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   Piksel özellikleri  
  Bu LCD üründe çok say�da renkli piksel 
vard�r. Etkin piksel oran� %99,999 olsa da 
ekranda sabit olarak siyah veya parlak ���k 
(k�rm�z�, mavi, ye�il) noktalar� görünebilir. 
Bu, ekran�n yap�sal özelli�idir (yayg�n 
sektör standartlar�na uygundur) ve bir 
ar�za de�ildir.
   EMF uyumluluğu 
  Koninklijke Philips Electronics N.V. 
herhangi bir elektronik alet gibi, genel 
anlamda elektromanyetik sinyaller yayma 
ya da alma yetene�ine sahip tüketicileri 
hede� eyen birçok ürün üretir ve satar. 
  Philips’in en önemli Çal��ma 
Prensiplerinden biri, ürünleri için gerekli 
tüm sa�l�k ve güvenlik tedbirlerini almak, 
yasal gerekliliklerle uyum içinde olmak ve 
ürünlerin üretim tarihinde geçerli olan 
EMF standartlar�na uymakt�r.
  Philips, sa�l�k aç�s�ndan zararl� etkileri 
bulunmayan ürünler geli�tirmekte, 
üretmekte ve pazarlamaktad�r. Philips, 
tüm ürünlerinin kulan�m amaçlar� 
do�rultusunda kullan�lmalar� durumunda, 
günümüzdeki bilimsel verilere göre 
güvenli olarak kullan�labileceklerini onaylar. 
  Philips uluslararas� EMF ve güvenlik 
standartlar�n�n geli�tirilmesinde etkin 
bir rol oynad���ndan, standartla�ma 
konusundaki geli�meleri ürünlerine h�zl� 
bir �ekilde yans�tabilmektedir.
   Şebeke sigortas< (yaln<zca BK) 
  Bu TV onayl� döküm � �le donat�lm��t�r. 
�ebeke sigortas�n�n de�i�tirilmesi 
gerekti�inde, prizde belirtilenle e� 
de�erde bir sigortayla de�i�tirilmelidir 
(örnek 10A).

      1 Sigorta kapa��n� ve sigortay� ç�kar�n. 
    2 Yedek sigortan�n BS 1362 ile uyumlu ve 

ASTA onay markas�n�n olmas� gerekir. 
Sigorta yoksa, do�ru tipi ö�renmek için 
sat�c�n�zla görü�ün. 

    3 Sigorta kapa��n� yeniden tak�n.
    EMC direkti� ne uyumu korumak için 
bu üründeki �ebeke sigortas�n�n �ebeke 
kablosundan ç�kar�lmamas� gerekir.

         1 Bildirim
  2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Tüm 
haklar� sakl�d�r.
  Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin 
de�i�tirilebilir. Ticari markalar Koninklijke Philips 
Electronics N.V �irketinin veya sahiplerinin 
mal�d�r. Philips, daha önceden gerekli tedarikleri 
sa�lamak zorunda olmadan istedi�i zaman 
ürünleri de�i�tirme hakk�n� sakl� tutmaktad�r.
  Bu k�lavuzda bulunan içeri�in, sistemin kullan�m 
amac�na uygun oldu�u dü�ünülmektedir. 
Ürünün veya ürüne ait ayr� modüllerin ya da 
prosedürlerin burada belirtilen amaçlar�n d���nda 
kullan�lmas� halinde, söz konusu kullan�ma 
yönelik geçerlilik ve uygunluk onay�n�n al�nmas� 
gerekir. Philips, içeri�in ABD patent yasalar�n� ihlal 
etmedi�ini garanti etmektedir. Ba�ka herhangi bir 
aç�k ya da z�mni garanti verilmemektedir.
   Garanti  

    Yaralanma, TV’nin zarar görmesi veya • 
garantinin geçersiz hale gelmesi riski! TV’yi 
kendi kendinize onarmaya çal��may�n.
    TV’yi ve aksesuarlar�n� yaln�zca üretim • 
amac�na uygun olarak kullan�n.
    TV’nin arkas�ndaki dikkat uyar�s�, elektrik • 
�oku tehlikesini belirtir. TV kapa��n� asla 
açmay�n. Servis veya onar�m gerekti�inde 
her zaman için Philips Mü�teri Deste�ine 
ba�vurun.

   
  Bu k�lavuzda aç�kça yasaklanm�� her 
türlü i�lem, tavsiye edilmeyen ve izin 
verilmeyen tüm ayar veya montaj 
prosedürleri garantinin geçersiz olmas�na 
neden olacakt�r.
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   Telif Hakk< 

   
  VESA, FDMI ve VESA Montaj Uyumluluk logosu 
Video Elektronik Standartlar� Birli�inin ticari 
markalar�d�r.
   ®  Kensington ve Micro Saver, ACCO World 
Corporation’�n ABD’de kay�tl� ticari markalar� 
ve di�er ülkelerde kay�t ba�vurusu yap�lm�� ve 
beklemede olan ticari markalar�d�r. 
  Di�er tüm tescilli veya tescilsiz ticari markalar 
ilgili sahiplerinin mülküdür.
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    Fi� pimlerine yük binmesini önleyin. • 
Gev�ek � � pimleri k�v�lc�m atlamas�na 
veya yang�na neden olabilir.

      Yaralanma veya TV’de hasar meydana • 
gelme riski vard�r!

    25 kilodan (55 lb) fazla bir a��rl��a • 
sahip bu TV’yi kald�rmak ve ta��mak 
için iki ki�i gerekmektedir.
    TV’yi standa monte ederken yaln�zca • 
ürünle birlikte verilen stand� kullan�n. 
Stand� TV’ye s�k�ca sabitleyin. TV’yi, TV 
ile stand�n toplam a��rl���n� ta��yabilecek 
düz ve yatay bir yüzey üzerine yerle�tirin.
    TV’yi duvara monte ederken, • 
yaln�zca TV’nin a��rl���n� ta��yabilecek 
nitelikte bir duvar montaj sistemi 
kullan�n. Duvar montaj�n�, TV ve 
duvar montaj grubunun toplam 
a��rl���n� ta��yabilecek nitelikteki 
bir duvara yap�n. Koninklijke Philips 
Electronics N.V. hatal� yap�lan duvar 
montajlar� nedeniyle meydana gelen 
kaza, yaralanma veya zararlardan 
sorumlu de�ildir.

      Çocuklar için yaralanma riski bulunur!TV’nin • 
devrilerek çocuklar� yaralamas�n� önlemek 
için bu önlemleri uygulay�n:

    TV’yi asla örtü veya çekilebilecek • 
ba�ka bir malzemeyle kapl� bir yüzeye 
yerle�tirmeyin.
    TV’nin herhangi bir parças�n�n, • 
yerle�tirildi�i yüzeyin kenarlar�ndan 
sarkmad���ndan emin olun.
    Mobilyay� ve TV’yi duvara • 
sabitlemeden veya uygun bir destek 
düzeni olu�turmadan, TV’yi kitapl�k 
gibi büyük mobilyalar�n üzerine asla 
yerle�tirmeyin.
    Çocuklara mobilyalar�n üzerine • 
ç�karak TV’ye ula�maya çal��man�n 
tehlikelerini anlat�n.

      A��r� �s�nma riski! TV’yi asla her • 
taraf� kapal� bir yere yerle�tirmeyin. 
Havaland�rma için TV’nin çevresinde her 
zaman en az 4 inç veya 10 cm bo� alan 
b�rak�n. TV’nin havaland�rma aç�kl�klar�n�n 
asla perde veya ba�ka nesnelerle 
kapat�lmad���ndan emin olun.

         2 Önemli
   TV’nizi kullanmadan önce tüm talimatlar� okuyun 
ve anlay�n. Talimatlara uyulmamas�ndan dolay� 
hasar meydana geldi�inde, garanti geçersiz 
olacakt�r.

    Güvenlik
    Elektrik çarpmas� veya yang�n riski!• 

    TV’yi asla ya�mur veya suya maruz • 
b�rakmay�n. TV’nin yak�n�na asla 
vazo gibi s�v� içeren nesneler 
yerle�tirmeyin. TV üzerine veya 
içine s�v� dökülürse, hemen TV ile 
elektrik prizi aras�ndaki ba�lant�y� 
kesin. Yeniden kullanmadan önce 
TV’nin Philips Mü�teri destek birimi 
taraf�ndan kontrol edilmesini sa�lay�n.
    TV, uzaktan kumanda veya pilleri • 
asla ç�plak alevlerin veya do�rudan 
güne� ���n� dahil di�er �s� kaynaklar�n�n 
yak�n�na yerle�tirmeyin.
  K�v�lc�m s�çramas�n� önlemek için 
mum ve di�er alev türlerini TV’den, 
uzaktan kumandadan ve pillerden 
daima uzak tutun.

    
    TV’nin havaland�rma aç�kl�klar�ndan • 
veya di�er aç�kl�klar�ndan içeri asla 
nesne sokmay�n.
    TV döndürüldü�ünde, güç • 
kablosunun gerilmemesine dikkat 
edin. Güç kablosu gerildi�inde 
ba�lant�lar gev�eyebilir ve bu da 
k�v�lc�ma neden olabilir.

      K�sa devre veya yang�n riski!• 
    Uzaktan kumanda veya pilleri • 
ya�mura, suya veya a��r� s�ca�a maruz 
b�rakmay�n.

TR



5

    TV ekran�n�n zarar görme riski vard�r! • 
Ekran�n hiçbir zaman herhangi bir 
nesne ile dokunulmamas�, itilmemesi, 
sürtülmemesi veya çizilmemesini sa�lay�n.
    �ekil bozuklu�u olu�mas�n� ve renk • 
solmas�n� engellemek için su damlac�klar�n� 
olabildi�ince çabuk silin.

       Eski ürününüzün ve pillerin at<lmas<

    
  Ürününüz, geri dönü�üme tabi tutulabilen 
ve yeniden kullan�labilen, yüksek kalitede 
malzeme ve parçalardan tasarlanm�� ve 
üretilmi�tir.

    
  Bir ürüne, çarp� i�aretli tekerlekli çöp arabas� 
i�aretli etiket yap��t�r�lmas�, söz konusu 
ürünün 2002/96/EC say�l� Avrupa Yönergesi 
kapsam�nda oldu�u anlam�na gelir. Lütfen, 
elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanmas� 
ile ilgili bulundu�unuz yerdeki sistem hakk�nda 
bilgi edinin.
  Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve 
eskiyen ürünlerinizi, normal evsel at�klar�n�zla 
birlikte atmay�n.
  Eskiyen ürününüzün at�k i�lemlerinin do�ru 
biçimde gerçekle�tirilmesi, çevre ve insan 
sa�l��� üzerinde olumsuz etki olu�turulmas�n� 
önlemeye yard�mc� olur.

    
  Ürününüzde 2006/66/EC say�l� Avrupa 
Direkti�  kapsam�nda düzenlenen ve normal 
evsel at�klarla at�lmamas� gereken piller 
kullan�lmaktad�r.
  At�k i�leminin düzgün biçimde 
gerçekle�tirilmesi, çevre ve insan sa�l��� 
üzerinde olumsuz etki olu�turulmas�n� 
önlemeye yard�mc� oldu�undan, lütfen pillerin 
ayr�ca toplanmas� hakk�ndaki yerel kurallar 
hakk�nda bilgi edinin.

    TV’nin zarar görme riski vard�r! TV’nizi • 
güç ç�k���na ba�lamadan önce, �ebeke 
voltaj�n�n TV’nin arkas�nda belirtilen 
de�erle uyumlu oldu�undan emin olun. 
�ebeke voltaj� belirtilen de�erden 
farkl�ysa, TV’nizi asla �ebekeye ba�lamay�n.
    Yaralanma, yang�n veya güç kablosunda • 
hasar riski! TV’yi veya ba�ka nesneleri 
hiçbir zaman güç kablosunun üzerine 
yerle�tirmeyin.
    TV güç kablosunu prizden kolayca • 
ç�kartabilmek için güç kablosunun daima 
eri�ilebilir bir yerde bulundu�undan emin 
olun.
    Güç kablosunu ç�kart�rken, her zaman • 
� �ten tutarak çekin, kablodan çekmeyin.
    �im�ekli f�rt�nalarda TV’nin elektrik prizi • 
ve anten ba�lant�lar�n� ç�kar�n. �im�ekli 
f�rt�nalarda TV’nin hiçbir k�sm�na, 
elektrik kablosuna veya anten kablosuna 
dokunmay�n.
    ��itmede duyusunda hasar meydana gelme • 
riski! Yüksek sesle kulakl�k dinlemekten 
veya kulakl�klar� uzun süre takmaktan 
kaç�n�n.
    TV 5°C’den daha so�uk hava ko�ullar�nda • 
nakliyesi yap�ld�ktan sonra, TV ambalaj�n� 
aç�n ve TV’yi �ebekeye ba�lamadan 
önce TV’nin ortam s�cakl���na ula�mas�n� 
bekleyin.

