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Güvenlik ve Ekran 
bakımı 

Güvenlik 
Elektrik çarpması veya yangın riski! 
• TV'yi asla yağmur veya suya maruz 

bırakmayın. 
• Vazolar gibi sıvı içerek nesneleri asla TV'nin 

yakınında bulundurmayın. TV'nin üstüne veya 
içine sıvı damlarsa TV'nin güç kablosunu derhal 
prizden çıkarın. TV'yi tekrar kullanmadan önce 
Philips Müşteri Hizmetleriyle ir tibata geçin. 

• TV'yi, kumandayı veya pilleri asla açık 
alevlere veya doğrudan güneş ışığı gibi ısı 
kaynaklarına maruz bırakmayın. 

• Yangının büyümesini önlemek için mum 
veya diğer alev kaynaklarını TV'den, 
kumandadan ve pillerden her zaman uzak 
tutun. 

• TV'nin havalandırma delikleri veya diğer 
açıklıklarına asla yabancı maddeler sokmayın. 

• TV döndürüldüğünde güç kablosunda 
gerilmeye neden olmadığından emin olun. Güç 
kablosunun gerilmesi bağlantıları gevşetebilir 
ve kıvılcımlara neden olabilir. 

• TV'nin şebeke gücüyle bağlantısını kesmek 
için TV'nin fişi prizden çıkarılmalıdır. Gücü 
keserken her zaman fişten tutun, asla kablodan 
tutarak çekmeyin. Fişe, güç kablosuna ve prize 
her zaman erişebileceğinizden emin olun. 

Kısa devre veya yangın riski! 
• Kumandayı veya pilleri asla yağmur, su ya 

da aşırı ısıya maruz bırakmayın. 
• Fişlere güç uygulanmasından kaçının. 

Gevşek fişler kıvılcım veya yangına neden 
olabilir. 

Yaralanma ve TV'nin zarar görme 
riski! 
• 25 kg veya 55 lbs'den daha ağır olan bir 

TV'yi kaldırmak ve taşımak için iki kişi gerekir. 
• TV'yi standına kurarken yalnız verilen 

standı kullanın. Standı TV'ye sıkıca sabitleyin. 
TV'yi hem TV'nin hem de standın toplam 
ağırlığını taşıyabilecek düz bir zemin üzerine 
yerleştirin. 

• TV'yi duvara monte ederken yalnız TV'nin 
ağırlığını taşıyabilen bir duvar montaj aparatını 
kullanın. Duvar montaj aparatını TV ve duvar 
montaj aparatının toplam ağırlığını 
taşıyabilecek bir duvara monte edin. TP Vision 
Europe B.V. yanlış montaj sonucu oluşacak 
kaza yaralanma veya hasarlardan sorumlu 
tutulamaz. 

• TV'yi saklamanız gerektiğinde standı 
TV'den ayırın. TV'yi asla stand takılı halde 
arkası üstüne yatırmayın. 

• TV'yi güç çıkışına bağlamadan önce 
gerilimin TV'nin arkasında yazan değere uygun 
olduğundan emin olun Gerilimi farklı olan bir 
güç çıkışına TV'yi asla bağlamayın. 

• Bu ürünün bazı parçaları camdan yapılmış 
olabilir. Yaralanma ve hasarlara karşı dikkatli 
tutun. 

Çocuklar için yaralanma riski! 
• TV'nin devrilmesi ve çocukların 

yaralanmasını önlemek için bu tedbirlere uyun: 
• TV'yi bir kumaşla veya sabit olmayan 

başka bir nesneyle kaplı bir yüzey üzerine asla 
yerleştirmeyin. 

• TV'nin hiçbir kısmının yüzeyin kenarından 
sarkmadığından emin olun. 

• Hem mobilyayı hem de TV'yi duvara ya da 
uygun bir desteğe sabitlemeden önce TV'yi 
asla uzun bir mobilya (örneğin kitaplık) 
üzerinde yerleştirmeyin. 

• Çocukları mobilyaya tırmanarak TV'ye 
ulaşmanın tehlikesi konusunda eğitin. 

Pillerin yutulma riski! 
• Ürün/kumanda yutulabilir, küçük piller 

içerebilir. Pilleri her zaman çocukların 
ulaşamayacağı yerlerde tutun! 

Așırı ısınma riski! 
• TV'yi asla etrafı kuşatılacak şekilde 

yerleştirmeyin. İdeal havalandırma için TV'nin 
etrafında en az 10 cm boşluk bırakın. 
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Perdelerin veya diğer nesnelerin TV'nin 
havalandırma deliklerini kapatmasına asla izin 
vermeyin. 

Yaralanma, yangın veya güç kablosu 
hasar riski! 
• TV'yi veya herhangi bir nesneyi asla güç 

kablosunun üzerine yerleştirmeyin. 
• Fırtınalı havalarda TV'nin prizle ve antenle 

bağlantısını kesin. Fırtınalar sırasında TV, güç 
kablosu veya anten kablosuna asla 
dokunmayın. 

İșitme hasarı riski! 
• Kulak içi kulaklık veya normal kulaklıkları 

uzun süre ya da yüksek ses seviyeleriyle 
kullanmayın. 

Düșük sıcaklıklar 
• TV 5°C veya 41°F altındaki sıcaklıklarda 

taşınacaksa, TV'yi prize bağlamadan önce 
TV'yi ambalajından çıkarın ve TV'nin oda 
sıcaklığına gelmesi için bekleyin. 

Ekran bakımı 
• Sabit görüntülerden mümkün olduğunca 

kaçının. Sabit görüntüler ekranda uzun süre 
hareketsiz kalan görüntülerdir. Örnek: ekran 
üstü menüleri, siyah çubuklar ve zaman 
ekranları. Sabit görüntüler kullanmanız 
gerekiyorsa ekran kontrastını ve parlaklığı 
düşürerek ekranın zarar görmesini önleyin. 

• Temizlemeden önce TV'nin fişini çekin. 
• TV ve kasasını yumuşak, nemli bir bezle 

temizleyin. Alkol, kimyasal veya ev tipi temizlik 
malzemelerini asla TV üzerinde kullanmayın. 

 • TV ekranının zarar görme riski bulunur! 
Ekrana herhangi bir nesneyle dokunmayın, 
itmeyin, ovmayın veya çarpmayın. 

• Deformasyonlar ve renk solmalarını 
önlemek için su damlalarını mümkün 
olduğunca erkenden silin. 

• Not: Sabit görüntüler TV ekranında kalıcı 
hasarlara neden olabilir. 

• LCD ekranda sabit görüntüleri iki saatten 
daha uzun süre açık tutmayın, aksi halde 
gölgelenmeler oluşabilir. Bunu önlemek için 

ekran parlaklığı ve kontrast seviyelerini 
düşürün.  

