Medya Oynatma
TV'nizin USB girişlerini kullanarak TV'nize bir 2,5 inç
sabit disk veya 3,5 inç harici güç kaynaklı bir sabit
disk sürücü ya da USB flaş bellek bağlayabilirsiniz.

ÖNEMLİ! TV'ye herhangi bir bağlantı yapmadan
ö n c e d o s y a l a r ı n ı z ı y e d e k l e m e n i z ö n e r i l i r.
Üretici herhangi bir dosya hasarından veya veri
kaybından sorumlu tutulamaz. Bazı USB cihazları
veya USB sabit diskler/hafıza kartları bu TV ile
uyumlu olmayabilir (örneğin MP3 Çalarlar). TV
FAT32 ve NTFS disk formatlarını destekler.
1TB (Terabayt) ya da daha fazla dosya kapasitesine
sahip bir USB hard diski formatlarken, formatlama
süreci ile ilgili problemler yaşayabilirsiniz. Tekrar
tekrar hızlı bir şekilde sürücüyü takıp çıkarmayınız.
Bu USB oynatıcıda ve USB cihazın kendisinde
fiziksel hasara yol açar. Bir dosyayı oynatırken USB
kartını çekip çıkarmayınız.
Ortam Tarayıcı Menüsü
USB diski TV’nize bağlayarak USB içinde saklanan
fotoğraf, müzik ve film dosyalarını oynatabilirsiniz.
TV’nin yanındaki USB girişlerinden birine bir
USB disk takın. Ortam Tarayıcısı modundayken
“MENU”düğmesine bastığınızda, Görüntü, Ses ve
Ayarlar menü seçenekleri çıkar. “MENU” düğmesine
tekrar basıldığında bu ekrandan çıkılır. Ayarlar
menüsünü kullanarak Ortam Tarayıcısı tercihlerini
ayarlayabilirsiniz.

Tüm mevcut kanallar kaydedildikten sonra, ekranda
Kanal Listesi görüntülenecektir. Eğer kanalları
LCN’ye (*) göre sıralanmasından memnunsanız
“Evet” seçeneğini seçiniz ve sonra OK tuşuna
basınız.
Kanal listesinden çıkmak ve TV'yi seyretmek için
“MENU” tuşuna basınız.
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TV Menü Özellikleri ve İşlevleri
Resim Menüsü İçeriği
Mod

Görüntü modunu, tercihlerinize veya ihtiyaçlarınıza göre değiştirebilirsiniz. Resim
modu aşağıdaki seçeneklerden herhangi birisine ayarlanabilir: Sinema, Oyun, Spor,
Dinamik ve Doğal.

Kontrast

Ekranın aydınlık ve karanlık değerlerini ayarlar.

Parlaklık

Ekranın parlaklık değerini ayarlar.

Keskinlik

Ekranda görüntülenen cisimlerin keskinlik değerini ayarlar.

Renk

Renk değerini girer, renkleri ayarlar.

Güç Tasarrufu
Modu

Güç Tasarrufu Modunu Eco, Resim Kapalı veya Devre dışı olarak ayarlar.
(Mod Dinamik olarak ayarlandığında, Güç Tasarruf modu otomatik olarak devre
dışı bırakılır.)

Arka Işığı
(Opsiyonel)

Bu ayar, arka aydınlatma seviyesini kontrol eder. Arkadan aydınlatma fonksiyonu Güç
Tasarruf Modu Eco ise etkin olmaz. Arka ışık VGA veya Ortam Tarayıcısı modunda veya
resim modu Oyun olarak ayarlanmışsa etkinleştirilemez.

Gürültü Azaltma

Eğer yayın sinyali zayıfsa ve görüntü karlı ise, düzeltmek için, “Gürültü Azaltma”
ayarını kullanınız.

Gelişmiş Ayarlar
Dinamik Kontrast

Dinamik Kontrast oranını istediğiniz değere ayarlayabilirsiniz.

Renk Sıcaklığı

İstenen renk tonunu ayarlar.

Görüntü
Yakınlaştırma

Görüntü yakınlaştırma menüsünden istediğiniz görüntü boyutunu ayarlar.

HDMI True Black
(opsiyonel):

HDMI kaynağından izlerken bu özellik Görüntü Ayarları menüsünde gösterilecektir.
Görüntüdeki siyahlığı iyileştirmek için bu özelliği kullanabilirsiniz.