       Ekran bak<m<
    Mümkün oldu�unca hareketsiz • 
görüntülerden kaç�n�n. Hareketsiz 
görüntüler, ekranda uzun süre kalan 
görüntülerdir. Örnekler olarak �unlar 
say�labilir: ekran üstü menüler, siyah 
çubuklar ve zaman gösterimleri. 
Hareketsiz görüntüleri kullanman�z 
gerekiyorsa, ekran�n zarar görmesini 
engellemek için ekran kontrast�n� ve 
parlakl���n� azalt�n.
    Temizlik öncesinde TV’nin � �ini ç�kar�n.• 
    TV’yi ve çerçevesini yumu�ak ve nemli • 
bir bezle silin. TV için asla alkol, kimyasal 
maddeler veya ev temizlik ürünleri 
kullanmay�n.
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     • Beklemede düşük güç tüketimi 
    S�n�f�n�n lideri ve son derece geli�mi� 
devreler TV’nin güç tüketimini, sabit bekleme 
i�levselli�inde herhangi bir kay�p olmadan son 
derece dü�ük bir seviyeye indirir.
   Güç yönetimi  (Yaln�zca seçilen modellerde 
sunulmaktad�r)
  TV’nin geli�mi� güç yönetimi, enerjinin en 
verimli �ekilde kullan�labilmesini sa�lar. Ki�isel 
TV ayarlar�n�n, geçerli ekran resimlerinde 
parlakl�k seviyesinin ve çevreleyen ���k 
ko�ullar�n�n göreli güç tüketimini nas�l 
belirledi�ini kontrol edebilirsiniz.
     Kullan<m sonu 
  TV’nin ve pillerin düzgün at�lmas� hakk�nda 
bilgi edinmek için kullan�c�  k�lavuzu   (bkz. 
‘Eski ürününüzün ve pillerin at�lmas�’ sayfa   5  )  
içindeki ‘Eski ürününüzün ve pillerin at�lmas�’ 
bölümüne bak�n. 

     ECO-Green

   
    Yüksek enerji verimlili�i• 
    Beklemede dü�ük güç• 
    Geri dönü�ümü k�olayla�t�racak �ekilde • 
tasarlanm��t�r

    Philips, yenilikçi tüketici ürünlerinin çevre 
üzerindeki etkilerinin azalt�lmas�na her zaman 
dikkat etmektedir. Çabalar�m�z� üretim, zararl� 
maddelerin azalt�lmas�, enerjinin verimli 
kullan�m�, kullan�m ömrü sonu talimatlar� ve 
ürün geri dönü�ümü s�ras�nda çevre üzerindeki 
etkilerin azalt�lmas�na odaklam�� durumday�z.
  Çevre ile ilgili çal��malar�m�z sayesinde bu TV, 
European Ecolabel –çiçek– www.ecolabel.eu 
i�aretini alm��t�r.
  Beklemede enerji tüketimi, garanti politikas�, 
yedek parça ve geri dönü�üm ile ilgili ayr�nt�l� 
bilgilere www.philips.com adresindeki Philips 
web sitesinden ula�abilirsiniz.
  Bu TV, enerjinin verimli kullan�m�na katk�da 
bulunan özelliklere sahiptir. Bu TV, çevre ile 
ilgili nitelikleri sayesinde European Ecolabel 
etiketiyle ödüllendirilmi�tir.
   Enerji verimliliği özellikleri 

     • Ortam <ş<k sensörü  (Yaln�zca seçilen 
modellerde sunulmaktad�r)
  Enerji tasarruf etme amaçl� dahili Ambient 
���k sensörü, etraf�ndaki ���k karard���nda 
TV ekran�n�n parlakl���n� azalt�r.
     • Enerji tasarrufu 
  TV’nin enerji tasarrufu ayar�, birden 
fazla TV ayar�n� bir araya getirerek enerji 
tasarrufu sa�lar. Ayarlar menüsündeki 
ak�ll� ayarlara bak�n.
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       Uzaktan kumanda
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       3 TV’ye genel 
bak<ş

  Bu bölümde s�k kullan�lan TV kumandalar� 
ve fonksiyonlar� hakk�nda genel bilgiler 
sa�lanmaktad�r.

    Yan kontroller ve göstergeler

   
a     POWER : TV’yi açar veya kapat<r. 

Ürün, J ziksel olarak J ş bağlant<s< 
kesilmediği sürece tamamen kapat<lm<ş 
say<lmaz.

b  P/CH +/- : Önceki veya sonraki kanala 
geçer.

c     SOURCE : Bağl< ayg<tlar< seçer.

d  VOLUME +/- : Ses seviyesini art<r<r veya 
azalt<r.

3

4

2

1
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o    ( Durdur )
  Kay�ttan yürütmeyi durdurur.

p    ( Sessiz )
  Sesi kapat�r veya tekrar açar.

q  P +/-  ( Program +/- )
  Önceki veya sonraki kanala geçer. TV 
menüsü aç�k durumdayken, bu i�lev Sayfa 
Yukar�/A�a�� tu�u gibi çal���r.

r     FORMAT 
  Bir resim format� seçer.

s  0-9  ( Say< tuşlar< )
  Kanal veya ayar seçer.

t     PICTURE 
  Resim menüsünü görüntüler. (Tüm 
modellerde desteklenmez.

u     SOUND 
  Ses menüsünü görüntüler. (Tüm 
modellerde desteklenmez.)

v     +/-  ( Ses düzeyi +/- )
  Ses seviyesini art�r�r veya azalt�r.

w     BACK  P/P  ( Önceki kanal )
  Önceki bir kanala veya menü ekran�na 
döner.

x     GUIDE 
  Kanal k�lavuzu ve program listesi aras�nda 
geçi� yapar.

y  SCENEA  ( Duvar Kağ<d< )
  TV ekran�n�zda duvar ka��d�n� görüntüler.

z  DEMO 
  Demo menüsünü açar veya kapat�r.

{  TV 
  Yeniden anten kayna��na geçi� yapar.

|  SUBTITLE  (Yaln<zca RF Dijital TV için)
    Altyaz� i�levini etkinle�tirir veya devre d��� 
b�rak�r.

a    ( Bekleme )
    Aç�k durumdaysa TV’yi bekleme • 
konumuna getirir.
    Bekleme durumundaysa TV’yi açar.• 

b  MHEG/TELETEXT 
  Teletext özelli�ini açar veya kapat�r.

c     SOURCE 
  Ba�l� ayg�tlar� seçer.

d  Renkli düğmeler 
  Görevleri veya seçenekleri belirler.

e  AD  ( Ses Tan<mlay<c<s< ) (Yaln<zca RF 
Dijital TV için)
  Yaln�zca Birle�ik Krall�k için: Görsel 
engelliler için sesli yorum özelli�ini 
etkinle�tirir.

f    ( Ev modu )
  Giri� menüsünü açar veya kapat�r.

g     OPTIONS 
  Geçerli etkinlik veya seçimle ilgili 
seçeneklere eri�im sa�lar.

h  OK 
  Bir giri�i veya seçimi onaylar ve TV 
izlenirken kanal k�lavuzunu görüntüler.

i        ( Gezinme düğmeleri )
  Menüler aras�nda gezinir.

j     INFO 
  Varsa program bilgilerini görüntüler. 
Bilgiler birden çok sayfadaysa, bir sonraki 
sayfaya gitmek için     OPTIONS  tu�una 
bas�n.

k    ( Geri doğru )
  Geriye do�ru arar.

l    ( İleriye doğru )
  �leriye do�ru arar.

m    ( Oynat/Duraklat )
  Kay�ttan yürütmeyi ba�lat�r, duraklat�r 
veya sürdürür.

n    ( Kaydet ) (yaln<zca Easylink  özellikleri   
(bkz. ‘Philips Easylink kullan<m<’ sayfa   33  )  
için kullan<l<r)
  Video kayd�n� ba�lat�r veya durdurur.
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 Not

 Uzaktan kumandan�z� bulam�yor ve TV’yi  •
bekleme modundan ç�karmak istiyorsan�z, 
TV’nin yan�ndaki  P/CH +/-  veya  SOURCE  
dü�mesine bas�n.

      Kanal değiştirme

    
     

      Uzaktan kumandadaki  • P +/-  tu�una 
veya TV’nizin yan taraf�ndaki  P/CH +/-  
dü�mesine bas�n.
     • Say< tuşlar<  ile bir kanal numaras� girin.
    Kanal  • k�lavuzunu   (bkz. ‘Kanal k�lavuzuyla 
kanallar aras�nda geçi� yap�lmas�’ sayfa   10  )  
kullan�n.

 Not

 Bir favori listesi kulland���n�zda, yaln�zca  •
listedeki kanallar� seçebilirsiniz.

      4 Ürününüzün 
kullan<lmas<

  Bu bölümde, temel  i�lemleri   (bkz. ‘Ürününüzün 
daha etkin kullan�lmas�’ sayfa   12  )  gerçekle�tirme 
konusunda size yard�m sa�lanmaktad�r.

    TV’nizin aç<l<p kapanmas< veya 
bekleme moduna geçirilmesi

    

     
     Açmak için 

    Bekleme göstergesi kapal�ysa, TV’nin yan • 
taraf�ndaki    POWER  dü�mesine bas�n.
    Bekleme göstergesi k�rm�z�ysa, uzaktan • 
kumandada   ( Bekleme  ) tu�una bas�n.

     Bekleme moduna getirmek için 
    Uzaktan kumandada  •   ( Bekleme ) tu�una 
bas�n.

    Gösterge k�rm�z� olarak yanar. »
       Kapatmak için 

    TV’nin yan�ndaki  •   POWER  dü�mesine 
bas�n.

    Bekleme göstergesi söner. »

 İpucu

 TV’niz beklemede çok dü�ük güç  •
tüketmesine kar��n, yine de bir enerji 
tüketimi söz konusudur. Uzun bir süre için 
çal��t�rmayaca��n�z zaman, TV güç kablonuzun 
� �ini prizden çekin.

T
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      2  Gezinme düğmeleri  ile bir cihaz seçin.
    3 Seçiminizi onaylamak için  OK  tu�una 

bas�n.
    TV, seçilen cihaza geçi� yapar. »

          TV ses seviyesini ayarlama

    
      
     Ses seviyesini art<rmak veya azaltmak için 

     •    +/-  tu�una bas�n.
    TV’nin yan�ndaki  • VOLUME +/-  dü�mesine 
bas�n.

     Sesi kapatmak veya açmak için 
    Sesi kapatmak için  •   tu�una bas�n.
    Sesi açmak için tekrar  •   tu�una bas�n.

        Teletext kullan<m<

     
      1  MHEG/TELETEXT  tu�una bas�n.

    Ana dizin sayfas� görüntülenir. »

      2 A�a��daki biçimde bir sayfa seçin:
     • Say< tuşlar<  ile bir sayfa numaras� girin

     Kanal k<lavuzuyla kanallar aras<nda 
geçiş yap<lmas<
  Kanal k�lavuzu, tüm kullan�labilir kanallar� bir 
k�lavuz format�nda görüntülemenize olanak 
tan�r.

   
    1  OK  tu�una bas�n.

    Kanal k�lavuzu görüntülenir. »

      2 Kanal k�lavuzuna göz atmak veya bir kanal� 
önizlemek için        tu�una bas�n.

    Yakla��k iki saniyelik bir süreden sonra  »
kanal içeri�i görüntülenir.

      3 �stedi�iniz kanal� bulduktan sonra izlemek 
için  OK  tu�una bas�n.

    Seçilen kanal görüntülenir. »

          Bağl< cihazlar<n izlenmesi

 Not

 TV’de bir kaynak olarak seçebilmek için cihaz�  •
açman�z gerekir.

    Source (Kaynak) düğmesinin 
kullan<lmas<

   
    1     SOURCE  dü�mesine bas�n.

    Kaynak listesi görüntülenir. »

TR
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     • P +/-  veya      tu�una basarak 
sonraki veya önceki sayfay� 
görüntüleyin
     • Renkli düğmeler  ile renkle kodlanm�� 
bir ö�e seçin
     •    BACK  tu�una basarak daha önce 
görüntülenen bir sayfaya gidin

      3 Teletextten ç�kmak için  MHEG/
TELETEXT  tu�una bas�n.

T
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      Cihazlar< giriş menüsünden 
kald<r<r
  Bir cihaz art�k TV’ye ba�l� durumda de�ilse, giri� 
menüsünden kald�r�n.
     1    ( Ev modu ) tu�una bas�n.
    2 Kald�r�lacak cihaz� seçmek için        

tu�una bas�n.
    3     OPTIONS  tu�una bas�n.

      » [Cihaz< kald<r]  listesi görüntülenir.

      4  OK  tu�una bas�n ve kald�r�lacak cihaz� 
seçmek için  [Kald<r]  seçene�ini belirleyin.

    Seçili cihaz giri� menüsünden kald�r�l�r. »

          Görüntü ve ses ayarlar<n<n 
değiştirilmesi
  Görüntü ve ses ayarlar�n� tercihlerinize uygun 
biçimde de�i�tirin. Önceden tan�mlanm�� 
ayarlar� uygulayabilir veya ayarlar� manuel olarak 
de�i�tirebilirsiniz.