• Programların uzun süre 4:3 formatlarında 
izlenmesi ekranın sol ve sağ kenarlarında ve 
ayrıca görüntünün sınırları boyunca farklı izler 
bırakabilir. Bu modu uzun süre kullanmaktan 
kaçının.  

• Video oyunları veya bilgisayarlardaki sabit 
görüntülerin uzun süre görüntülenmesi 
görüntü sonrası kısmi izlere ve ekran 
yanmasını neden olduğu gölgeli görünümlere 
neden olabilir. TV'yi bu şekilde kullanırken 
parlaklık ve kontrast seviyelerini düşürün.  

• Yukarıda bahsedilenlerin sonucu olarak 
ortaya çıkan gölgeler, kısmi görüntü sonrası 
izler ve TV ekranında görünen diğer izler 
garanti kapsamına girmez. 

 

İLK KURULUM 

Güvenlik talimatlarını okuyun 
Lütfen TV'nizi ilk kullanmadan önce güvenlik 

talimatlarını okuyun. Help (Yardım) 
menüsünde Safety and Screen care (Güvenlik 
ve Ekran bakımı). 

TV standı kurulumu ve duvara 
montaj talimatları 

TV standı kurulumu 
TV standını nasıl kuracağınızla ilgili talimatları, 

TV'yi ambalajından çıkardığınızda karton 
kutunun içinde gelen Hızlı Başlangıç Kılavuzuna 
bulabilirsiniz. Hızlı Başlangıç Kılavuzunu 
kaybetmeniz halinde, www.philips.com 
sitesinden indirebilirsiniz. İndirilecek Hızlı 
Başlangıç Kılavuzunun sürümü için TV'nizin 
ürün tipi numarasını kullanın. 

Duvara montaj talimatları 
TV'niz ayrıca bir VESA uyumlu duvar montaj 

braketi (ayrı satılır) için hazırlanmıştır. 
Duvar montaj aparatını satın alırken 

aşağıdaki VESA kodunu kullanın. 
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Braketi emniyetli şekilde sabitlemek için 
uzunluğu çizimde belir tilen vidaları kullanın. 

 
İpuçları: Bu resim yalnızca referans amaçlıdır. 
Aşağıdakilere dikkat edin, "L", VESA 

kalınlığını ifade eder. 
32PHS4001/32PHT4001: 
VESA MIS-F 200x100mm, M4x25mm. 
42PFS4012/43PFS4001/43PFT4001/49PFS4

001/49PFT4001: 
VESA MIS-F 200x300mm. 
Üst taraf M6x43mm. 
Alt taraf M6x28mm. 
32PHS4012: 
VESA MIS-F 100x100mm, M4x23mm. 
43PFS4012: 
VESA MIS-F 400x200mm. 
Üst taraf M6x45mm. 
Alt taraf M6x23mm. 
50PFS4012/12: 
VESA MIS-F 200x200mm. 
Üst taraf M6x45mm. 
Alt taraf M6x23mm. 

Dikkat: 
TV’nin duvara montajı için özel beceriler 

gerekir ve yalnızca kalifiye personel tarafından 
yapılmalıdır. TV’nin duvara montajı TV'nin 
ağırlığına göre güvenlik standartlarını 
karşılamalıdır. Ayrıca, TV'yi yerleştirmeden 
önce güvenlik önlemlerini okuyun. 

TP Vision Europe B.V. TV’nin yanlış şekilde 
montajından kaynaklanan kaza, yaralanma veya 
hasarlardan sorumlu tutulamaz. 

 

Yerleștirmeyle ilgili ipuçları 
• TV'yi doğrudan güneş ışığı almayacak bir 

yerde yerleştirin. 
• TV'yi duvardan en fazla 15cm uzakta 

yerleştirin. 
• TV izlemek için en ideal mesafe köşegen 

ekran boyutunun üç katıdır. TV karşısında 
oturduğunuzda gözleriniz ekranın ortasıyla 
aynı hizada olmalıdır. 

Güç kablosu 
• Fişini prize takın. 
• Prize takılı olan fişe her zaman erişilebilir 

olduğundan emin olun. 
• İpuçları: TV'yi uzun süre 

kullanmayacaksanız lütfen fişini çekin. 

Anten kablosu 
• Anten kablosunu TV'nin arka kısmındaki 

ANTENNA soketine takın. 
• Bir anten dağıtım sisteminden kendi anten 

sinyalinizi bağlayabilirsiniz. Bir IEC Coax 75 
Ohm RF anten konnektörü kullanın. DVB-T 
ve DVB-C giriş sinyalleri için bu anten 
bağlantısını kullanın. 

Çanak anten 
PHS ve PFS modelleri için. 
Uydu F tipi konnektörü, TV'nin arkasındaki 

SAT uydu bağlantısına takın. 

 

 

 

 

 

   

TVVESA

min.&max.

L
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Cihazlarınızı Bağlama 

Bağlantı hakkında 
Bağlantı kılavuzu 

 
Bir cihazı her zaman en yüksek bağlantı 

kalitesiyle TV'ye bağlayın. Ayrıca, resim ve sesin 
iyi aktarımı için kaliteli kablolar kullanın. Birden 
fazla cihazın TV'ye bağlanmasıyla ilgili yardıma 
ihtiyacınız olduğunda, Philips TV bağlantı 
kılavuzuna bakabilirsiniz. Kılavuz, bağlantının 
nasıl yapılacağı ve hangi kabloların 
kullanılacağıyla ilgili bilgiler içermektedir. 
www.connectivityguide.philips.com sitesine 
gidin. 

Anten giriși 

 
Bir set üstü kutusu (dijital alıcı) veya bir 

kaydediciniz varsa anten kablolarını TV'ye 
bağlamadan önce set üstü kutusu veya 

kaydediciden anten sinyalini iletmek için bu 
cihazlara bağlayın. Bu sayede, anten ve set üstü 
kutusu kaydedicinin kaydetmesi için muhtemel 
ek kanallar gönderebilir.  

HDMI girișleri 

 
HDMI Kalitesi 
Bir HDMI bağlantısı en iyi resim ve ses 

kalitesine sahiptir. TV sinyali için bir HDMI 
kablosu kullanın. 

En iyi sinyal kalitesi aktarımı için 5 metreden 
daha uzun olmayan yüksek hızlı bir HDMI 
kablosu kullanın. 

HDMI MHL 
TV'deki HDMI 3 bağlantısı HDMI MHL'yi 

(Mobil Yüksek Netlik Bağlantısı) destekler. 
Not: 32PHS4012: TV'deki HDMI 2 bağlantısı 

HDMI MHL'yi (Mobil Yüksek Netlik Bağlantısı) 
destekler. 