Film Konumu

Filmler normal televizyon programlarından farklı sayıda saniye başına düşen
kare miktarına sahiptir. Bu özelliği, hızlı hareketleri net bir şekilde görmek
istediğiniz filmleri izlerken açınız.

Dış Görünüm
Rengi

Cilt rengi tonu -5 ile 5 arasında ayarlanabilir.

Renk Geçişi

İstenen renk tonunu ayarlar.

RGB Gain

RGB Gain özelliğini kullanarak renk sıcaklıklarını ayarlayabilirsiniz.

Sıfırlama

Resim ayarlarını fabrika ayarlarına sıfırlar (Oyun Modu hariç)

Otomatik
Konumlandırma
(PC modunda)

Ekranı otomatik olarak en uygun hale getirir. En uygun hale getirmek için OK tuşuna
basınız.

H Konumu (PC
modunda)

Bu özellik, görüntüyü ekranın sağ veya sol tarafına yatay olarak kaydırır.

V Konumu (PC
modunda)

Bu özellik, görüntüyü ekranın üstüne veya altına doğru dikey olarak kaydırır.

Nokta Saati (PC
modunda)

Nokta Saati ayarlamaları, hesap çizelgesi gibi yoğun nokta içeren sunumlar veya
küçük karakterlerin kullanıldığı paragraflar ya da metinlerde dikey şerit olarak görünen
paraziti düzeltir.

Faz (PC
modunda)

TV setine girdiğiniz çözünürlüğe ve tarama sıklığına bağlı olarak ekranda bulanık veya
gürültülü bir görüntü görebilirsiniz. Böyle bir durumda, deneme yanılma yöntemiyle
daha net bir görüntü almak için bu özelliği kullanabilirsiniz.

Not: Otomatik (yalnız Scart modunda Scart PIN 8 yüksek/ düşük voltaj )

VGA (PC) modunda, Görüntü menüsündeki bazı öğeler kullanılmaz. Bunun yerine, VGA mod ayarları,
PC moddayken Görüntü Ayarlarına eklenecektir.
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Ses Menüsü İçeriği
Ses

Sesi seviyesini ayarlar.

Ekolayzır

Ekolayzır modunu seçer. Özel ayarlar sadece kullanıcı modundayken yapılabilir.

Balans

Bu ayar, sol veya sağ hoparlör dengesini belirtmek için kullanılır.

Kulaklık

Kulaklık sesini ayarlar.

Ses Modu

Bir ses modu seçebilirsiniz. (Eğer seçilen kanal destekliyorsa).

AVL (Otomatik
Ses Seviyesi
Sınırlama)

Fonksiyon, programlar arasında sabit bir ses seviyesi elde etmek için ses ayarı yapar.

Kulaklık/Lineout:
(Opsiyonel)

Kulaklık jakını kullanarak televizyona harici bir amplifikatör bağlarsanız, bu seçeneği Lineout
olarak seçebilirsiniz. Eğer televizyona kulaklık bağlarsanız, bu seçeneği kulaklık olarak seçin.

Dinamik Bas

Dinamik Bas'ı etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Surround Ses
(opsiyonel)

Surround ses Açık veya kapalı olarak ayarlanabilir.

Dijital Çıkış

Dijital çıkış ses türünü ayarlar.

Ayarlar Menüsü İçeriği
Koşullu Erişim

Mevcut olması halinde koşullu erişim modüllerini kontrol eder.

Dil

Dil ayarlarını yapılandırır (seçilen ülkeye göre değişebilir). Te rci h e d i l e n ve me vcu t
a ya r l a r kullanılır. Mevut ayarlar sadece yayıncı desteklerse değiştirilebilir.

Ebeveyn

Ebeveyn ayarlarını değiştirmek için doğru şifreyi giriniz. Menü kilidini, ergenlik kilidini
(seçilen ülkeye göre değişebilir) ve çocuk kilidini bu menüden kolayca ayarlayabilirsiniz.
Yeni bir pin numarası da belirlenebilir.

Zamanlayıcılar

Belli bir süre sonra televizyonun kapanması için uyku zamanlayıcısını ayarlar. Seçilen programlar
için zamanlayıcıları ayarlar. (USB Kaydı).

Tarih/Saat

Tarih ve zamanı ayarlar.

Kaynaklar

Seçilen kaynak seçeneklerini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Diğer Ayarlar: TV setinin diğer ayar seçeneklerini görüntüler:
Menü Zaman
Aşımı

Menü ekranlarının zaman aşımı süresini değiştirir.