    Ayarlar asistan<n< kullanma
  Resim ve ses ayarlar� için size k�lavuzluk 
yapmak üzere ayarlar asistan�n� kullan�n.
    1    ( Ev modu ) tu�una bas�n.
    2        tu�una basarak  [Kurulum]  > 

 [Resim]  >  [Ayarlar asistan<]  seçene�ini 
belirleyin.

    3  OK  tu�una bas�n.
      » [Ayarlar asistan<]  menüsü görüntülenir. 
Tercih etti�iniz görüntü ayarlar�n� 
seçmek için ekrandaki talimatlar� 
uygulay�n.

         5 Ürününüzün 
daha etkin 
kullan<lmas<

    TV menülerine erişme
  Menüler kanallar� ayarlaman�za, görüntüyü ve 
ses ayarlar�n� de�i�tirmenize ve di�er özelliklere 
eri�menize olanak tan�r.
     1    ( Ev modu ) tu�una bas�n.

    Menü ekran� görüntülenir. »

    
      2 A�a��daki menülerden birini seçmek ve 

içinde dola�mak için        tu�una bas�n.
     • [TV izleme] Ba�ka bir kaynak 
seçilmi�se, anten kayna��na geçi� 
yapar.
     • [Kurulum] Resim, ses ve di�er ayarlar� 
de�i�tirmek için menü eri�imi sa�lar.
     • [Yni chz ekl] Yeni cihazlar� giri� 
menüsüne ekler.

      3 Seçiminizi onaylamak için  OK  tu�una 
bas�n.

    4 Ç�kmak için    ( Ev modu ) tu�una bas�n.

 İpucu

   • [Yeni cihz ekl]  seçene�ini belirledikten sonra 
do�ru cihaz� ve konnektörü seçmek için 
ekrandaki talimatlar� uygulay�n.

Yni chz ekl Kurulum

TV izleme

TR
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     • [Özel ton kontrolü] Renk tonu ayar�n� 
özelle�tirir.
     • [Pixel Plus HD] Görüntü kalitesini en 
uygun kontrast, renk ve keskinlik ayar�na 
getirir.

     • [Dnmk kontr] Kontrast� 
iyile�tirir. [Orta]  ayar� önerilir.
     • [Dnmk arka <şk] TV arka ayd�nlatma 
parlakl���n�, ortam ���kland�rma 
ko�ullar�na uygun hale getirir.
     • [Renk gelişt] Renkleri daha canl� hale 
getirir ve parlak renklerde ayr�nt�lar� 
iyile�tirir. Bu özelli�i etkinle�tirebilir 
veya devre d��� b�rakabilirsiniz.

       • [Iş<k sensörü] Dinamik olarak ayd�nlatma 
ko�ullar�yla e�le�ecek biçimde ayar 
de�erlerini belirler.
     • [Blgsyr modu] Bir bilgisayar TV’ye HDMI 
veya DVI ile ba�land���nda görüntüyü 
ayarlar.
     • [Rsim frmt<] Görüntü format�n� de�i�tirir.
     • [Yatay kydrm] PC-VGA veya YPbPr  
( EXT2 veya EXT3) için görüntüyü yatay 
olarak ayarlar.
     • [Dikey kydrm] PC-VGA veya YPbPr  
( EXT2 veya EXT3) için görüntüyü dikey 
olarak ayarlar.

       Görüntü format<n<n değiştirilmesi
    1     FORMAT  tu�una bas�n.

    Bir görüntü format çubu�u görüntülenir. »

      2 Bir görüntü format� seçmek için      
tu�una bas�n.

    Seçilen görüntü format� etkinle�tirilir. »

      3 Seçiminizi onaylamak için  OK  tu�una 
bas�n.

         Ak<ll< görüntü özelliğini kullanma
  Önceden tan�mlanan görüntü ayarlar�n� 
uygulamak için ak�ll� görüntü özelli�ini kullan�n.
    1     PICTURE  tu�una bas�n.

      » [Ak<ll< resim]  menüsü görüntülenir.

      2 A�a��daki ak�ll� resim ayarlar�ndan birini 
seçmek için      tu�una bas�n.

     • [Kişisel] Özelle�tirilen görüntü 
ayarlar�n� listeler.
     • [Canl<] Zengin ve dinamik ayarlar� 
uygular.
     • [Standart] Görüntü ayarlar�n�, video 
ortamlar�n�n ve tiplerinin pek ço�una 
uygun hale getirir.
     • [FİLM] Film izleme ayarlar�n� uygular.
     • [Oyun] Oyun ayarlar�n� uygular.
     • [Enrj tasrf] Enerji tasarrufu sa�layan 
ayarlar� uygular.

      3 Seçiminizi onaylamak için  OK  tu�una 
bas�n.

    Seçilen ak�ll� görüntü ayar� uygulan�r. »

         Görüntü ayarlar<n<n manuel 
ayarlanmas<
    1    ( Ev modu ) tu�una bas�n.
    2        tu�una basarak  [Kurulum]  > 

 [Resim]  seçene�ini belirleyin.
      » [Resim]  menüsü görüntülenir.

      3 A�a��daki görüntü ayarlardan birini 
seçmek için        tu�una bas�n.
       • [Ak<ll< resim] Önceden tan�mlanm�� ak�ll� 
görüntü ayarlar�na eri�im sa�lar.
     • [Kontrast] Koyu alanlar� de�i�tirmeden, 
parlak alanlar�n yo�unlu�unu ayarlar.
     • [Parlakl<k] Koyu alanlar�n yo�unlu�unu ve 
ayr�nt�lar�n� ayarlar.
     • [Renk] Renk doygunlu�unu ayarlar.
     • [Renk tonu] NTSC kodlu aktar�mlardaki 
renk de�i�imlerini dengeler.
     • [Keskinlik] Resimdeki keskinli�i ayarlar.
     • [Grltü azltm] Görüntüdeki gürültüyü 
� ltreler ve azalt�r.
     • [Ton] Görüntüdeki renk dengesini ayarlar. 
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    [Ölçeksiz] Seçilen 
modellerde ve yaln�zca 
bilgisayar çözünürlü�ü 
1024 x 768 de�erinin 
alt�nda olanlar için 
kullan�labilir. Maksimum 
keskinlik sa�lar. Yay�nc�n�n 
sistemleri nedeniyle 
görüntüde dü�ük oranda 
bozulma olabilir. En iyi 
sonuçlar için bilgisayar�n�z�n 
çözünürlü�ünü geni� ekran 
moduna ayarlay�n.

     Ak<ll< ses özelliğinin kullan<lmas<
  Önceden tan�mlanan ses ayarlar�n� uygulamak 
için ak�ll� ses özelli�ini kullan�n.
    1     SOUND  tu�una bas�n.

      » [Ak<ll< ses]  menüsü görüntülenir.

      2 A�a��daki ak�ll� ses ayarlar�ndan birini 
seçmek için      tu�una bas�n.

     • [Standart] Ses ayarlar�n�, sesli 
ortamlar�n ve ses tiplerinin pek 
ço�una uygun hale getirir.
     • [HABERLER] Haberler gibi konu�ma 
sesi ayarlar�n� uygular.
     • [FİLM] Film ayarlar�n� uygular.
     • [Kişisel] Ses menüsünde 
özelle�tirilmi� olan ayarlar� uygular.

      3 Seçiminizi onaylamak için  OK  tu�una bas�n.
    Seçilen ak�ll� ses ayar� uygulan�r. »

         Ses ayarlar<n<n manuel ayarlanmas<
    1    ( Ev modu ) tu�una bas�n.
    2        tu�una basarak  [Kurulum]  >  [Ses]  

seçene�ini belirleyin.
      » [Ses]  menüsü görüntülenir.

      3 A�a��daki ses ayarlar�ndan birini seçmek 
için        tu�una bas�n.

     • [Ak<ll< ses] Önceden tan�mlanm�� 
ak�ll� ses ayarlar�na eri�im sa�lar.
     • [Bas] Bas seviyesini ayarlar.

     Görüntü formatlar< özeti
  A�a��daki görüntü ayarlar� yap�land�r�labilir.

 Not

 Görüntü kayna��n�n format�na ba�l� olarak baz�  •
görüntü ayarlar� kullan�lamayabilir.

    [Otom. frmt] (HDMI, 
YPbPr - EXT2/EXT3 
veya PC modu için geçerli 
de�ildir) Ekrana en uygun 
biçimde s��d�rmak üzere 
görüntüyü otomatik 
olarak büyütür. Alt yaz�lar 
görünür kal�r.

    [Süper zum] (HD ve 
PC modu için de�il). 
4:3 en-boy oran�na 
sahip yay�nlarda yandaki 
siyah �eritleri kald�r�r. 
Görüntüdeki bozulma en 
dü�ük düzeydedir.

    [4:3] Klasik 4:3 format�n� 
görüntüler.

    [Alt yaz< yk<n] 4:3 
oran�ndaki görüntüleri, 
altyaz�lar görünecek 
�ekilde, ekran alan�n�n 
tamam� boyunca 
görüntüler. Görüntü üst 
kenar�n�n bir bölümü 
k�rp�l�r.

    [Flm gnlt 14:9] (HD ve 
PC modu için de�il). 4:3 
format�n� 14:9 olarak 
ölçekler.

    [Flm gşlt 16:9] (HD ve 
PC modu için de�il). 4:3 
format�n� 16:9 olarak 
ölçekler.

    [Geniş ekran] 4:3 format�n� 
16:9 olarak ölçeklendirir.
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     • [Göster] Bilmece veya bulmaca 
çözümleri gibi bir sayfada yer alan 
gizli bilgileri gizler veya gösterir.
     • [Alt syf dngs] Alt sayfalar kullan�labilir 
durumdaysa, otomatik olarak alt 
sayfalar aras�nda dola��r.
     • [Dil] Farkl� bir karakter seti 
kullan�l�yorsa, dili do�ru 
görüntülemek için farkl� bir dil 
grubuna geçi� yapar.

      4 Seçiminizi onaylamak için  OK  tu�una 
bas�n.

    5 Teletext seçenekleri menüsünden ç�kmak 
için  MHEG/TELETEXT  tu�una bas�n.

       Teletext alt sayfalar<n<n seçilmesi
  Teletext sayfas�nda birçok alt sayfa olabilir. Alt 
sayfalar ana sayfa numaras�n�n yan�ndaki bir 
çubukta görüntülenir.
    1  MHEG/TELETEXT  tu�una bas�n.

    Teletext ekran� görüntülenir. »

      2 Alt sayfas� olan bir teletext sayfas� seçin.
    3 Bir alt sayfa girmek için    tu�una bas�n.

    Alt sayfa görüntülenir. »

      4 Alt sayfalar aras�nda geçi� yapmak için      
tu�una bas�n.

       T.O.P. seçimi teletekst yay<nlar<n<n 
seçilmesi
  Sayfa Tablosu (T.O.P.) teletext yay�nlar� sayfa 
numaralar�n� kullanmadan bir konudan di�erine 
geçmenizi sa�lar. T.O.P. teletext, tüm TV 
kanallar�nda yay�nlanmamaktad�r.
    1  MHEG/TELETEXT  tu�una bas�n.

    Teletext ekran� görüntülenir. »

      2     INFO  tu�una bas�n.
    T.O.P. genel bilgileri görüntülenir. »

      3 Bir konu seçmek için        tu�una bas�n.
    4 Sayfay� görüntülemek için  OK  tu�una 

bas�n.

     • [Tiz] Tiz seviyesini ayarlar.
     • [Ses seviyesi] Ses seviyesini ayarlar.
     • [Denge] Sa� ve sol hoparlörlerin 
dengesini ayarlar.
     • [Ses I-II] �kili ses yay�n� yap�l�yorsa, ses 
dilleri aras�ndan seçim yapar.
     • [Mono/Stereo] Stereo yay�n 
yap�l�yorsa, mono veya stereo ayar�n� 
seçer.
     • [TV hoprlr] TV hoparlörlerini açar 
veya kapat�r. Bir EasyLink uyumlu ev 
sinema sistemi içeri�i alg�land���nda, 
TV hoparlörlerinin otomatik moda 
ayarlanmas� hoparlörleri kapat�r.
     • [Surround] Derinlikli ses özelli�ini 
etkinle�tirir.
     • [Klklk ses svy] Kulakl�k ses seviyesini 
ayarlar.
     • [Otom ses dzy] Kanal geçi�lerindeki 
gibi ani ses seviyesi de�i�ikliklerini 
otomatik olarak azalt�r. 
     • [Delta ses sv] Kanallar veya ba�l� 
cihazlar aras�ndaki ses düzeyi 
farkl�l�klar�n� ayn� seviyeye getirir. 
Delta ses düzeyini de�i�tirebilmek 
için ba�l� cihaza geçmeniz gerekir.

          Gelişmiş teletext 
özelliklerinin kullan<m<

    Teletext seçenekleri menüsüne erişim
  Teletext özelliklerine teletext seçenekleri 
menüsünden eri�in.
    1  MHEG/TELETEXT  tu�una bas�n.