HDMI CEC-Easylink 
Easylink: EasyLink ile bağlı bir cihazı TV 

uzaktan kumandasıyla çalıştırabilirsiniz. 
EasyLink, bağlı cihazlarla iletişim kurmak için 
HDMI CEC'i kullanır. Cihazlar HDMI CEC'yi 
desteklemelidir ve bir HDMI bağlantısı ile 
bağlanmalıdır. 

EasyLink kurulumu: TV, Easylink açık halde 
gelir. Tüm HDMI CEC ayarlarının bağlı 
EasyLink cihazlarında düzgün şekilde 
kurulduğundan emin olun. EasyLink, diğer 
markaların cihazlarıyla çalışmayabilir.   

Diğer markalarda HDMI CEC: HDMI CEC 
işlevselliğinin farklı markalarda farklı isimleri 
vardır. Bazı örnekler : Anynet, Aquos Link, 
Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink ve 
Viera Link. Tüm markalar EasyLink ile tam 
uyumlu değildir. 

Örnek HDMI CEC markaları, ilgili 
sahiplerinin malıdır. 
  

DVB-T/T2
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Cihazları çalıștırın: HDMI girişine bağlı bir 
cihazı çalıştırabilir ve TV bağlantılarının HDMI 
CEC’i ile ayarlayabilirsiniz. Ana menüye girmek 
için MENU düğmesine basın ve AYARLAR'ı 
seçin, OK düğmesine düğmesine basarak ayar 
menüsüne girin, ▲/▼ düğmelerine basarak 
ekranda basarak HDMI CEC seçeneğini seçin. 
Alt menüye girmek için OK düğmesine basın, 
açmak için CEC kontrolü'nü seçin ve bu 
seçenekleri ayarlayabilirsiniz.  

Easy-Link Açık veya Kapalı: Ayar menüsüne 
girin, ▲/▼ düğmesine basarak ekranda HDMI 
CEC seçeneğini seçin. Alt menüye girmek için 
OK düğmesine basın, açmak veya kapatmak 
için CEC kontrolü'nü seçin. 

Easy-Link Uzaktan Kumanda: Cihazların 
iletişim kurmasını istiyorsanız, ancak bunların 
TV uzaktan kumandası ile çalıştırılmasını 
istemiyorsanız, Easy-Link uzaktan kumandayı 
ayrı olarak kapatabilirsiniz. 

TV uzaktan kumandanızla birden fazla 
HDMI-CEC uyumlu cihazı kontrol 
edebilirsiniz. 

Ayarlar menüsünde, EasyLink Uzaktan 
Kumandayı ve kapalı seçeneğini seçin. 
DVI’dan HDMI’a

 

Yalnızca bir DVI bağlantısı olan bir cihaza 
sahipseniz, cihazı herhangi bir DVI’dan HDMI’a 
adaptörle HDMI bağlantısına bağlayabilirsiniz. 

Cihazınız yalnız DVI bağlantısına sahipse 
DVI'dan HDMI'a adaptörünü kullanın. HDMI 
bağlantısından birini kullanın ve ses için TV'nin 
arkasındaki Audio girişine bir Audio 
L(Sol)/R(Sağ) kablosu takın. 

Kopyalama koruması 
DVI ve HDMI kabloları HDCP'yi (Yüksek 

bant genişliği Dijital İçerik Koruması) destekler. 
HDCP, içeriği bir DVD diskinden veya Blu-ray 
Diskten kopyalamayı önleyen bir kopya 
koruma sinyalidir. Ayrıca DRM (Dijital Hak 
Yönetimi) olarak da bilinir. 

Y Pb Pr - Audio L R 
CVBS kompozit video yüksek kaliteli bir 

bağlantıdır. CVBS girişinin yanında ses için 
Audio sol ve sağ girişleri bulunur. 

 

Y Pb Pr 
Komponent video, yüksek kaliteli bir 

bağlantıdır. Yüksek netlikte (HD) TV sinyalleri 
için YPbPr bağlantısı kullanılabilir. 

Mini - YPbPr 
Bağlantı kurmak için için lütfen mini-YPbPr 

kablosunu kullanın. Bağlarken, YPbPr (yeşil, 
mavi, kırmızı) konektör renklerini kablo 
fişleriyle eşleştirin. 

Cihazınızda ses varsa bir Audio L(Sol)/R(Sağ) 
kablosu kullanın. 

CVBS - Audio L R 
CVBS kompozit video yüksek kaliteli bir 

bağlantıdır. CVBS girişinin yanında ses için 
Audio sol ve sağ girişleri bulunur. 

Ses Çıkıșı - Optik (SPDIF-ÇIKIȘI) 
Ses-Çıkışı-Optik, yüksek kaliteli bir ses 

bağlantısıdır. Bu optik bağlantı 5.1 ses kanalları 
taşıyabilir. Cihazınız, genellikle bir Ev Sineması 
(HTS), HDMI ARC bağlantısı içermiyorsa, bu 
bağlantıyı HTS'deki Ses Girişi Optik 
bağlantısıyla kullanabilirsiniz. Ses-Çıkışı-Optik 
bağlantısı TV’den HTS’ye ses gönderir. 

Ana menüye girmek için MENU düğmesine 
basıp SOUND (SES) seçin, alt menüye girmek 
için OK düğmesine basın, daha sonra ▲/▼ 
düğmesine basarak ekranda SPDIF Modunu 
seçin, ◄/► düğmesine basarak PCM, 
Otomatik, kapalı gibi seçenekleri ayarlayın. 

   

COMPONE TN



10 
 

Ortak arabirim-CAM 
CI+ 

 
Bu TV, CI koşullu erişim için hazırdır. 
CI+ ile, bölgenizdeki dijital TV yayıncıları 

tarafından canlı olarak sunulan filmler ve spor 
gibi premium HD programlarını izleyebilirsiniz. 
Bu programlar TV yayıncısı tarafından şifrelenir 
ve ön ödemeli CI+ modülü ile şifre çözülür. 
Şartlar ve koşullarla ilgili daha fazla bilgi için 

dijital TV yayıncınızla ir tibata geçin. 

CAM 
Bir CAM modülü yerleştirin. 
Bir CAM yerleştirmeden önce TV'yi kapatın. 
Doğru yerleştirme yöntemi için CAM'ı 

kullanın. Yanlış yerleştirme CAM ve TV'ye 
zarar verebilir. 

CAM kartını yerleştirmek için TV'deki CI 
Arabirimi yuvasını kullanın. 

Kartın önü size bakacak şekilde, CAM'ı 
gidebildiği kadar yavaşça yerleştirin. 

Kartı kalıcı olarak yuvada bırakın. 
CAM’ın etkinleştirilmesi birkaç dakika 

sürebilir. CAM'i çıkarmak, TV'deki yayın 
servisini devre dışı bırakacaktır. 

Bir CAM yerleştirilir ve abonelik ücretleri 
ödenirse, (bağlantı yöntemi farklılık 
gösterebilir), TV yayınını izleyebilirsiniz. 
Yerleştirilen CAM sadece sizin TV'nize özeldir.  