Şifreli Kanalları
Tara:

Bu ayardayken, arama işlemi şifreli kanalları da tespit edecektir.

Mavi Arkaplan

Sinyal zayıfsa veya yoksa mavi arka plan sistemini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Yazılım
Yükseltme

TV'nizin daima en son aygıt yazılımına sahip olduğundan emin olunuz.

Uygulama
sürümü:

Uygulama sürümünü görüntüler.

İşitme Zorluğu

Yayıncıdan gönderilen özel özellikleri etkinleştirir.

Sesli Açıklama

Sesli açıklama, televizyon ve filmleri de içeren görsel medyada kör ve görme engelli
izleyiciler için ek bir anlatımı ifade eder. Bu özelliği yalnızca yayıncının ek anlatımı
desteklemesi halinde kullanabilirsiniz.
Not: Sesli açıklama ses özelliği, kayıt veya zaman kaydırma modunda kullanılamaz.

Otomatik TV
Kapama

Otomatik kapanma özelliğinin zaman aşımı değerini belirleyebilirsiniz. Zaman aşımı değerine
ulaşıldığında ve TV belirtilen süre boyunca kullanılmadığında, TV bekleme moduna girecektir.

Bekleme
Modunda Arama
(opsiyonel):

Eğer TV bekleme modunda iken Bekleme Konumda Arama açık olarak ayarlanmışsa, mevcut
yayınlar aranacaktır. TV yeni veya eksik yayınları bulursa, bu değişiklikleri uygulamak isteyip
istemediğinizi soran bir menu ekranı görüntülenecektir. Bu süreçten sonra kanal listesi
güncellenecek ve değiştirilecektir.
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Mağaza Modu
(opsiyonel)

Eğer televizyon bir mağazada gösteriyorsanız, bu modu etkinleştirebilirsiniz. Depolama
Modu etkinleştirildiğinde, TV menüsündeki bazı öğeler kullanılamayabilir.

Güçlendirme modu

Bu ayar güçlendirme modu tercihlerini yapılandırır.

Sanal Uzaktan
Kumanda
(opsiyonel)

Sanal uzaktan kumanda özelliğini aktive/deaktive eder.

Kurulum ve Geri Dönüş Menüsü İçeriği
Otomatik kanal arama seçeneklerini görüntüler.
Dijital Anten:Havadan yayınlanan DVB kanallarını arar ve hafızaya alır.
Otomatik Kanal
Arama
(uygunsa)

Dijital Kablo:  Kablodan yayınlanan DVB kanallarını arar ve hafızaya alır.
Analo g: Analog kanalları arar ve hafızaya a lı r.
Dijital Anten ve Analog: Havadan yayınlanan DVB kanallarını ve analog kanalları arar
ve hafızaya alır.
Dijital Kablo ve Analog: Kablolu DVB kanallarını ve analog kanalları arar ve hafızaya
alır.

El ile Kanal Tarama

Bu özellik doğrudan yayın girişi için kullanılabilir.

Ağ Kanallarını Tarama

Yayın sistemindeki bağlantılı kanalları arar.

Analog İnce Ayar

Bu ayarı, analog kanalların ince ayarını yapmak için kullanabilirsiniz. Bu özellik, kaydedilen
analog kanal yoksa mevcut değildir.

İlk Kurulum

Kayıtlı tüm kanalları ve ayarları siler, TV'yi fabrika ayarlarına sıfırlar.

TV'nin Kullanımı
Kanal Listesinin Kullanılması
TV, Kanal Listesinde yer alan tüm kaydedilmiş
istasyonları sıralar. Kanal Listesi seçeneklerini
kullanarak bu kanal listesini düzenleyebilirsiniz,
favorileri ayarlayabilirsiniz veya listelenecek etkin
istasyonlar ayarlayabilirsiniz.
Ebeveyn Ayarlarını Yapılandırma
Belli programların görüntülenmesini engellemek için kanallar
ve menüler ebeveyn kontrol sistemiyle kilitlenebilir.