    Teletext ekran� görüntülenir. »

      2     OPTIONS  tu�una bas�n.
    Teletext seçenekleri menüsü görüntülenir. »

      3 A�a��daki seçeneklerden birini seçmek 
için      tu�una bas�n.

     • [Syfy< Dondur] Geçerli sayfay� dondurur.
     • [Çift/Tam ekr] �ki dilde ekran 
teletexti özelli�ini etkinle�tirir ve 
devre d��� b�rak�r. T
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     Favori listesine kanal eklenmesi
    1 TV izlerken favori  listesine   (bkz. ‘Kanal 

de�i�tirme’ sayfa   9  )  eklemek istedi�iniz 
kanala geçin.

    2 Bir favori listesine eklemek istedi�iniz 
kanal� seçmek için        tu�una bas�n.

    3     OPTIONS  tu�una bas�n.
    Kanal seçenekleri menüsü görüntülenir. »

      4  [Fvri olk işrt]  seçene�ini belirlemek için  
    tu�una bas�n.

    5  OK  tu�una bas�n.
    Favori listesi görüntülenir. »

      6      tu�una basarak kanal�n eklenece�i 
favori listesini belirleyin.

    7  OK  tu�una bas�n.
    Kanal favori listesine eklenir. »

 İpucu

 TV izlerken geçerli kanal� bir favori listesine  •
kaydetmek için     OPTIONS  >  [Fvri olk işrt]  
tu�una bas�n.

     Kanal<n favori listesinden ç<kar<lmas<

 Not

  Kanal�  ç�karmadan önce düzenlenecek favori  •
listesini seçin.

    1 TV izlerken kanal k�lavuzunu 
görüntülemek için  OK  tu�una bas�n.

    2     OPTIONS  tu�una bas�n.
    Kanal seçenekleri menüsü görüntülenir. »

      3  OK  tu�una basarak  [Fvr knlr gstr]  
ö�esine girin.

    4 Favori listesi seçmek için      tu�una bas�n 
ve tercihinizi onaylamak için  OK  tu�una 
bas�n.

    5 Listeden kald�rmak istedi�iniz kanal� 
seçmek için        tu�una bas�n.

    6     OPTIONS  tu�una bas�n.

        Favori kanal listesi oluşturma 
ve kullanma
  Daha kolay bulabilmek üzere, tercih etti�iniz 
TV kanallar�n�n ve radyo istasyonlar�n�n listesini 
olu�turabilirsiniz.

 İpucu

 TV’nizde en fazla dört favori listesi olu�turabilir  •
ve saklayabilirsiniz.

     Favori listesi seçilmesi
    1 TV izlerken kanal k�lavuzunu 

görüntülemek için  OK  tu�una bas�n.
    2     OPTIONS  tu�una bas�n.

    Kanal seçenekleri menüsü görüntülenir. »

      3  [Fvr knlr gstr]  seçene�ini belirlemek için 
 OK  tu�una bas�n.

    Favori listesi görüntülenir. »

      4 Bir favori listesi seçmek için      tu�una 
bas�n.

    5  OK  tu�una bas�n. 
    Kanal k�lavuzunda yaln�zca favori  »
listesindeki kanallar görüntülenir.

         Tüm kanallar<n görüntülenmesi
  Bir favori listesinden ç�kabilir ve ayarl� tüm 
kanallar� görüntüleyebilirsiniz.
    1 TV izlerken kanal k�lavuzunu 

görüntülemek için  OK  tu�una bas�n.
    2     OPTIONS  tu�una bas�n.

    Kanal seçenekleri menüsü görüntülenir. »

      3  [Fvr knlr gstr]  >  [Tümü]  ö�esini seçin.
    4  OK  tu�una bas�n. 

    Kanal k�lavuzunda tüm kanallar  »
görüntülenir.

 Not

 Favori kanallar�n tümü, kanal k�lavuzunda y�ld�z  •
i�aretiyle belirtilir.
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         TV’nin otomatik olarak aç<lmas< (açma 
zamanlay<c<s<)
  TV’nin bekleme konumundan belirli bir saatte 
belirlenen bir kanal� görüntüleyecek biçimde 
aç�lmas�n� sa�layabilirsiniz.
    1    ( Ev modu ) tu�una bas�n.
    2        tu�una basarak  [Kurulum]  > 

 [Özellikler]  >  [Açma zmnlycs]  seçene�ini 
belirleyin.

    3  [Açma zmnlycs]  menüsüne girmek için    
tu�una bas�n.

    4  [Etkinleştir]  seçmek için        tu�una 
bas�n ve bir frekans ayarlay�n:  [Günlük] , 
 [Bir kez]  veya  [Kapal<] .

    5 Onaylamak için  OK  tu�una bas�n.
    6 Ba�lang�ç saatini ayarlamak için      

  tu�una bas�n ve  [Saat]  seçene�ini 
belirleyin.

    7 Onaylamak için  [Bitti]  tu�una bas�n.
    8 Kanal� ayarlamak için        tu�una 

basarak  [Program no.]  seçene�ini 
belirleyin.

    9 Onaylamak için  OK  tu�una bas�n.
    10 Ç�kmak için    ( Ev modu ) tu�una bas�n.

 İpucu

   • [Açma zmnlycs]  >  [Etkinleştir]  >  [Kapal<]  
seçeneklerini belirleyerek  [Açma zmnlycs]  
özelli�ini devre d��� b�rak�n. 
    • [Açma zmnlycs]  özelli�i  [Kapal<]  iken, yaln�zca 
 [Etkinleştir]  seçilebilir. 
  TV saatini   • [Açma zmnlycs]  özelli�ini  
etkinle�tirmeden önce ayarlay�n.

    7  [Fav iştn kldr]  seçene�ini belirlemek için  
    tu�una bas�n.

    8  OK  tu�una bas�n.
    Kanal favori listesinden kald�r�l�r. »

          Zamanlay<c<lar< kullanma
  TV’yi belirtilen saatte bekleme moduna 
getirmek için zamanlay�c�lar� ayarlayabilirsiniz.

    TV’nin otomatik olarak bekleme 
moduna geçmesi (uyku zamanlay<c<s<)
  Uyku zamanlay�c�s�, TV’nin önceden belirlenen 
bir saatte bekleme moduna geçmesini sa�lar.

 İpucu

 Geri say�m s�ras�nda TV’nizi daha erken  •
kapatabilir veya uyku zamanlay�c�s�n� 
s�f�rlayabilirsiniz.

    1    ( Ev modu ) tu�una bas�n.
    2        tu�una basarak  [Kurulum]  > 

 [Özellikler]  >  [Uyku zmnlycs<]  seçene�ini 
belirleyin.

      » [Uyku zmnlycs<]  menüsü görüntülenir.

      3 Uyku saatini ayarlamak için    tu�una 
bas�n. 

    Uyku zamanlay�c�s�, be� dakikal�k  »
ad�mlarla 180 dakikaya kadar 
ayarlanabilir. S�f�r dakika olarak 
ayarlan�rsa uyku zamanlay�c�s� kapat�l�r.

      4 Uyku zamanlay�c�s�n� etkinle�tirmek için 
 OK  tu�una bas�n.

    TV, önceden tan�mlanan süre sonunda  »
bekleme moduna geçer.
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     TV’nin kilitlenmesi veya kilidinin 
aç<lmas<
  Tüm kanallara ve ba�l� cihazlara eri�imi 
engellemek için TV’yi kilitleyin.
    1    ( Ev modu ) tu�una bas�n.
    2        tu�una basarak  [Kurulum]  > 

 [Özellikler]  >  [TV kilidi]  seçene�ini 
belirleyin.

    3  [TV kilidi]  bölümüne girmek için    tu�una 
bas�n.

    Kod girmenizi isteyen bir ekran  »
görüntülenir.

      4  Say< tuşlar<  ö�esini kullanarak kodunuzu girin.
    5      tu�una basarak  [Kilit]  veya  [Kilidi aç]  

seçene�ini belirleyin.
    6  OK  tu�una bas�n.

    Kanallar�n ve ba�l� cihazlar�n tümü  »
kilitlenir veya aç�l�r.

      7 Ç�kmak için    ( Ev modu ) tu�una bas�n.

 Not

   • [Kilit]  seçene�ini belirlerseniz, TV’nizi her 
açt���n�zda kodunuzu girmeniz gerekir.

     Bir veya birkaç kanal<n kilitlenmesi 
veya aç<lmas<
    1 TV izlerken kanal k�lavuzunu 

görüntülemek için  OK  tu�una bas�n.
    2 Kilitlenecek veya kilidi aç�lacak bir kanal 

seçmek için        tu�una bas�n.
    3     OPTIONS  tu�una bas�n.
    4      tu�una basarak  [Kanal< kilitle]  veya 

 [Kanal kilidini aç]  seçene�ini belirleyin.
    5 Her seçilen kanal için  OK  tu�una 

basarak kanal� kilitleyebilir veya kilidini 
kald�rabilirsiniz.

 Not

 De�i�ikli�in etkin hale gelmesi için TV’yi kapat�p  •
yeniden aç�n.

      TV kilidinin kullan<lmas<
  TV denetimlerini kilitleyerek çocuklar�n�z�n 
belirli programlar� veya kanallar� izlemesini 
önleyebilirsiniz. 

    TV kilidi kodunu ayarlamak veya 
değiştirmek için
    1    ( Ev modu ) tu�una bas�n.
    2        tu�una basarak  [Kurulum]  > 

 [Özellikler]  >  [Kodu ayarla]  seçene�ini 
belirleyin.

    3 Kod ayarlar�na girmek için    tu�una bas�n.
    4  Say< tuşlar<  tu�unu kullanarak kodunuzu 

girin.
    5 Ayn� kodu yeni ileti�im kutusuna onaylama 

amac�yla yeniden girin.
    Kod do�ru ayarlanm��sa, ileti�im  »
kutusu görüntülenir. Ancak kod 
ayarlanmam��sa, kodu yeniden 
girmenizi isteyen yeni bir ileti�im kutusu 
görüntülenir.

      6 Kodu de�i�tirmek isterseniz,  [Kurulum]  > 
 [Özellikler]  >  [Kodu değiştir]  seçene�ini 
belirleyin.

    7  Say< tuşlar<  ö�esini kullanarak yeni 
kodunuzu girin. 

    Kod onaylan�rsa, yeni bir ileti�im  »
kutusunda yeni kodunuzu girmeniz 
istenir.

      8  Say< tuşlar<  ö�esini kullanarak yeni kodu 
girin.

    Onaylama amac�yla yeni kodunuzu  »
yeniden girmenizi isteyen bir mesaj 
görüntülenir.

 İpucu

 Kodu unutursan�z geçerli kodlar� iptal etmek  •
için ‘8888’ kodunu kullan�n.
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       Scenea resminin kişiselleştirilmesi
    1 TV aç�k durumdayken, resimlerinizin 

(yaln�zca JPEG format�) bulundu�u USB 
depolama cihaz�n�, TV’nizin yan taraf�ndaki 
USB konektörüne tak�n.

    Giri� menüsü görüntülenir. Giri� menüsü  »
görüntülenmezse,    ( Ev modu ) tu�una 
bas�n.

      2  [USB’ye gözat]  seçene�ini belirleyin, 
ard�ndan  OK  tu�una bas�n

    USB içerik taray�c�s� görüntülenir. »

      3 Tercih etti�iniz resme gitmek için        
tu�una bas�n.

    4  SCENEA  tu�una bas�n.
    Resminiz, varsay�lan Scenea resmi  »
olarak TV’nizde saklan�r.

      5 USB depolama cihaz�n� ç�kar�n. Cihaz, TV 
aç�k durumdayken de ç�kar�labilir.

    6 Ki�iselle�tirilmi� Scenea  resminizi   (bkz. 
‘Scenea ile bir tek resmin görüntülenmesi’ 
sayfa   19  )  görüntülemek için talimatlar� 
uygulay�n.

 Not

 Görüntü dosyas� boyutu 1 MB’den daha küçük  •
olmal�d�r.
  TV, fabrika ayarlar�na s�f�rlan�rsa, ki�iselle�tirilen  •
Scenea resminiz TV’den kald�r�l�r. Scenea 
resminizi yeniden ki�iselle�tirmek için söz 
konusu talimatlar� yineleyin.

     Scenea ile slayt gösterisi resimlerinin 
görüntülenmesi
    1 TV aç�k durumdayken, resimlerinizin 

(yaln�zca JPEG format�) bulundu�u USB 
depolama cihaz�n�, TV’nizin yan taraf�ndaki 
USB konektörüne tak�n.

    Giri� menüsü görüntülenir. »

      2  SCENEA  tu�una bas�n.
    USB depolama cihaz�n�zdaki tüm  »
resimler, TV’nizde kay�tl� varsay�lan 
Scenea resminden ba�lamak üzere bir 
slayt gösterisinde görüntülenir.

      3 Normal TV izlemeye dönmek için  
 ( Bekleme ) veya     PICTURE  d���nda 
herhangi bir tu�a bas�n.

      TV saatinin kullan<lmas<
  TV ekran�nda saat görüntüleyebilirsiniz.