Set Üstü Kutusu STB 

 

Anteni Set Üstü kutusuna (dijital alıcı) ve 
TV'ye bağlamak için 2 anten kullanın. 

Anten bağlantılarının yanında, Set üstü 
kutusunu TV'ye bağlamak için bir HDMI 
kablosu ekleyin. 

Otomatik Bekleme 
Sadece set üstü kutusunun uzaktan 

kumandasını kullanırsanız TV'nin uzaktan 
kumandasındaki bir düğmeye basmadan 5 
saatlik süre sonunda TV’nin otomatik bekleme 
moduna geçmesini önlemek için bunu yapın. 

Otomatik Bekleme modunu ayarlamak için, 
MENU düğmesine basın ve TIME (ZAMAN) 
seçeneğini seçip ve OK düğmesine basın. 

TIME (ZAMAN) > Otomatik Bekleme ve 
kaydırma çubuğunu kapalı konuma getirin. 

Uydu alıcısı 

 

Çanak anten kablosunu uydu alıcısına 
bağlayın. 

Anten bağlantılarının yanında, Set üstü 
kutusunu TV'ye bağlamak için bir HDMI 
kablosu ekleyin. 

Otomatik Bekleme 
Sadece set üstü kutusunun uzaktan 

kumandasını kullanırsanız TV'nin uzaktan 
kumandasındaki bir düğmeye basmadan 5 
saatlik süre sonunda TV’nin otomatik bekleme 
moduna geçmesini önlemek için bunu yapın. 

Otomatik Bekleme modunu ayarlamak için, 
MENU düğmesine basın ve TIME (ZAMAN) 
seçeneğini seçip ve OK düğmesine basın. 

TIME (ZAMAN) > Otomatik Bekleme ve 
kaydırma çubuğunu kapalı konuma getirin. 
  

FRONTCOMMON INTERFACE

CAM

SMART CARD

TV

Digital Receriver Set Box

DVB-S/S2

Statellite  Receriver
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Ev Sinema Sistemi 
HDMI ARC ile bağlantı 

 
Bir Ev Sinema Sistemini (HTS) TV'ye 

bağlamak için HDMI kablosu kullanın. Dahili bir 
disk oynatıcı ile bir Philips Soundbar veya bir 
HTS’yi bağlayabilirsiniz. 

HDMI ARC 
TV'deki HDMI 1 bağlantısı HDMI ARC'yi 

(Ses Dönüş Kanalı) destekler. Cihaz, tipik 
olarak Ev Sinema Sistemi (HTS), HDMI ARC 
bağlantısına sahipse, bunu TV'deki HDMI 1'e 
bağlayın. HDMI ARC bağlantısıyla TV resminin 
sesini HTS'ye gönderen ekstra ses kablosunu 
bağlamanıza gerek yoktur. HDMI ARC 
bağlantısı her iki sinyali de birleştirir. 

Ses-video senkronizasyonu (senk) 
Ses, ekrandaki video ile uyuşmuyorsa, sesi 

video ile eşleştirmek için bir disk oynatıcıyla 
çoğu Ev Sineması Sisteminde bir gecikme 
ayarlayabilirsiniz. 

HDMI ile bağlantı 
Bir Ev Sinema Sistemini (HTS) TV'ye 

bağlamak için HDMI kablosu kullanın. Dahili bir 
disk oynatıcı ile bir Philips Soundbar veya bir 
HTS’yi bağlayabilirsiniz. 

Ev Sinema Sistemi HDMI ARC bağlantısına 
sahip değilse, TV resminin sesini Ev Sinema 
Sistemine göndermek için bir optik ses 
kablosu (Toslink) ekleyin. 

Ses-video senkronizasyonu (senk) 
Ses, ekrandaki video ile uyuşmuyorsa, sesi 

video ile eşleştirmek için bir disk oynatıcıyla 
çoğu Ev Sineması Sisteminde bir gecikme 
ayarlayabilirsiniz. 

Blu-ray Disk oynatıcı 
Blue-ray Disk oynatıcıyı TV'ye bağlamak için 

yüksek hızlı HDMI kablosu kullanın. 
Blue-ray disk oynatıcı EasyLink HDMI CEC'e 

sahipse, TV uzaktan kumandasıyla oynatıcıyı 
çalıştırabilirsiniz. 

DVD oynatıcı 
DVD oynatıcıyı TV'ye bağlamak için bir 

HDMI kablosu kullanın. 
DVD oynatıcı EasyLink HDMI CEC'e 

sahipse, TV uzaktan kumandasıyla oynatıcıyı 
çalıştırabilirsiniz. 

Oyun konsolu 
HDMI: En iyi kalite için, oyun konsolunu 

yüksek hızlı HDMI kablosuyla TV’ye bağlayın. 
Y Pb Pr- Ses Sol Sağ: Oyun konsolunu bir 

komponent video kablosuyla (Y Pb Pr) 
bağlayın ve sesi TV’ye aktarmak için bir Audio 
Sol / Sağ kablosu ekleyin. 

CVBS- Audio Sol Sağ: Oyun konsolunu, bir 
kompozit kablo (CVBS) ve audio Sol/Sağ 
kablosuyla TV'ye bağlayın. 

USB flash sürücü 
Bir USB flash sürücüsündeki fotoğrafları 

görüntüleyebilir veya müzik ve videolarınızı 
oynatabilirsiniz. 

TV açıkken TV'deki USB girişlerinden birine 
bir USB flash sürücü takın. 

TV, flash sürücüyü algılar ve USB flash 
sürücüyü arayıp arayamayacağınızla ilgili ipucu 
veren bir pencereyi gösterir. 
İpuçları kaybolduysa, SOURCE düğmesine 

basabilir, MULTIMEDYA'yı seçebilir ve OK 
düğmesine basarak girebilirsiniz. 

Bilgisayar 
Bilgisayarınızı TV'nize bağlayabilir ve TV'nizi 

bir bilgisayar monitörü olarak kullanabilirsiniz. 
HDMI ile 
Bilgisayarı TV'ye bağlamak için bir HDMI 

kablosu kullanın. 
DVI'dan HDMI'ya ile 
Alternatif olarak, PC-HDMI ve bir audio 

Sol/Sağ kablosunu (mini jak 3,5 mm) TV’nin 

Home Theatre
HDMI
(ARC)
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arkasındaki AUDIO Girişi Sol/Sağ’a bağlamak 
için bir DVI-HDMI adaptörü kullanabilirsiniz. 

VGA ile 
PC Giriş jakını (HD15-HD15) TV'nin 

arkasındaki VGA Portuna bağlayın. Daha sonra, 
ses için ses kablosunu PC-AUDIO'ya bağlayın. 