Ebeveyn kilit menü seçeneklerini göstermek için PIN
numarası girilmelidir. Fabrika varsayılan PIN kodu
0000’dır; Doğru PIN numarası girildikten sonra,
ebeveyn ayarları menüsü görüntülenecektir.
Menü Kilidi (opsiyonel): Menü kilit ayarı menü
erişimini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Ergenlik Kilidi (opsiyonel): Bu seçenek
ayarlandığında, yayından erişkin bilgisi alınır ve
erişkin seviyesinin devre dışı bırakılması halinde
görüntü ve ses alınmaz.
Çocuk Kilidi(opsiyonel): Çocuk kilidi ayarlandığında,
televizyonunuz yalnızca uzaktan kumanda aleti ile
kumanda edilebilir. Bu durumda, kumanda paneli
tuşları işlemez.

Elektronik Program Rehberi (EPG)
Kanalların bazıları, o andaki ve sıradaki programlarla
ilgili bilg i l e r i g ö n d e r i r l e r. E P G m e n ü s ü n ü
görüntülemek için “EPG” tuşuna basınız.
Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ: EPG’de gezinme.
OK: Program seçeneklerini görüntüler;
BİLGİ: Seçilen programla ilgili detaylı bilgi görüntüler.
YEŞİL: Program Listesi EPG’ye geçer.
SARI: Zaman Çizelgesi EPG’ye geçer.
MAVİ: Filtreleme seçeneklerini gösterir.

Program Seçenekleri
EPG menüsünde Program Seçenekleri menüsüne
geçmek için OK tuşuna basınız.
Kanal Seçimi
EPG menüsünde, bu seçeneği kullanarak, seçilen
kanalı açabilirsiniz.

PIN ayarlama: Yeni bir PIN numarası tanımlar.
Not : Ülke seçeneği olarak Fransa seçilmişse, varsayılan kod
olarak 4725’i kullanınız.
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Görüntü yok

Yazılım Yükseltme
Your TV is capable of finding and updating automatically
via the Aerial/Cable signal or over the Internet.

Kullanıcı arayüzüyle yazılım yükseltme
araması
Ana menüye geliniz. Ayarlar’ı seçin ve Diğer
Ayarlar menüsünü seçin. Diğer Ayarlar menüsü
Yazılım Yükseltmeöğesine geçecektir, yeni yazılım
güncellemesi kontrolü yapmak için OK tuşuna
basınız.Not: İnternet bağlantısı gerekli. If an internet
connection is not available, try to upgrade via
broadcast. Yeni bir yükseltme bulunduğu zaman,
onu indirmeye başlayacaktır. Yeniden başlatma
operasyonunun devamı için OK tuşuna basın.

Arkaplan arama ve yükseltme modu
• TV internete bağlandığı zaman, önemli yazılım
yükseltmeleri için arka planda arama yapar.
Önemli bir yazılım yükseltmesi bulunduğu zaman
yükseltme hemen yüklenir. Yükleme başarı ile
tamamlandığında yeni yazılımı aktive etmek
için yeniden başlatma mesajı görünür. Yeniden
başlatma operasyonunun devamı için OK tuşuna
basın.

Otomatik yazılım araması ve güncelleme
modu

• Görüntü Yok’un anlamı TV’nizin herhangi bir yayın
almadığıdır. Uzaktan kumandada doğru tuşlara
bastınız mı? Bir kez daha deneyiniz. Ayrıca, doğru
giriş kaynağının seçili olduğundan emin olunuz.
• Anten doğru takılmış mı?
• Anten kablosu hasarlı mı?
• Anteni bağlamak için doğru fişler kullanılmış mı?
• Şüpheniz varsa bayiinize danışınız.

Ses yok
• TV sessiz olarak mı ayarlandı? Sessiz seçeneğini
iptal etmek için “ ” tuşuna basın veya sesi yükseltin.
• Ses, hoparlörlerin sadece birinden geliyor. Denge
ayarı uçlardan birisine mi ayarlanmış? Ses Menüsü
kısmına bakınız.

Uzaktan kumanda aleti çalışmıyor.
• Piller bitmiş olabilir. Pilleri değiştiriniz.

Giriş kaynakları - seçilemez
• Eğer bir giriş kaynağı seçemiyorsanız, hiçbir cihazın
bağlı olmaması olasıdır. Eğer değilse
• Eğe bir cihaz bağlamayı denediyseniz, AV kablolarını
ve bağlantıları kontrol ediniz.

TV bir anten sinyaline bağlandığında. Eğer Yükseltme
Seçenekleri menüsünde Otomatik Tarama varsa, TV
03:00 ‘de açılır ve yeni yazılım yükseltmeleri için yayın
kanallarını arar. Yeni yazılım bulunursa ve indirme
başarılı olursa TV sonraki açılmasında yeni yazılım
sürümüyle açılacaktır.
Not: Eğer TV bir güncelleme sonrasında açılmazsa, fişini
çekin, 2 dakika kadar bekledikten sonra tekrar takın.