    TV saatinin ayarlanmas<
    1    ( Ev modu ) tu�una bas�n.
    2  [Kurulum]  >  [Özellikler]  >  [Saat]  

seçene�ini belirleyin
      » [Saat]  menüsü görüntülenir.

      3 Saati girmek için        veya  Say< tuşlar<  
tu�una bas�n.

    4 Onaylamak için  [Bitti]  tu�una bas�n.
    5 Ç�kmak için    ( Ev modu ) tu�una bas�n.

        Scenea özelliğinin kullan<lmas<
  Scenea, TV’nizi ki�iselle�tirilmi� bir foto�raf 
çerçevesine dönü�türür. Scenea etkin 
durumdayken, tek bir resmi veya bir resim 
slayt gösterisini TV’nizde görüntüleyebilirsiniz; 
bu, parti veya di�er sosyal toplant�lar aç�s�ndan 
idealdir.

 Not

 Scenea duvar ka��d� veya bir slayt gösterisi  •  
TV   (bkz. ‘Scenea duvar ka��d�yla Ekonomi 
modunun kullan�lmas�’ sayfa   20  ) ’nizde 
görüntülenirken, enerji tasarrufu sa�lamak için 
Ekonomi modunu kullan�n.
  Scenea duvar ka��d�, ma�aza   • mod   (bkz. ‘TV 
tercihlerinin de�i�tirilmesi’ sayfa   22  ) unda veya 
MHEG modunda (yaln�zca Birle�ik Krall�k için 
geçerli) kullan�lamaz.

    Scenea ile bir tek resmin 
görüntülenmesi
    1 TV izlerken  SCENEA  tu�una bas�n.

    Varsay�lan Scenea resmi TV’nizde  »
görüntülenir.

      2 Normal TV izlemeye dönmek için  
 ( Bekleme ) veya     PICTURE  d���nda 
herhangi bir tu�a bas�n.
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      4 �kili görünümden ç�kmak için    ( Ev modu ) 
tu�una bas�n.

 Not

   • [İkili Görünüm]  özelli�i; yaln�zca TV, bilgisayar 
gibi bir cihaza veya VGA ya da DVI ba�lant�s�yla 
ba�l�yken kullan�labilir.
  DVI veya VGA üzerinden yap�lan ba�lant�lar  •
ek bir ses  kablosu   (bkz. ‘Bilgisayar ba�lanmas�’ 
sayfa   32  )  gerektirir.
  �kili görünüm modunda ana ekrandan ses  •
seviyesini ayarlamak için     +/-  tu�una bas�n 
ve yard�mc� ekranda TV kanallar� aras�nda 
geçi� yapmak için  P +/-  veya  Say< tuşlar<  tu�una 
bas�n.

      Bir USB depolama cihaz<ndan 
fotoğraf görüntüleme ve 
müzik çalma

 Dikkat

 Philips, USB depolama cihaz�n�n  •
desteklenmemesinden veya cihazdaki verilerin 
bozulmas�ndan veya silinmesinden sorumlu 
de�ildir.

  Bir USB saklama cihaz�ndaki foto�ra� ar� 
görüntülemek veya müzi�i dinlemek için USB 
konnektörünü kullan�n.
     1 TV’yi aç�n.
    2 USB cihaz�n� TV’nizin yan taraf�ndaki USB 

ba�lant� noktas�na tak�n.
    Giri� menüsü görüntülenir. »

    Yni chz ekl

Kurulum

TV izleme USB’ye gzt

       Scenea duvar kağ<d<n<n uyku 
zamanlay<c<s<yla kullan<lmas<
  Varsay�lan olarak TV’niz bekleme moduna 
girmeden önce 120 dakika süreyle Scenea 
resmini veya slayt gösterisini görüntüler. Uyku 
zamanlay�c�s� etkin durumdaysa, Scenea resmi 
veya slayt gösterisi  uyku zamanlay�c�s�   (bkz. 
‘Zamanlay�c�lar� kullanma’ sayfa   17  )  süresi 
boyunca görüntülenir.

     Scenea duvar kağ<d<yla Ekonomi 
modunun kullan<lmas<
  Ekonomi modu Scenea ile kullan�ld���nda, 
Scenea resmi veya slayt gösterisi 
görüntülenirken TV parlakl��� azalt�larak enerji 
tasarrufu sa�lan�r.
    1 Bir Scenea resmi veya slayt gösterisi 

görüntülendi�inde     PICTURE  tu�una 
bas�n.

      » [Eko modu]  menüsü görüntülenir.

      2  [Aç<k]  seçene�ini belirlemek için    
tu�una bas�n.

    3  OK  tu�una bas�n.
    Scenea ile birlikte Ekonomi modu  »
etkinle�tirilir.

          TV’nin ikili görünümde izlenmesi
  TV kanallar�n� ve VGA veya DVI konnektörlü bir 
cihazdan gelen (bilgisayar veya uydu al�c�s� gibi) 
giri�leri TV’nizde ayn� anda görüntülemek için 
�kili Görünüm özelli�ini kullanabilirsiniz.
     1    ( Ev modu ) tu�una bas�n.
    2        tu�una basarak  [Kurulum]  > 

 [Özellikler]  >  [İkili Görünüm]  seçene�ini 
belirleyin.

    3  [İkili Görünüm]  özelli�ini etkinle�tirmek 
için  OK  tu�una bas�n.

    Ana ekran, DVI veya VGA giri�  »
kayna��ndan gelen sinyalleri görüntüler.
    Yard�mc� ekranda en son izlenen TV  »
kanal� görüntülenir.
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         Slayt gösterisi ayarlar<n< değiştirme
    1 Slayt gösterisini izlerken     OPTIONS  

tu�una bas�n.
    Slayt gösterisi seçenekleri menüsü  »
görüntülenir.

      2 A�a��dakilerden birini seçmek için      
tu�una bas�n.

     • [Slyd bşl/drdr] Bir slayt gösterisini 
ba�lat�r veya durdurur.
     • [Syt gst gçşlr] Bir resimden di�erine 
geçi�i ayarlar.
     • [Syt gst frks] Bir resmin gösterilece�i 
süreyi ayarlar.
     • [Grnty döndür] Görüntüyü döndürür.
     • [Bilgi göster] Foto�raf ad�, tarihi, 
boyutu ve slayt gösterisindeki bir 
sonraki foto�raf� görüntüler.

      3 Ayar� onaylamak için  OK  tu�una bas�n.

 Not

   • [Grnty döndür]  ve  [Bilgi göster]  ö�eleri, 
yaln�zca slayt gösterisini duraklatmak için OK 
(Tamam) veya    tu�una bast���n�zda görünür.

     Müzik dinleme
    1 USB küçük resim taray�c�s� görünümünde 

 [MÜZİK]  ö�esini seçin ve girmek için    
tu�una bas�n.

    2 Küçük resim ve dosya izleme görünümleri 
aras�nda geçi� yapmak için     GUIDE  
tu�una bas�n.

    3 Bir müzi�i veya müzik albümünü seçmek 
için        tu�una bas�n.

    4 Seçilen müzi�i çalmak için  OK  tu�una bas�n.

     Müzik ayarlar<
  Müzik dinlerken a�a��daki müzik ayarlar�ndan 
birine gitmek için     OPTIONS  tu�una bas�n.

     [Yinele] • 
     [Bir kez oynat] • 
     [Yinele] • 
     [Kar<ş<k oynat] • 
       [Bilgi göster] • 

      3  [USB’ye gzt]  seçene�ini belirlemek için  
      tu�una bas�n.

    4 Onaylamak için  OK  tu�una bas�n.
    USB küçük resim taray�c�s� görüntülenir. »

 İpucu

 Küçük resim ve dosya izleme görünümleri  •
aras�nda geçi� yapmak için     GUIDE  tu�una 
bas�n.

     Fotoğraf görüntüleme
    1 USB içerik taray�c�s�nda  [Resim]  ö�esini 

seçin ve girmek için    tu�una bas�n.
    2 Küçük resim ve dosya izleme görünümleri 

aras�nda geçi� yapmak için     GUIDE  
tu�una bas�n.

    3 Bir foto�raf veya foto�raf albümü seçmek 
için        tu�una bas�n.

    4 Seçilen foto�raf� tam ekran modunda 
görüntülemek için  OK  tu�una bas�n.

 İpucu

 Tam ekran modundayken foto�ra� ar aras�nda  •
gezinmek için    tu�una bas�n. 

     FotoğraQ ar<n<z< slayt gösterisi olarak 
görüntüleme
    1 Bir foto�raf tam ekran format�nda 

görüntülenirken  OK  veya    tu�una 
bas�n.

    Seçilen görüntüden itibaren bir slayt  »
gösterisi ba�lat�l�r.

      2 �u tu�a bas�n:
    Slayt gösterisini duraklatmak için  • OK  
veya    tu�una bas�n.

      »   simgesi görüntülenir.
      Görüntüler aras�nda geçi� yapmak • 
için    veya    tu�una bas�n.
    Slayt gösterisini durdurmak için • 
 BACK  veya    tu�una bas�n. T
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     • [EasyLink] EasyLink uyumlu cihazlar 
aras�nda tek dokunu�la oynatma ve 
tek dokunu�la bekletme özelli�ini 
etkinle�tirir. 
     • [Pixel Plus Link] Ba�l� cihazlar�n 
ayarlar�n� geçersiz k�lar ve TV’nin 
ayarlar�n� kullan�r. (Yaln�zca  [EasyLink]  
>  [Aç<k]  seçili iken kullan�labilir).
     • [Renk]  Bulundu�unuz yerde 
kullan�lan renkli televizyon 
standard�n� ayarlar. �unlardan birini 
seçin:  [SECAM] ,  [NTSC] ,  [AUTO]  
veya  [PAL] .
     • [E-etiket] Yaln�zca ma�aza modu 
içindir. Elektronik etiketin konumunu 
ayarlar.

      4 Tercihinizi belirlemek için        tu�una 
bas�n.

    5  OK  tu�una bas�n.
    6 Ç�kmak için    ( Ev modu ) tu�una bas�n.

        Dekoder kanal<na erişim
  Bir dekoder veya kod çözücü ile sa�lanan 
kanallar� TV kanal� seçiminize yans�tabilirsiniz. Bu 
�ekilde TV’nizin uzaktan kumandas�n� kullanarak 
söz konusu kanallar� seçebilirsiniz. Dekoder veya 
kod çözücü EXT1 giri�ine ba�lanmal�d�r. 

    Dekoder kanal<n< ayarlama
  Dekoder veya kod çözücüden görüntülenen 
kanallar� yans�t�r
    1    ( Ev modu ) tu�una bas�n.
    2  [Kurulum]  >  [Kurulum]  >  [Kod çözücü]  

seçene�ini belirleyin.
    3    tu�una basarak  [Kod çözücü]  ö�esine 

girin.
    4    tu�una basarak  [Kanal]  ö�esine girin.
    5 Dekoder/kod çözücü kanal�na geçmek 

için kanal numaras�n� seçmek üzere      
tu�una bas�n.

    6  OK  tu�una bas�n.

       USB depolama cihaz< bağlant<s<n<n 
kesilmesi

 Dikkat

 USB depolama cihaz�n�za zarar vermemek için  •
bu i�lem ad�mlar�n� uygulay�n.

    1 USB taray�c�s�ndan ç�kmak için     BACK  
tu�una bas�n.

    2 USB depolama cihaz�n� ç�karmadan önce 
be� saniye bekleyin.

        TV yaz<l<m<n< güncelleme
  Philips, sürekli olarak ürünlerini geli�tirmeye 
çal��maktad�r ve güncellemeler ç�kt���nda TV 
yaz�l�m�n� güncellemenizi önemle tavsiye ederiz. 
Kullan�labilirlik için www.philips.com/support 
adresini denetleyin.

    Geçerli yaz<l<m sürümünü kontrol 
etme
    1    ( Ev modu ) tu�una bas�n. 
    2        tu�una basarak  [Kurulum]  > 

 [Yz<l<m gnc]  >  [Geçerli yzlm]  seçene�ini 
belirleyin.

    TV, geçerli yaz�l�m bilgilerini görüntüler. »

          TV tercihlerinin değiştirilmesi

     1    ( Ev modu ) tu�una bas�n.
    2  [Kurulum]  >  [Kurulum]  >  [Tercihler]  

seçene�ini belirleyin.
    3  OK  veya    tu�una basarak  [Tercihler]  

ö�esine girin.
     • [Konum] Ev veya ma�aza olarak 
bulundu�unuz yere göre TV 
ayarlar�n�z� en uygun duruma getirir.
     • [Ses svys çbğ] Ses düzeyi ayarlan�rken 
ses düzeyi ayar çubu�unu görüntüler.
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    7 Seçmek için        tu�una bas�n ve 
 [Durum]  girin.