Kulaklık 
TV'nin arkasındaki HEADPHONE Girişine 

bir kulaklık seti bağlayabilirsiniz. Kumandadaki 
+/- düğmelerine basarak ses seviyesini 
ayarlayın. 

USB arabirimi 
Bir USB depolama aygıtını TV'nin USB 

arabirimine takın. SOURCE düğmesine 
basarak sinyal giriş menüsüne girin, ardından 
▲/▼ düğmesine basarak MULTIMEDIA'yı 
seçin. USB'deki multimedyaya girmek OK 
düğmesine basın. 

Not: 
1. USB fonksiyonu 

FOTOĞRAF/MÜZİK/FİLM/METİN dosyalarını 
destekler. USB aygıtının biçimi yalnız 
FAT/FAT32 sistemi olabilir. 

2. Bir harici cihaza bağlı USB portunun akımı 
500mA'yı aştığında TV'ye zarar verecektir.  

3. USB aygıtı çalışırken çıkarmayın. TV 
sistemine veya USB aygıtına zarar verecektir. 

 

Açılıș 

Açma/Kapatma, bekleme 
Açma 
TV'yi açmadan önce güç kaynağının sabit 

olduğundan emin olun. TV güç kaynağına 
bağlandığında güç göstergesinin ışığı yanar. 
TV'de bir güç düğmesi varsa " ", gücü açmak 
için "I" ve kapatmak için "O" konumlarında 
basın. 

Güç göstergesinin ışığı yandığında 
kumandadaki veya TV'nin kontrol panelindeki  
" " düğmesine basarak TV'yi açın. 

Bekleme 
TV çalışırken TV'yi bekleme durumuna 

geçirmek için " " düğmesine basın. 

Kapatma 
TV'yi tamamen kapatmak için Düğmeye 

basın veya güç kablosunu çekin, ve güç 
göstergesinin ışığı sönecektir. TV'yi uzun süre 
kullanmayacaksanız lütfen fişini çekin. 

TV üzerindeki düğmeler 
Uzaktan kumandayı kaybederseniz veya 

pilleri biterse, hala bazı temel TV işlemlerini 
gerçekleştirebilirsiniz. 

Aşağıdaki kontrol düğmelerine bakın: 

32PHS4001/32PHT4001/42PFS4012 

 

43PFS4001/43PFT4001/49PFS4001/49PFT4001 

 

1. SOURCE (  ): Sinyal kaynağı listesini 
görüntüleyin. 

2. CH-/CH+ ( ): Önceki/sonraki 
kanala değiştir.  

3. VOL-/VOL+ ( ): ses seviyesini 
azaltır/arttırır. 

4. MENU (  ): ana menüyü açar/kapatır. 
5.  : TV’yi açmak/kapatmak, güç kaynağını 

kesmek için lütfen güç kablosunu çıkarın. 

MENU

VOL -

VOL+

CH -

CH+

SOURCE

3

4

5

1

2

31 2 4 5
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32PHS4012 

 

Basmalı buton kombinasyon düğmesi 
(opsiyonel): 

OK düğmesine basın: 
. TV’yi açtıktan sonra, OSD olmayan menü ①
işlemi sırasında, 4 çeşit içeren menüyü 
görüntülemek için OK rdüğmesine basın: 
Menü, Giriş Kaynağı, Güç, Çıkış. Menü 
işlemi sırasında, işlemi doğrulamak için 
OK düğmesine basın, kumandadaki [OK] 
düğmesine basıldığındakiyle aynı işlev 
gerçekleşir. 

. USB olmayan kaynak menüsü altında, ②
önceki sayfaya dönmek için 2 saniye 
boyunca OK düğmesine basılı tutun. 

. USB kaynağı menüsünde, ekranda "Giriş ③
Kaynağı" menüsünü görüntülemek için 2 
saniye boyunca OK rdüğmesine basın. 

Sol/Sağ basmalı düğmesini hareket ettirin: 
. OSD olmayan menü işleminde, ① Sol/Sağ 
basmalı düğmesini hareket ettirerek ses 
seviyesini azaltın/artırın, kumandadaki 
[VOL+]/[VOL-] düğmesine 
basıldığındakiyle aynı işlev gerçekleşir. 

. OSD menü işleminde, ② Sol/Sağ basmalı 
düğmesini hareket ettirerek seçilen 
öğenin analog değerini ayarlayın, 
kumandadaki [◄]/[►] düğmesine 
basıldığındakiyle aynı işlev gerçekleşir. 

Yukarı/Așağı basmalı düğmesini hareket 
ettirin: 

. OSD menü i① şleminde, Yukarı/Așağı 
basmalı düğmesini hareket ettirerek 
kanalı seçin, kumandadaki [CH+]/[CH-] 
düğmesine basıldığındakiyle aynı işlev 
gerçekleşir. 

. OSD menü işleminde, Yukarı/Aşağı ②
basmalı düğmesini hareket ettirerek 

ayarlanacak öğeleri seçin, kumandadaki 
[▲]/[ ] düğmesine basıldığındakiyle 
aynı işlev gerçekleşir. 

50PFS4012 

 

1)  Menü düğmesi: Kurulum menüsünü 
görüntülemek için bu düğmeye basın. 
OSD menüsünde, bir önceki menüye 
geri dönmek için bu düğmeye basın. 

2)  Bekleme: TV'yi açmak veya tekrar 
bekleme moduna döndürmek için. 

3) Basmalı buton kombinasyson düğmesi: 
OK Düğmesi: Kaynak seçme menüsüne 

girmek için basmalı düğmeye basın; OSD 
menüsünde, işlemi onaylamak için basmalı 
düğmeye basın, uzaktan kumandadaki [OK] 
düğmesine basıldığındakiyle aynı işlev 
gerçekleşir. 

Yukarı/Aşağı basmalı düğmesini hareket 
ettirin: Kanal numarası artırma/azaltma; OSD 
menüsünde, basmalı düğmeyi yukarı/aşağı 
hareket ettirerek ayarlanacak öğeleri seçin, 
kumandadaki [▲]/[ ] düğmesine 
basıldığındakiyle aynı işlev gerçekleşir. 

Basmalı düğmeyi Sola/Sağa hareket ettirin: 
ses seviyesi azaltma/artırma düğmesi: OSD 
menüsünde basmalı düğmeyi sola/sağa 
hareket ettirerek analog değeri ayarlayın, 
kumandadaki [◄]/[►] düğmesine 
basıldığındakiyle aynı işlev gerçekleşir. 

   

Up

Right Left

Down
Rocker button combination 
key(optional)

1

3

2
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Kumanda 

1. Anahtar gözden geçirme (4001 
serisi) 

Üst Tarafta 

 
1.  Bekleme/açma: 
- TV'yi açmak veya tekrar bekleme moduna 

döndürmek için. 
2. Oynatma Düğmeleri  

 
- USB modunda kısa yol tuşları: DURDUR, 

DURAKLAT, GERİ SAR, BAŞLAT, HIZLI 
İLERİ. 