Sorun Giderme ve İpuçları

TV açılmıyor
Güç kablosunun prize tam olarak takılı olduğundan emin
olun. Uzaktan kumandanın pilleri bitmiş olabilir. TV’deki
Açma/kapama düğmesine basınız.

Kötü görüntü
• Doğru TV sistemini seçtiniz mi?
• Düşük sinyal seviyesi görüntünün bozulmasına
neden olabilir. Lütfen anten erişimini kontrol edin.
• Eğer ayarları manüel olarak yaptıysanız, doğru kanal
frekansı girip girmediğinizi kontrol edin.
• İki cihazı televizyona aynı anda bağladığınızda
görüntü kalitesi düşebilir. Böyle bir durumda
cihazlardan birinin bağlantısını kesiniz.
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AV ve HDMI sinyal uyumu

PC Girişi Tipik Ekran Modları
Aşağıdaki tablo bazı tipik video ekran konumlarının bir örneğidir.
TV’niz tüm çözünürlükleri desteklemiyor olabilir. TV’niz
1920x1080’e kadar desteklemektedir.
Dizin

Çözünürlük

1

640x350p

2

640x400p

Kaynak

Frekans
60 Hz

Desteklenen Sinyaller

Mevcut

PAL 50/60

O

HARİCİ

NTSC 60

O

(SKART)

RGB 50

O

60 Hz

RGB 60

O

PAL 50/60

O

NTSC 60

O

3

1024x768

60 Hz

4

1280x768

60 Hz

5

1360x768

60 Hz

480I, 480P

60Hz

O

6

720x400

60 Hz

576I, 576P

50Hz

O

7

800x600

56 Hz

8

800x600

60 Hz

720P

50Hz
0,60Hz

O

1080I

50Hz
0,60Hz

O

1080P

50Hz
0,60Hz

O

480I

60Hz

O

9

1024x768

60 Hz

10

1024x768

66 Hz

YAN AV

PC/
YPbPr

11

1280x768

60 Hz

12

1360x768

60 Hz

13

1280x1024

60 Hz

14

1280x960

60 Hz

480P

60Hz

O

15

1280x1024

60 Hz

576I, 576P

50Hz

O

16

1400x1050

60 Hz

17

1600x1200

60 Hz

720P

50Hz
0,60Hz

O

18

1920x1080

60 Hz

1080I

50Hz
0,60Hz

O

HDMI1
HDMI2

24Hz, 25Hz
1080P

30Hz, 50Hz,
60Hz

O

(X: Mevcut değil, O: Mevcut)
Bazı durumlarda LED TV sinyali düzgün görüntülenemeyebilir.
Sorun kaynak ekipmandaki standartlarla uyumsuzluk olabilir
(DVD, Alıcı, vb.). Eğer böyle bir sorun yaşarsanız, satıcınızla
ve de kaynak cihazın üretici firmasıyla irtibata geçiniz.

USB Modunda Desteklenen Dosya Formatları
Medya
(Ortam)

Film

Dosya Uzantısı

Format

Açıklamalar:

Görüntü

Ses

.mpg .mpeg

MPEG1,2

MPEG Layer 1/2/3

.dat

MPEG1,2

(Maksimum çözünürlük/Bit değeri vs.)

MPEG2

.vob

MPEG2

.mkv

H.264, MPEG1,2,4

EAC3/ AC3

.mp4

MPEG4, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02,
Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2, H.264

PCM/MP3

MAKS 1920x1080 @ 30P 20Mbit/sn

MPEG2, MPEG4

Müzik
Fotoğraf
Altyazı

.avi

Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid
1.03, Xvid 1.10-beta1/2, H.264

PCM

.mp3

-

MPEG 1 Layer 1 /
2 (MP3)

.jpg .jpeg

Temel JPEG

-

maks GxY = 15360x8640

4147200bayt

.

İleri JPEG

-

maks GxY = 9600x6400

3840000bayt

.bmp

-

-

maks WxH = 5760x4096 3840000bayt

.sub .srt

-

-

-
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32Kbps ~ 320Kbps(Bit oranı)
32KHz ~ 48KHz(Örnekleme oranı)
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