    8 Dekoder/kod çözücü taraf�ndan kullan�lan 
konnektörü ( [Yok]  veya  [EXT 1] ) seçmek 
için      tu�una bas�n.

    9  OK  tu�una bas�n.
    10 Ç�kmak için    ( Ev modu ) tu�una bas�n.

 Not

 Dekoder/kod çözücü kanal�n� e�lemek  •
istemezseniz,  [Yok]  seçene�ini belirleyin.

      Bir TV demosu başlat<lmas<

     1 Uzaktan kumandada  DEMO  tu�una bas�n.
    2 Bir demo seçmek için      tu�una bas�n ve 

 OK  tu�una basarak görüntüleyin.
    3 Ç�kmak için  DEMO  tu�una bas�n.

        TV’yi fabrika ayarlar<na 
s<f<rlama
  TV’nizin varsay�lan görüntü ve ses ayarlar�n� geri 
yükleyebilirsiniz. Kanal kurulum ayarlar� de�i�mez.
     1    ( Ev modu ) tu�una bas�n.
    2  [Kurulum]  >  [Kurulum]  >  [Fabrika ayarl]  

seçene�ini belirleyin.
    3  [Fabrika ayarl]  menüsüne girmek için  OK  

veya    tu�una bas�n.
      » [S<f<rla]  seçene�i i�aretlenir.

      4 Fabrika ayarlar�na s�f�rlamak için  OK  
tu�una bas�n.

    5 Ç�kmak için    ( Ev modu ) tu�una bas�n.
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       Ad<m 2 Kanallar<n Ayarlanmas<
  Uygun kanal kurulumu için ülkenizi seçin. 
    1    ( Ev modu ) tu�una bas�n.
    2        tu�una basarak  [Kurulum]  > 

 [Kurulum]  >  [Kanal krlumu.]  >  [Kanal 
yard] seçene�ini belirleyin.

    
    3      tu�una basarak ülkenizi seçin, 

ard�ndan    tu�una basarak bir sonraki 
ad�ma geçin.

    
    4 Kanallar� yeniden ayarlamak için  [Başlat]  

seçene�ini belirleyin ve  OK  tu�una bas�n. 

    
    Sistem kanallar� ararken, i�lemde  »
 [Durdur]  özelli�ini uygulama 
seçene�iniz vard�r.

      5 Aramay� durdurmak için  [Durdur]  
seçene�ini belirleyin ve  OK  tu�una bas�n.

    ��lem için gerçekten   » [Durdur]  
veya  [Devam]  seçene�ini isteyip 
istemedi�inizi soran bir ileti�im kutusu 
görüntülenir.

Resim

Ses

Özellikler

Kurulum

Yzılım gnc

Menü dili

Kanal krlumu.

Tercihler

Kod çözücü

Fabrika ayarı

Geçerli yzlm

Kanal yard

Anlg: Man.

Ülkenizi seçin Avusturya

Belçika

Hırvatistan

Çek Cumhuriyeti

Danimarka

Finlandiya

Fransa

Almanya

Oto krlm bşltn. Bu işl birkaç dk sürer.

Başlat?

         6 Kanallar< kurma
  TV’nizi ilk kez ayarlarken bir menü dili seçmeniz 
ve TV ve dijital radyo kanallar�n�n (varsa) 
otomatik olarak ayarlanmas�n� gerçekle�tirmeniz 
istenir. Bu bölümde, kanallar� nas�l yeniden 
ayarlayaca��n�z ve hassas ayar yapaca��n�z 
aç�klanmaktad�r.

    Kanallar<n otomatik olarak 
ayarlanmas<
  Bu bölümde kanallar�n nas�l otomatik olarak 
aranaca�� ve depolanaca�� anlat�lmaktad�r.

    Ad<m 1 Menü dilinin seçilmesi

 Not

 Dil ayarlar�n�z do�ruysa bu ad�m� atlay�n. •

    1    ( Ev modu ) tu�una bas�n.
    2        tu�una basarak  [Kurulum]  

>  [Kurulum]  >  [Dil]  >  [Menü 
dili] seçene�ini belirleyin.

    3    tu�una basarak  [Menü dili]  ö�esine 
girin.

    4 Bir dil ayar� seçmek için      tu�una, 
onaylamak için de  OK  tu�una bas�n.

    
    5 Ç�kmak için    ( Ev modu ) tu�una bas�n.

Resim

Ses

Özellikler

Kurulum

Yzılım gnc

Menü dili

Kanal krlumu.

Tercihler

Kod çözücü

Fabrika ayarı

Geçerli yzlm

Turkish

Česky

Български

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

Español

Français
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         Sisteminizin seçilmesi

 Not

 Sistem ayarlar�n�z do�ruysa bu ad�m� atlay�n. •

    1    ( Ev modu ) tu�una bas�n.
    2        tu�una basarak  [Kurulum]  > 

 [Kurulum]  >  [Kanal krlumu.]  >  [Anlg: 
Man.] seçene�ini belirleyin.

      » [Anlg: Man.]  menüsü görüntülenir.

      3 Seçmek için        tu�una bas�n ve 
 [Sistem]  girin.

    4 Ülkenizi veya bölgenizi seçmek için      
tu�una bas�n.

    5 Onaylamak için  OK  tu�una bas�n.
    6 Ç�kmak için    ( Ev modu ) tu�una bas�n.

       Yeni TV kanallar<n<n aranmas< ve 
haf<zaya al<nmas<
    1    ( Ev modu ) tu�una bas�n.
    2        tu�una basarak  [Kurulum]  > 

 [Kurulum]  >  [Kanal krlumu.]  >  [Anlg: 
Man.] seçene�ini belirleyin.

      » [Anlg: Man.]  menüsü görüntülenir.

      3 Seçmek için        tu�una bas�n ve  [Ara]  
girin.

    4 Üç basamakl� frekans de�erini manuel 
olarak girmek için  Say< tuşlar<  tu�una 
bas�n.

    5 Aramay� ba�latmak için  OK  tu�una bas�n.
    Seçilen frekansta kanal yoksa, sistem bir  »
sonraki mevcut kanal� arar.

      6 Yeni kanal bulundu�unda     BACK  
tu�una bas�n.

    7 Yeni kanal�, yeni bir kanal numaras� alt�nda 
saklamak için      tu�una basarak  [Yeni 
knl kydt]  seçene�ini belirleyin.

    8    tu�una basarak  [Yeni knl kydt]  ö�esine 
girin.

    9 Yeni kanal� haf�zaya almak için  OK  tu�una 
bas�n.

    10 Ç�kmak için    ( Ev modu ) tu�una bas�n.

      6    tu�una basarak  [Durdur]  veya 
 [Devam]  seçene�ini belirleyin.

    7 Seçiminizi onaylamak için  OK  tu�una 
bas�n.

    8 ��lemi tamamlad���n�zda ç�kmak için    ( Ev 
modu ) tu�una bas�n.

        Kanallar<n manuel olarak 
ayarlanmas<
  Bu bölümde TV kanallar�n�n manuel olarak nas�l 
aran�p haf�zaya al�nd��� aç�klanmaktad�r.
     1    ( Ev modu ) tu�una bas�n.
    2        tu�una basarak  [Kurulum]  > 

 [Kurulum]  >  [Kanal krlumu.]  >  [Anlg: 
Man.] seçene�ini belirleyin.

      » [Anlg: Man.]  menüsü görüntülenir.

    
      3 Ayarlamak istedi�iniz ö�eyi seçmek için    

  tu�una bas�n.
     • [Sistem] 
     • [Ara] 
     • [Kanal numaras<] 
     • [İnce ayar] 
     • [Gçrl knl skla] 
     • [Yeni knl kydt] 
     • [Kanal atla] 

Resim

Ses

Özellikler

Kurulum

Yzılım gnc

Menü dili

Kanal krlumu.

Tercihler

Kod çözücü

Fabrika ayarı

Geçerli yzlm

Kanal yard

Anlg: Man.

T
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       Kanal atlama
    1    ( Ev modu ) tu�una bas�n.
    2        tu�una basarak  [Kurulum]  > 

 [Kurulum]  >  [Kanal krlumu.]  >  [Anlg: 
Man.] seçene�ini belirleyin.

      » [Anlg: Man.]  menüsü görüntülenir.

      3 Seçmek için        tu�una bas�n ve 
 [Kanal atla]  girin.

    4 Geçerli kanal� atlamak için    tu�una 
basarak  [Evet]  seçene�ini belirleyin ve 
 OK  tu�una bas�n.

    Uzaktan kumandan�zdaki   » P +/-  tu�una 
bast���n�zda veya kanal k�lavuzunu 
görüntüledi�inizde, seçilen kanal atlan�r.

      5 Ç�kmak için    ( Ev modu ) tu�una bas�n.

 Not

 Atlanan bir kanal�, kanal  listenize  geri  •
yükleyebilirsiniz.

      Kanallar<n yeniden adland<r<lmas<
  Kanallar� yeniden adland�rabilirsiniz. Kanal� 
seçti�inizde, kanal�n ad� görüntülenir.
     1 TV izlerken kanal k�lavuzunu 

görüntülemek için  OK  tu�una bas�n.
    2 yeniden adland�rmak istedi�iniz kanal� 

seçin.
    3     OPTIONS  tu�una bas�n.

    Kanal seçenekleri menüsü görüntülenir. »

      4 Seçmek için        tu�una bas�n ve  [Knl 
ynd adldr]  girin.

    Bir metin giri� kutusu görüntülenir. »

      5 Karakterleri seçmek için        tu�una 
bas�n.

    6 Her karakteri onaylamak için  OK  tu�una 
bas�n.

 İpucu

 Kanallar�n yeniden adland�r�lmas� - bir kanal ad�  •
en fazla alt� karakter uzunlu�unda olabilir.
  Büyük har�  küçük ya da tersini yapmak için  •
 [Aa]  tu�una bas�n.

       Kanal numaras<n<n değiştirilmesi
    1    ( Ev modu ) tu�una bas�n.
    2        tu�una basarak  [Kurulum]  > 

 [Kurulum]  >  [Kanal krlumu.]  >  [Anlg: 
Man.] seçene�ini belirleyin.

      » [Anlg: Man.]  menüsü görüntülenir.

      3 Seçmek için        tu�una bas�n ve 
 [Kanal numaras<]  girin.

    Ekranda izlemekte oldu�unuz kanal  »
görüntülenir.

      4 Kanal numaras�n� de�i�tirmek için      
tu�una bas�n.

    5 Onaylamak için  OK  tu�una bas�n.
    6 Kanal numaras�n� haf�zaya almak için      

tu�una basarak  [Yeni knl kydt]  seçene�ini 
belirleyin.

    7    tu�una basarak  [Yeni knl kydt]  ö�esine 
girin.

    8 Yeni kanal� haf�zaya almak için  OK  tu�una 
bas�n.

    9 Ç�kmak için    ( Ev modu ) tu�una bas�n.

       Analog kanallar<n ince ayar<
    1    ( Ev modu ) tu�una bas�n.
    2        tu�una basarak  [Kurulum]  > 

 [Kurulum]  >  [Kanal krlumu.]  >  [Anlg: 
Man.] seçene�ini belirleyin.

      » [Anlg: Man.]  menüsü görüntülenir.

      3 Seçmek için        tu�una bas�n ve  [İnce 
ayar]  girin.

    4 Frekans� ayarlamak için      tu�una bas�n.
    5 Onaylamak için  OK  tu�una bas�n.
    6 Kanal numaras�n� haf�zaya almak için      

tu�una basarak  [Gçrl knl skla]  seçene�ini 
belirleyin.

    7    tu�una basarak  [Gçrl knl skla]  ö�esine 
girin.

    8 Geçerli kanal� haf�zaya almak için  OK  
tu�una bas�n.

    9 Ç�kmak için    ( Ev modu ) tu�una bas�n.
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      Kanallar<n yeniden s<ralanmas<
  Kanal kurulumunu yapt�ktan sonra, kanallar�n 
görüntülenme s�ras�n� yeniden düzenleyebilirsiniz.
     1 TV izlerken kanal k�lavuzunu 

görüntülemek için  OK  tu�una bas�n.
    2     OPTIONS  tu�una bas�n.

    Kanal seçenekleri menüsü görüntülenir. »

      3  [Tekrar s<rala]  ö�esini seçmek için    
  dü�mesine bas�n ve ard�ndan  OK  

dü�mesine bas�n.
    4 Yeniden düzenleyece�iniz kanal� seçin, 

ard�ndan  OK  tu�una bas�n.
    Seçilen kanal vurgulan�r. »

      5 Vurgulanan kanal� istenen konuma ta��mak 
için        tu�una bas�n, ard�ndan  OK  
tu�una bas�n.

    6     OPTIONS  tu�una bas�n.
    Ekranda   » [Yndn srlma tm]  görüntülenir.

      7 Onaylamak için  OK  tu�una bas�n.
    8 Kanal k�lavuzundan ç�kmak için     BACK  

tu�una bas�n.
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b  HDMI 1 

  Blu-ray oynat�c�lar gibi yüksek 
çözünürlüklü dijital cihazlardan gelen 
dijital ses ve video giri�i.

   
c  SERV. U 

  Yaln�zca servis personelinin kullan�m� 
içindir.

d  SPDIF OUT 
  Ev sinema sistemlerine ve di�er dijital ses 
sistemlerine giden dijital ses ç�k���d�r.

   
e  TV ANTENNA 

  Anten, kablo veya uydudan gelen sinyal 
giri�i.