3.  TV GUIDE 
- TV program rehberine anlık erişim. 
- Elektronik program rehberinin (EPG) 

kullanılabilirliği yayıncılara veya operatörlere 
bağlıdır. 

4.  Kayıt 
- TV programını kaydetmek için 

kumandadaki (Record) düğmesine basın. 
- Gelecek bir TV programının kayıt zamanını 

ayarlamak için TV GUIDE düğmesine basın ve 
ardından kaydetmek istediğiniz TV programını 
seçin. Kayıt zamanını ayarlamak için 
kumandadaki (Record) düğmesine basın. 

5.  FORMAT 
- Görüntünün en boy oranını görüntüleyin. 
6.  SETUP 
- Ayar seçeneklerini görüntülemek için bu 

düğmeye basın. Ayarları istediğiniz şekilde 
yapabilirsiniz. 

Ortada 

 

1. MENU 
- Menüyü açın/kapatın. 
2.  INFO 
- Program bilgisini görüntüleyin (kullanılabilir 

olduğunda). 
3.  BACK 
- Önceki kanala geri dönün. 
4. SOURCE 
- Kaynak menüsünü açmak veya kapatmak 

için - bağlı cihazların listesi. 

5.  OPTION 
- TV için ayar seçeneklerinden bir öge seçin. 
6. OK 
- Menü modunda: girişi veya seçimi 

doğrulayın. 
7.  Ok/navigassyon düğmeleri, 

yukarı, aşağı, sola veya sağa gitmek için. 

8.  EXIT 
- Menüden çıkmak için bu düğmeye basın. 
9.  CH LIST 
- Kanal listesine göz atın. 

  

1

2

3

4

5

6

, , , ,

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Alt Tarafta 

 

1. CH-/CH+ 
- Kanal listesindeki önceki/sonraki kanala 

değiştirmek için. Metin/Teletext’te 
önceki/sonraki sayfayı açmak için. 

2. -/+ Ses Seviyesi 
- Ses seviyesini ayarlamak için. 
3.  Renkli düğme 
- Düğmenin işlevi ekrandaki talimatları takip 

eder. 
4. Sayısal düğmeler (0~9) 
- Bir kanal veya değer seçin. 
5. SUBTITLE 
- Altyazı mevcutken altyazı bilgisini 

görüntüleyin. 
6.  Sessiz 
- Sesi kısmak veya eski haline getirmek için. 
7. TEXT 
- Metin/Teletext'i açmak veya kapatmak için. 

2. Anahtar gözden geçirme (4012 
series) 

Üst Tarafta 

 

1.  Bekleme/açma: 
- TV'yi açmak veya tekrar bekleme moduna 

döndürmek için. 
2. Oynatma Düğmeleri 

 
- USB modunda kısa yol tuşları: DURDUR, 

DURAKLAT, GERİ SAR, BAŞLAT, HIZLI İLERİ. 
3.  TV GUIDE 
- TV program rehberine anlık erişim. 
- Elektronik program rehberinin (EPG) 

kullanılabilirliği yayıncılara veya operatörlere 
bağlıdır. 

4.  Kayıt 
- TV programını kaydetmek için 

kumandadaki (Record) düğmesine basın. 
- Gelecek bir TV programının kayıt zamanını 

ayarlamak için TV GUIDE düğmesine basın ve 
ardından kaydetmek istediğiniz TV programını 
seçin. Kayıt zamanını ayarlamak için 
kumandadaki (Record) düğmesine basın.  

5.  FORMAT 
- Görüntünün en boy oranını görüntüleyin. 
6.  SETUP 
- Ayar seçeneklerini görüntülemek için bu 

düğmeye basın. Ayarları istediğiniz şekilde 
yapabilirsiniz. 
  

1

2

3

4

5

6

7

TV GUIDE SETUP FORMAT

1

3

2
4

5

6
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Ortada 

 

1.  
- Menüyü açın/kapatın. 

2.  INFO 
- Program bilgisini görüntüleyin (kullanılabilir 

olduğunda). 
3.  BACK 
- Önceki kanala geri dönün. 

4.  SOURCES 
- Kaynak menüsünü açmak veya kapatmak 

için - bağlı cihazların listesi. 

5.  OPTIONS 
- TV için ayar seçeneklerinden bir öge seçin. 
6. OK 
- Menü modunda: girişi veya seçimi 

doğrulayın. 
7.  Ok/navigassyon düğmeleri, 

yukarı, aşağı, sola veya sağa gitmek için. 

8.  EXIT 
- Menüden ve DTV'den çıkmak için bu 

düğmeye basın. 
9.  LIST 
- Kanal listesine göz atın. 
10.  Renkli düğme 
- Düğmenin işlevi ekrandaki talimatları takip 

eder. 
 
 
 

Alt Tarafta 

 

1.  
- Açmak ve kanal listesindeki önceki/sonraki 

kanala değiştirmek için. Metin/Teletext’te 
önceki/sonraki sayfayı açmak için. 

2.  
- Ses seviyesini ayarlamak için. 
3. Sayısal düğmeler (0~9) 
- Bir kanal veya değer seçin. 
4. SUBTITLE 
- Altyazı mevcutken altyazı bilgisini 

görüntüleyin. 

5.  
- Sesi kısmak veya eski haline getirmek için. 
6. TEXT 
- Metin/Teletext'i açmak veya kapatmak için. 
IR sensörü 
TV, komut göndermek için IR (kızılötesi) 

kullanan bir uzaktan kumandanın komutlarını 
alabilir. Böyle bir uzaktan kumandayı 
kullanırsanız, kumandayı TV'ye yakın tutun ve 
kumandayı TV'nin önündeki kızılötesi 
sensörüne doğrulttuğunuzdan emin olun. 

Kumanda ile TV arasındaki görüş hattını 
engelleyen mobilya, duvarlar veya başka 
nesneler olmadığından emin olun. 

Piller 
1. Pil kapağını okla gösterilen yönde kaydırın. 
2. AAA-LR03-1,5V tipte iki adet pili uzaktan 

kumandaya takın, pillerin + ve - uçlarının 
yönüne dikkat edin. 

3. Pil kapağını geri takın. 

2

3

4

5

6

7

8

9

1

10

1

5

2

3

4 6

         /
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Temizlik 
Uzaktan kumandanız çizilmeye karşı 

dayanıklı bir kaplamaya sahiptir. 
Uzaktan kumandayı temizlemek için 

yumuşak ve nemli bir bez kullanın. Uzaktan 
kumandayı temizlemek için asla alkol, kimyasal 
veya ev tipi temizlik malzemelerini 
kullanmayın. 