VGA

VGA

PC IN(AUDIO)

          7 Cihazlar<n 
bağlanmas<

  Bu bölümde cihazlar�n farkl� konnektörlere 
nas�l ba�land��� aç�klanmaktad�r. H�zl� Ba�lang�ç 
k�lavuzunda örnek verilmektedir.

 Not

 TV’nize cihaz ba�larken farkl� tipte konnektör  •
kullanabilirsiniz.

    19-22 inç TV için arka 
konnektörler

   
a  PC IN  ( VGA  ve  AUDIO IN )

  Bilgisayardan gelen ses ve video giri�i.

SERV.U

TR
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h  EXT 2  ( Y Pb Pr  ve  AUDIO L/R )
    DVD çalarlar veya oyun konsollar� gibi 
analog veya dijital cihazlardan gelen analog 
ses ve video giri�i.

   
     26 inç ve daha büyük TV’ler 
için arka konnektörler

   
a  PC IN  ( VGA  ve  AUDIO IN )

  Bilgisayardan gelen ses ve video giri�i.

SERV.U

HDMI 2/ DVI
VGA

    
f  AV OUT  ( VIDEO OUT  ve  AUDIO OUT 

L/R )
  Ba�ka bir TV veya kay�t cihaz� gibi analog 
cihazlara giden ses ve video ç�k���.

   
g  EXT 1  ( RGB  ve  CVBS )

  DVD çalarlar veya oyun konsollar� gibi 
analog veya dijital cihazlardan gelen analog 
ses ve video giri�i.

   

TV ANTENNA

AUDIO
IN

T
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e  EXT 1  ( RGB  ve  CVBS ) /  EXT 2  ( CVBS )

  DVD çalarlar veya oyun konsollar� gibi 
analog veya dijital cihazlardan gelen analog 
ses ve video giri�i. EXT2, S-Video’yu 
destekler.

   
f  EXT 3  ( Y Pb Pr  ve  AUDIO L/R )

  DVD çalarlar veya oyun konsollar� gibi 
analog veya dijital cihazlardan gelen analog 
ses ve video giri�i.

EXT1/ EXT2

(RGB/CVBS)/ (CVBS)

   
b  HDMI  1/2

  Blu-ray oynat�c�lar gibi yüksek 
çözünürlüklü dijital cihazlardan gelen 
dijital ses ve video giri�i.

    
c  TV ANTENNA 

  Anten, kablo veya uydudan gelen sinyal 
giri�i.

    
d  SPDIF OUT 

  Ev sinema sistemlerine ve di�er dijital ses 
sistemlerine giden dijital ses ç�k���d�r.

VGA

VGA

PC IN(AUDIO)

 

/ HDMI 2

TV ANTENNA
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b   

  Hoparlör veya kulakl�klara giden stereo 
ses ç�k���d�r.

c  AUDIO L/R 
   VIDEO  ö�esine ba�l� analog cihazlardan 
gelen ses giri�i.

   
d  VIDEO 

  VCR gibi analog cihazlardan gelen 
kompozit video giri�i.

   
e  S-VIDEO 

  S-Video (yan): video kamera, 
oyun konsolu vb. için Audio L/R 
konnektörleriyle kullan�l�r. Video 
sinyallerine yönelik S-Video (yan) giri�i 
oldu�unu gördü�ünüzde, video sinyalleri 
için Kompozit video (yan) giri�ini 
kullanmay�n.

   
g  SERV. U 

    Yaln�zca servis personelinin kullan�m� 
içindir.

     Yan konektörler

   
a  USB 

  USB depolama cihazlar�ndan gelen veri 
giri�idir.

1

2

6

3

4

5
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     • DVI-HDMI kablo 

   
     • HDMI kablo ve HDMI-DVI adaptörü 

   
     • VGA kablo 

     

DVI

LEFT / RIGHT
HDMI 1/ DVI

AUDIO IN :

PC IN(AUDIO)
For TV of size 26 inch and larger
For TV of size 22 inch and smaller

HDMI 2/ DVI

/ HDMI 2

VGA

DVI

/ HDMI 2

LEFT / RIGHT
HDMI 1/ DVI

AUDIO IN :

PC IN(AUDIO)
For TV of size 26 inch and larger

HDMI 2/ DVI
VGA

For TV of size 22 inch and smaller

VGA

VGA

 LEFT / RIGHT
HDMI 1/ DVI

AUDIO IN :

PC IN(AUDIO)
For TV of size 26 inch and larger

HDMI 2/ DVI
VGA

For TV of size 22 inch and smaller

   
f  HDMI 

    Blu-ray oynat�c�lar gibi yüksek 
çözünürlüklü dijital cihazlardan gelen 
dijital ses ve video giri�i.

   
     Bilgisayar bağlanmas<
   TV’ye bilgisayar bağlamadan önce 

    Bilgisayar�n�z�n ekran yenileme h�z�n� 60Hz • 
de�erine ayarlay�n.
    Bilgisayar�n�z�n destekledi�i bir ekran • 
çözünürlü�ü seçin.

      Bilgisayar< aşağ<daki konnektörlerden biriyle 
bağlay<n: 

 Not

 DVI veya VGA üzerinden yap�lan ba�lant�lar ek  •
bir ses kablosu gerektirir.

     • HDMI kablosu 

    
TR
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     • Pixel Plus Link: Ba�l� cihazlar�n ayarlar�n� 
geçersiz k�lar ve TV’nin ayarlar�n� kullan�r.

       EasyLink’in etkinleştirilmesi ve devre 
d<ş< b<rak<lmas<

 Not

 Kullanmay� dü�ünmüyorsan�z, EasyLink  •
özelli�ini etkinle�tirmeyin.

    1    ( Ev modu ) tu�una bas�n.
    2        tu�una basarak  [Kurulum]  

>  [Kurulum]  >  [Tercihler]  > 
 [EasyLink] seçene�ini belirleyin.

    3  [Aç<k]  veya  [Kapal<]  seçene�ini belirleyin.

       Tek dokunuşta oynatman<n kullan<m<
    1 EasyLink’i etkinle�tirdikten sonra 

cihaz�n�zdaki oynat tu�una bas�n. 
    TV otomatik olarak do�ru kayna�a  »
geçi� yapar.

         Tek dokunuşta bekletmenin kullan<m<
    1 TV’deki veya cihaz uzaktan 

kumandas�ndaki    Bekleme  tu�una bas�n 
ve en az üç saniye boyunca tu�u bas�l� 
tutun. 

    TV ve ba�l� tüm HDMI cihazlar�  »
beklemeye geçer.

         Sistem ses kontrolü
  Bu özellik, etkin durumdayken, EasyLink 
uyumlu ev sinema sistemi içeri�i oynat�ld���nda 
TV hoparlörlerini otomatik olarak kapat�r. Ses, 
yaln�zca ev sinema sisteminin hoparlörleri veya 
AV al�c�s� gibi ampli� katörün hoparlörlerinden 
verilir.

 Not

 Ses giri�ini TV’nize   • do�ru biçimde   (bkz. 
‘Ampli� katör ba�lanmas�’ sayfa   34  )  e�lemek için 
ba�l� cihazlar�n kullan�c� k�lavuzundaki talimatlar� 
uygulay�n.

      Philips Easylink kullan<m<
   TV’niz, HDMI CEC (Tüketici Elektroni�i 
Kontrolü) protokolü kullanan Philips EasyLink 
özelli�ini destekler. HDMI konektörleriyle 
ba�lanan EasyLink uyumlu cihazlar, bir tek 
uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir. 

 Not

 EasyLink uyumlu cihaz aç�k olmal� ve kaynak  •
olarak seçilmelidir.
  Philips, tüm HDMI CEC cihazlar�yla %100  •
birlikte çal��abilme garantisi sa�lamaz.

     EasyLink özellikleri
  TV’niz a�a��daki Easylink özelliklerini destekler:

     • Tek dokunuşta oynatma: TV’nizi tek 
dokunu�ta oynatma özelli�ini destekleyen 
cihazlara ba�lad���n�zda, TV ve cihazlar� 
tek bir uzaktan kumanda ile kontrol 
edebilirsiniz. Örne�in, DVD uzaktan 
kumandan�zda ‘Oynat’ tu�una bast���n�zda, 
TV’niz DVD içeri�ini göstermek üzere 
otomatik olarak do�ru kanala geçer. 
     • Tek dokunuşta bekletme: TV’nizi 
bekleme özelli�ini destekleyen cihazlara 
ba�lad���n�zda, TV uzaktan kumandan�z� 
kullanarak TV ve ba�l� olan tüm 
HDMI cihazlar�n� bekleme moduna 
geçirebilirsiniz.
     • Sistem ses kontrolü (Tek dokunuşta 
ses):  TV’nizi HDMI CEC uyumlu 
ampli� katöre (Ev sinema sistemi veya 
AV al�c�s� gibi) ba�lad���n�zda, TV’niz 
ba�l� ampli� katörden ses çalmak üzere 
otomatik olarak geçi� yapabilir. Tek 
dokunu�ta ses özelli�ini kullanmak için 
ba�l� ampli� katördeki ses giri�ini TV’niz 
ile e�lemelisiniz. Ba�l� ampli� katörün veya 
TV’nizin uzaktan kumandas�n� kullanarak 
ses düzeyini ayarlayabilirsiniz.
     • Uzaktan kumanda geçişi (Uzaktan 
kumanda tuşuyla aktarma): RC tu�uyla 
aktarma özelli�i, TV’nizin uzaktan 
kumandas�n� kullanarak EasyLink uyumlu 
cihazlar� kontrol etmenize olanak tan�r.
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    Bir HDMI giri�i ve birkaç HDMI ç�k��� olan • 
ampli� katör. Ses, HDMI konnektörünü 
kullanan ampli� katör arac�l���yla 
cihaz�n�zdan çal�nabilir.

     
 Not

 Bu özelli�i kullanabilmeniz için ba�l� cihazdan  •
gelen ses giri�ini TV’nize e�lemeniz gerekir.

     Uzaktan kumanda geçişinin 
etkinleştirilmesi
    1 Önceki  bölümdeki   (bkz. ‘EasyLink’in 

etkinle�tirilmesi ve devre d��� b�rak�lmas�’ 
sayfa   33  )  talimatlar� uygulayarak 
easylink uyumlu cihazlar aras�nda tek 
tu�la oynatma ve tek tu�la bekletme 
özelliklerini etkinle�tirin.

    2    ( Ev modu ) tu�una bas�n.
    3        tu�una basarak giri� menünüzden 

HDMI konnektörlü bir cihaz seçebilirsiniz.
    4     OPTIONS  tu�una bas�n.
    5      tu�una basarak  [RC geçişi etkin]  

seçene�ini belirleyin ve  OK  tu�una bas�n.
    Uzaktan kumanda geçi�i, seçilen cihazda  »
etkinle�tirildi.

 Not

 Easylink uyumlu cihaz, TV’ye HDMI  •
konnektörüyle ba�lanmal�d�r.

HDMI Device

Amplifier

HDMIHDMI

    1 Önceki  bölümdeki   (bkz. ‘EasyLink’in 
etkinle�tirilmesi ve devre d��� b�rak�lmas�’ 
sayfa   33  )  talimatlar� uygulayarak 
Easylink uyumlu cihazlar�n�z aras�nda 
tek tu�la oynatma ve tek tu�la bekletme 
özelliklerini etkinle�tirin.

    2    ( Ev modu ) tu�una bas�n.
    3        tu�una basarak  [Kurulum]  >  [Ses]  

>  [TV hoprlr]  >  [En İyi Görnt] seçene�ini 
belirleyin.

    Easylink uyumlu sistem içeri�i  »
alg�land���nda, TV hoparlörleri otomatik 
olarak kapat�l�r.

      4        tu�una basarak  [Kurulum]  > 
 [Ses]  >  [TV hoprl]  >  [Aç<k]  seçene�ini 
belirleyin ve sistem ses kontrolünü 
devre d��� b�rakarak TV hoparlörlerini 
etkinle�tirin.

 Not

   • [TV hoprl]  >  [Kapal<]  seçene�ini 
belirledi�inizde, TV hoparlörleri kapat�l�r.

   AmpliJ katör bağlanmas<
  TV’nize ba�l� Easylink uyumlu bir cihazdan ses 
çalmak için Ev Sinema Sistemi veya AV al�c�s� 
gibi bir ampli� katör kullan�labilir. 
  Ampli� katör a�a��daki farkl� biçimlerde 
ba�lanabilir:

    Yaln�z bir HDMI ç�k��� olan ampli� katör. • 
Ses, ampli� katör arac�l���yla cihazdan veya 
TV’den çal�nabilir.

   HDMI Device

Amplifier

HDMI

SPDIF OUT /
Analogue Audio

HDMI

SPDIF OUT/
Analogue audio

1 2
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     • [Ayg<t kök men] CD/DVD/oyun 
diskinin kök menüsüne gider.
     • [Chz kur men] DVD oynat�c�s�, HDD 
kaydedicisi veya oyun konsolu gibi 
ba�l� cihazlar�n ana menüsüne gider.
     • [Aygt içrk men] CD/DVD/oyun 
diskinin içerik menüsüne gider.

      4 Seçiminizi girmek veya etkinle�tirmek için 
 OK  tu�una bas�n.

        Kensington kilidinin kullan<m<
  TV’nin arkas�nda bir Kensington güvenlik yuvas� 
bulunur. Yuva ile a��r bir masa gibi sabit bir nesne 
aras�na bir Kensington kilidi asarak ürünün 
çal�nmas�n� önleyebilirsiniz.

    
     Uzaktan kumanda geçişinin devre d<ş< 
b<rak<lmas<
    1 Önceki  bölümdeki   (bkz. ‘EasyLink’in 

etkinle�tirilmesi ve devre d��� b�rak�lmas�’ 
sayfa   33  )  talimatlar� uygulayarak 
easylink uyumlu cihazlar aras�nda tek 
tu�la oynatma ve tek tu�la bekletme 
özelliklerini etkinle�tirin.

    2    ( Ev modu ) tu�una bas�n.
    3        tu�una basarak giri� menünüzden 

HDMI konnektörlü bir cihaz seçebilirsiniz.
    4     OPTIONS  tu�una bas�n.
    5      tu�una basarak  [RC geçişi devre d<ş<]  

seçene�ini belirleyin ve  OK  tu�una bas�n.
    Uzaktan kumanda geçi�i, seçilen cihazda  »
devre d��� b�rak�ld�.

 Not

 Easylink uyumlu cihaz, TV’ye HDMI  •
konnektörüyle ba�lanmal�d�r.

     Uzaktan kumanda geçişi 
etkinleştirildikten sonra menüye 
erişilmesi
    1 Uzaktan kumanda geçi�ini, önceki 

 bölümdeki  talimatlar� uygulayarak 
etkinle�tirin.

    2        tu�una basarak uzaktan kumanda 
geçi�ini desteklemek üzere etkinle�tirilen 
bir cihaz seçin ve girmek için  OK  tu�una 
bas�n.

    3 A�a��daki TV veya TV’ye ba�l� olan etkin 
cihaz menülerinden birine gitmek için     
OPTIONS  tu�una bas�n:

     • [TV kurulumu] Resim, ses ve di�er 
ayarlar� de�i�tirmek için menü eri�imi 
sa�lar.
     • [Saat] TV ekran�nda saati görüntüler.
     • [TV hoprlr] TV hoparlörlerini açar 
veya kapat�r. Bir EasyLink uyumlu ev 
sinema sistemi içeri�i alg�land���nda, 
TV hoparlörlerinin otomatik moda 
ayarlanmas� hoparlörleri kapat�r.
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          Multimedya
     Desteklenen saklama cihaz�: USB (Yaln�zca • 
FAT veya FAT 32 USB depolama cihazlar� 
desteklenir) 
    Desteklenen multimedya dosyas� • 
formatlar�:

    Görüntü: JPEG• 
    Ses: MP3• 

 Not

 Multimedya dosyas� adlar� 32 karakteri  •
a�mamal�d�r. 

      Radyo / Al<m / İletim
     Anten giri�i: 75ohm koaksiyel (IEC75)• 
    TV sistemi: PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, • 
D/K, L/L’ 
    Video oynatma: NTSC, SECAM, PAL• 
    Radyo Bantlar�: Hyperband, S-channel, • 
UHF, VHF

        Uzaktan kumanda
     Tip: PF02E09B• 
    Piller: 2 x AAA (LR03 tipi)• 

        Güç
     �ebeke gücü: 220-240V, 50Hz• 
    Bekleme gücü: < 0,15W• 
    Ortam s�cakl���: 5 - 40 derece Celsius• 

       8 Ürün bilgileri
  Ürün bilgileri, bildirimde bulunulmadan 
de�i�tirilebilir. Ayr�nt�l� ürün bilgileri için   
www.philips.com/support web sitesine gidin.

    Desteklenen ekran 
çözünürlükleri
    Bilgisayar formatlar< 

    Çözünürlük – yenileme h�z�:• 
    640 x 480 - 60Hz• 
    800 x 600 - 60Hz• 
    1024 x 768 - 60Hz• 
    1280 x 720 - 60Hz• 
    1280 x 768 - 60Hz• 
    1280 x 1024 - 60Hz• 
    1360 x 768 - 60Hz• 
    1440 x 900 - 60Hz • 
    1680 x 1050 - 60Hz• 
    HDMI/DVI giri�i üzerinden• 

       Video formatlar< 
    Çözünürlük – yenileme h�z�:• 

    480i - 60Hz• 
    480p - 60Hz• 
    576i - 50Hz• 
    576p - 50Hz• 
    720p - 50Hz, 60Hz• 
    1080i - 50Hz, 60Hz• 
    1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, • 
60 Hz.
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        Desteklenen TV montaj 
üniteleri
  TV’yi monte etmek için bir Philips TV montaj 
ünitesi veya VESA uyumlu TV montaj ünitesi 
sat�n al�n. Kablo ve konnektörlerin zarar 
görmesini önlemek için TV’nin arka taraf�nda 
en az 2,2 inç veya 5,5 cm bo�luk b�rak�ld���ndan 
emin olun.

 Uyar<

 TV montaj ünitesiyle birlikte verilen tüm  •
talimatlara uyun. Koninklijke Philips Electronics 
N.V. hatal� yap�lan TV montajlar� nedeniyle 
meydana gelen kaza, yaralanma veya 
zararlardan sorumlu de�ildir.

  TV ekran 
boyutu (inç)

  Gereken 
aral<k (mm)

  Gereken 
montaj c<vatas< 
say<s<

 19  75 x 75  4 x M4
 22  100 x 100  4 x M4
 26  200 x 100  6 x M4
 32  200 x 200  4 x M6
 42  400 x 400  4 x M6
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      TV kanal< sorunlar<
   Daha önceden ayarlanm<ş kanallar, kanal 
listesinde görünmüyor:

  Do�ru kanal�n seçildi�inden emin olun. •

      Görüntü sorunlar<
   TV aç<k ama görüntü yok:

  Antenin TV’ye düzgün �ekilde ba�lanm��  •
oldu�undan emin olun.
  TV kayna�� olarak do�ru cihaz�n  •
seçildi�inden emin olun.

    Ses var ama görüntü yok:
  Görüntü ayarlar�n�n düzgün biçimde  •
ayarland���ndan emin olun.

    Anten bağlant<s<ndan gelen TV al<m sinyali zay<f:
  Antenin TV’ye düzgün �ekilde ba�lanm��  •
oldu�undan emin olun.
  Hoparlörler, topraklanmam�� ses cihazlar�,  •
neon lambalar�, yüksek binalar ve di�er 
büyük nesneler sinyal al�m kalitesini 
olumsuz etkileyebilir. Mümkünse, anten 
yönünü de�i�tirerek veya cihazlar� 
TV’den uzakla�t�rarak sinyal al�m kalitesini 
yükseltin.
  Sadece bir kanaldaki yay�n al�m� kötüyse,  •
bu kanal�n ince ayar�n� yap�n.

    Bağl< cihazlardan gelen görüntü kalitesi düşük:
  Cihazlar�n düzgün �ekilde ba�lanm��  •
oldu�undan emin olun.
  Görüntü ayarlar�n�n düzgün biçimde  •
ayarland���ndan emin olun. 

    TV görüntü ayarlar<n<z< kaydetmemiştir:
    TV konumunun ev ayar�na getirilmi� • 
oldu�undan emin olun. Bu mod, size ayarlar� 
de�i�tirme ve kaydetme esnekli�i sunar.

      Resim ekrana s<ğm<yor, çok büyük veya çok 
küçük:

  Farkl� bir görüntü format� kullanmay�  •
deneyin.

    Görüntü konumu hatal<d<r:
  Baz� cihazlardan gelen görüntü sinyalleri  •
ekrana tam s��mayabilir. Cihaz�n sinyal 
ç�k���n� kontrol edin.

       9 Sorun giderme
  Bu bölümde s�k kar��la��lan sorunlar ve bunlar�n 
çözümleri aç�klanmaktad�r.

    Genel TV sorunlar<
   TV neden aç<lm<yor:

  Güç kablosunun � �ini prizden çekin. Bir  •
dakika bekleyin ve yeniden tak�n.
  Güç kablosu ba�lant�lar�n�n yeterince s�k�  •
oldu�undan emin olun.

    Uzaktan kumanda düzgün çal<şm<yor:
  Uzaktan kumanda pillerinin +/- yönlerine  •
göre uygun �ekilde tak�lm�� oldu�undan 
emin olun.
  Bo� veya zay�f uzaktan kumanda pillerini  •
de�i�tirin.
  Uzaktan kumanda ve TV sensör merce�ini  •
temizleyin.

    TV üzerindeki bekleme <ş<ğ< k<rm<z< olarak 
yan<p söner:

  Güç kablosunun � �ini prizden çekin.  •
Güç kablosunu yeniden takmadan önce 
TV’nin so�umas�n� bekleyin. Yan�p sönme 
yeniden olu�ursa, Philips Destek Hatt�’na 
ba�vurun. 

    TV kilidi özelliğini açma kodunu unuttunuz
  ‘8888’ kodunu girin. •

    TV menüsü dili hatal<.
  TV menüsünü tercih etti�iniz  dile   •
dönü�türün.

    TV’yi açmak/kapamak/bekleme moduna 
geçirmek s<ras<nda TV şasisinden bir çat<rdama 
sesi geliyor:

  Herhangi bir i�leme gerek yoktur.  •
Bu çatlama sesi, TV’nin so�umas� ve 
�s�nmas� s�ras�nda gerçekle�en normal bir 
genle�me ve küçülmeden kaynaklan�r. Bu, 
performans� etkilemez.
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      Bilgisayar bağlant< sorunlar<
   TV’deki bilgisayardan gelen görüntü sabit değil:

  Bilgisayar�n�z�n desteklenen çözünürlük ve  •
yenileme oranlar�n� kulland���ndan emin 
olun.
  TV görüntü format�n� ölçeksiz olarak  •
ayarlay�n.

      Bize ulaş<n
   Sorununuzu çözemedi�iniz takdirde, www.
philips.com/support web sitesinde bu ürün için 
belirtilen SSS bölümüne ba�vurun. 
  Sorun devam ederse, bu Ekte belirtilen 
ülkenizdeki Philips Mü�teri Destek birimine 
ba�vurun.

 Uyar<

 Ürünü kendiniz onarmaya çal��may�n. Bu;  •
yaralanma, ürününüzde onar�lmaz hasar veya 
garantinizin geçersiz olmas�na neden olabilir.

 Not

 Philips ile ileti�im kurmadan önce TV model  •
ve seri numaralar�n�z� haz�r bulundurun. Bu 
numaralar, TV’nizin arkas�nda ve ambalajda 
bas�l� durumdad�r.

      Ses sorunlar<
   TV’de görüntü var ama ses yok:

 Not

 Ses sinyali alg�lanmazsa, TV otomatik olarak  •
ses ç�k��� kapal� ayar�na geçi� yapar, bu durum 
herhangi bir ar�za belirtisi de�ildir.

  Tüm kablolar�n düzgün �ekilde ba�lanm��  •
oldu�undan emin olun.
  Ses düzeyinin 0 olarak ayarlanmam��  •
oldu�undan emin olun.
  Ses düzeyinin tamamen kapat�lmam��  •
oldu�undan emin olun.

    Görüntü var ama ses kalitesi çok düşük:
  Ses ayarlar�n�n düzgün biçimde  •
yap�ld���ndan emin olun.

    Görüntü var ama ses sadece bir hoparlörden 
geliyor:

  Ses dengesinin orta konuma  •
ayarland���ndan emin olun.

      HDMI bağlant< sorunlar<
   HDMI cihazlar<nda sorun var:

  HDCP (Yüksek Bant Geni�li�inde Dijital  •
�çerik Korumas�) deste�i, bir TV’nin HDMI 
cihaz�ndan ald��� içeri�i oynatmas� için 
gereken süreyi uzatabilir. 
  TV, HDMI cihaz�n� tan�m�yor ve herhangi  •
bir görüntü olu�muyorsa, kayna�� bir 
cihazdan ba�ka birine geçirin, ard�ndan 
geçi�i geri al�n.
  Zaman zaman ses kesintisiyle  •
kar��la��yorsan�z, HDMI cihaz�ndaki ses 
ayarlar�n�n do�ru olup olmad���n� kontrol 
edin.
  HDMI-DVI adaptör veya HDMI - DVI  •
kablosu kullan�rsan�z,  AUDIO L/R  veya 
 AUDIO IN  giri�ine ek bir ses kablosu 
(yaln�zca mini jak) ba�l� olup olmad���n� 
kontrol edin.
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