 

TV Kanalları 

Kanal listesi 
Kanal listesi hakkında 
Kanal kurulumundan sonra, tüm kanallar 

kanal listesinde görünür. Bilgiler mevcutsa, 
kanallar kendi adlarıyla gösterilir. 

Kurulu tüm kanalların bulunduğu bir kanal 
listesi mevcuttur. Bu listeyi sadece TV veya 
sadece Radyo kanallarını gösterecek şekilde 
filtreleyebilirsiniz. 
Bir kanal listesi seçiliyken, bir kanal seçmek 

için ▲/▼ düğmesine basın, ardından seçili 
kanalı izlemek için OK düğmesine basın. CH-/ 
CH+ düğmesini kullanarak bu listede yukarıda 
veya aşağıda yer alan kanallara gidebilirsiniz. 

Radyo istasyonları 
Dijital yayın varsa, kurulum sırasında dijital 

radyo istasyonları yüklenir. Bir TV kanalı 
değiştirir gibi, radyo kanalını değiştirebilirsiniz. 

Bir kanal listesini açın 
Geçerli kanal listesini açmak için..  
TV moduna (DTV veya ATV) değiştirmek 

için SOURCE düğmesine basın.  
Geçerli kanal listesini açmak için LIST 

düğmesine basın.  
Kanal listesini kapatmak için LIST düğmesine 

basın. 

Bir kanal listesini filtreleme 
Bir listeyi tüm kanallarla filtreleyebilirsiniz. 

Kanal listesini yalnızca TV kanallarını veya 
yalnızca Radyo istasyonlarını gösterecek 
şekilde ayarlayabilirsiniz. 

Tüm kanallarla bir filtre listesini ayarlamak 

için. 
1. Bir TV kanalını izlerken. 
2. Bir liste seçmek için ◄/► düğmesine 

basın. 
3. TÜM, DTV veya ATV, HD, Radyo listesi 

vb. seçebilirsiniz. 

TV kanallarını izlemek 
Bir kanala ayarlamak 
TV kanallarını izlemek için SOURCE 

düğmesine basarak sinyal menüsünü 
görüntüleyin, Uydu, DTV ve ATV’yi seçin ve 
OK kdüğmesine basarak girin. 

Kanalları değiștirin 
Kanalları değiştirmek için CH-/CH+ 

düğmesine basın. 
Kanal numarasını biliyorsanız, geçerli TV 

kanalındayken kanal numarasını yazın, TV 
otomatik olarak yazdığınız numaralı kanala 
değişecektir. 

Önceki kanal 
Önceki kanala dönmek için, BACK 

düğmesine basın 
Radyo kanalı 
Dijital yayın varsa, kurulum sırasında dijital 

radyo istasyonları yüklenir. Bir TV kanalı 
değiştirir gibi, radyo kanalını değiştirebilirsiniz. 

Kanalları Tașımak 
1. TV izlerken MENU düğmesine basın ve 
CHANNEL (KANAL)'ı seçin, girmek için 
OK düğmesine basın. 
2. Kanal menüsünde Kanal Düzenle'yi seçin 
ve kanal listesine girmek için OK düğmesine 
basın. 
3. Kanal listesinde, kanalınızı seçmek için 
▲/▼ düğmesine basabilir, kanalı taşımak için 

 uzaktan kumandadaki düğmesine 
basabilir ve ▲/▼ düğmesine basarak 
taşıyabilirsiniz. 
4. Onaylamak için OK düğmesine basın 

Bir kanalı kilitleme 
Bir kanalı kilitleme ve kilidini açma 
Çocukların bir kanalı veya programı 

izlemesini önlemek için, kanalları kilitleyebilir 
veya yaş kısıtlamalı programı kilitleyebilirsiniz. 
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Çocukların izlemesini engellemek için bir 
kanalı kilitleyebilirsiniz. Kilitli bir kanalı izlemek 
için, kilit kodunu girmeniz gerekir. Bağlı 
cihazlardaki programları kilitleyemezsiniz. 

Kanal kilitlemeyi ayarlamak için 
1. TV kanallarını izlerken MENU düğmesine 

basın ve LOCK (KİLİT)'i seçin, girmek için OK 
düğmesine basın. 

2. Giriş yapmak için kilit sistemine kod girin, 
kanal kilidini seçin ve kanal listesini girmek için 
OK düğmesine basın. 

3. Kanalınızı seçmek için ▲/▼ düğmesine 
basın ve kanalı kilitlemek için uzaktan 
kumandadaki  düğmesine basın, kanalın 
kilidini açmak için  düğmesine tekrar 
basın. 

Ebeveyn Rehberi 
Çocukların yaşlarına uygun olmayan bir 

programı izlemesini önlemek için Ebeveyn 
Rehberi'ni kullanabilirsiniz. 

Bazı dijital yayıncılar kendi programlarını için 
yaş uygunluğu belirlemiştir. Bir programın yaş 
sınırı çocuğunuz için ayarladığınız yaşa eşit veya 
daha büyükse, program kilitlenecektir. 

Yaş derecelendirmesini ayarlamak için.. 
1. TV kanallarını izlerken MENU düğmesine 

basın ve LOCK(KİLİT)'i seçin, girmek için OK 
düğmesine basın. 

2. Giriş yapmak için kilit sistemine kod girin, 
Ebeveyn Rehberi’ni seçin ve girmek için OK 
düğmesine basın. 

3. Yaş derecenizi seçmek için ◄/► 
düğmesine basın. 

TV, programın kilidini açmak için kod 
girmenizi isteyecektir. Bazı 
yayıncılar/operatörler için TV, sadece daha 
yüksek dereceli programı kilitler. 

Favori Kanallar 
Favori Kanallar Hakkında 
Sadece izlemek istediğiniz kanalların 

bulunduğu bir favori kanal listesi 
oluşturabilirsiniz. Favori kanal listesi 
seçildiğinde, kanallar arasında geçiş yaparken 
yalnızca en favori kanallarınızı göreceksiniz. 

Favori listesi olușturun 
1. TV izlerken MENU düğmesine basın ve 

CHANNEL (KANAL)'ı seçin, girmek için OK 
düğmesine basın. 

2. Kanal menüsünde Kanal Düzenle'yi seçin 
ve kanal listesine girmek için OK düğmesine 
basın. 

3. Kanal listesinde, kanalınızı seçmek için 
▲/▼ düğmesine basabilir, favori kanalınızı 
ayarlamak için uzaktan kumandadaki  
düğmesine basılı tutabilir, ve iptal etmek için 

 düğmesine tekrar basılı tutabilirsiniz. 
4. Geçerli kanala dönmek için BACK 

düğmesine basın, favori listesini göstermek için 
 düğmesine basılı tutabilirsiniz. 

Kanalı yeniden adlandırın 
1. ATV kanalına girerken, MENU düğmesine 

basın ve CHANNEL'i seçin, girmek için OK 
düğmesine basın. 

2. Kanal menüsünde Kanal Düzenle'yi seçin 
ve kanal listesine girmek için OK düğmesine 
basın. 

3. Kanalınızı seçmek için ▲/▼ düğmesine 
basabilir, kanalı yeniden adlandırmak için 
uzaktan kumandadaki  düğmesine 
basabilirsiniz. 

4. Kanal adını onaylamak için OK düğmesine 
basın. 

Kanal menüsünü açın 
Kumandadaki MENU düğmesine basın, 

ekranda CHANNEL (KANAL) seçmek için 
◄/► düğmesine basın ve kanal menüsüne 
girmek için OK düğmesine basın. 

 

Kanal 

Kanal kurulumu-Anten, Kablo 
Kanalları güncelle 
Program tarama 
TV programlarını izlemeden önce 

programları taramanız gerekir. (Not: Tarama 
öncesinde antenin doğru şekilde 
bağlandığndan emin olun). 

 
Otomatik Ayarlama 
Ana menüye girmek için MENU düğmesine 

basın, CHANNEL (KANAL)'ı seçin ve OK 
düğmesine basarak kanal menüsüne girin. 
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Auto Tuning (Otomatik Ayarlama) seçin, ve 
ayar seçeneklerini açmak için ► düğmesine 
basın Bu seçenekleri ayarlamak için ▲/▼ 
düğmesine basabilirsiniz ve ardından OK 
düğmesine basarak aramayı başlatabilirsiniz. 

ATV Elle Ayarlama 
CHANNEL (KANAL)'ı seçin, kanal 

menüsüne girmek için OK düğmesine basın, 
ATV Manüel Ayarı seçin, ardından ► 
düğmesine basarak alt menüye girin. 
Ayarlanacak öğeyi seçmek için ▲/▼ 
düğmesine basabilir ve seçenekleri ayarlamak 
ya da kanalları manüel olarak aramak için 
◄/► düğmesine basabilirsiniz. 

DTV Elle Ayarlama 
Kanal menüsüne girmek için CHANNEL 

(KANAL) seçin ve OK düğmesine basın. DTV 
Manual Tuning (DTV Elle Ayarlama) seçin, 
kanal seçmek için ◄/► düğmesine basın ve 
aramayı başlatmak için OK düğmesine basın. 

Kanal kurulumu-Uydu 
Uydu Kanalı İzleme 
Menüyü göstermek için uzaktan 

kumandadaki SOURCE düğmesine basın. 
Uydu'yu seçmek için ▲/▼ düğmesine basın 
ve Uydu kanalına girmek için OK düğmesine 
basın. 

Uydu Kanalı kurulumu 
Uydu kanalını izlemeden önce, uydu kanalını 

kurmanız gerekir. Bu TV'de dahili bir 
DVB-S/S2 uydu alıcısı bulunmaktadır. Uydu 
anteninden gelen kabloyu doğrudan TV'ye 
bağlayın. Bir uydu antenini bağlamak için 
koaksiyel kablo kullanın. Kuruluma başlamadan 
önce uydu anteninizin mükemmel şekilde 
hizalandığından emin olun. 

Uydu kanalını kurmak için… 
1. SOURCE düğmesine basın ve Satellite 

(Uydu) seçin, ardından uydu sinyalini girmek 
için OK düğmesine basın. 

2. MENU düğmesine basın ve Channel 
(Kanal)'ı seçin, ardından kanal menüsüne 
girmek için OK düğmesine basın. 

 
3. Auto tuning (Otomatik ayarlama)'yı seçin 

ve Tuning Setup (Ayar Kurulumu) menüsüne 
girmek içi OK düğmesine basın. ▲/▼ 
düğmesine basarak Ülke, Uydu, Tarama Modu, 
Kanal Tipi ve Servis’i seçebilirsiniz; ve ◄/► 
düğmesine basarak bu seçenekleri ayarlayın, 
daha sonra ayarlamaya başlamak için OK 
düğmesine basın. 

4. TV, uydu anteninizin hizalanmasına göre 
mevcut uyduları arayacaktır. Bu işlem 

birkaç dakika sürebilir. Ayarlama yapıldığında, 
kanal, kanal listesinde kaydedilecektir, bu 
bilgileri görmek için kumandadaki CH LIST 
düğmesine basabilirsiniz. 
İpuçları: Ayardan çıkmak için MENU 

düğmesine basın. 

Kanalı Düzenle 
Kanal menüsüne girmek için 

CHANNEL'iseçin, OK düğmesine basın, Kanal 
Düzenle'yi seçin, OK düğmesine basarak kanal 
listesine girin, için ▲/▼ düğmesine basarak 
düzenlemek istediğiniz kanalı seçin. Ekrandaki 
ipuçlarını takip ederek bu programları 
düzenlemek için renkli düğmeleri 
kullanabilirsiniz. 

Sil: Seçili kanalı silmek için uzaktan 
kumandadaki  düğmesine basın. 

Tașı: Bir kanalı seçmek için uzaktan 
kumandadaki  düğmesine basın ve 
taşımak için ▲/▼ düğmesine basın, ardından 
konumu doğrulamak için  düğmesine 
basın. 

Atla: Kanalı atlamak için uzaktan 
kumandadaki  düğmesine basın ve iptal 
etmek için  düğmesine tekrar basın. 

Favori: Favori kanalınızı ayarlamak için 
uzaktan kumandadaki  düğmesine basılı 
tutun ve iptal etmek için  düğmesine 
tekrar basılı tutun. 

Plan Listesi 
Kanal menüsüne girmek için CHANNEL 

(KANAL) seçin ve OK düğmesine basın. 
Schedule List (Plan Listesi) seçin, plan listesi 
veya kayıt listesi (yalnız DTV modunda 
kullanılabilir) hakkında bilgileri görmek için OK 
düğmesine basın. 
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Sinyal Bilgisi 
Kanal menüsüne girmek için CHANNEL 

(KANAL) seçin ve OK düğmesine basın. 
Signal information (Sinyal bilgisi) seçin, ve 
sinyal bilgisini (yalnız DTV modunda 
kullanılabilir) görmek için OK düğmesine 
basın. 

CI bilgisi 
Kanal menüsüne girmek için CHANNEL 

(KANAL) seçin ve OK düğmesine basın. CI 
information (CI bilgisi) seçin, ve CI bilgisini (CI 
CAM gereklidir) görmek için OK düğmesine 
basın. 

Yazılım Güncelleme (OAD) 
Kapalı veya Açık'ı seçin. 

Çanak Anten Kurulumunu 
Manüel Kurulum 
Çanak Anten Kurulumunu seçmek için ▲/▼ 

düğmesine basın ve uydu kanalı manüel 
kuruluma girmek için OK düğmesine basın. 

Uydu ekle 
Çanak Anten Kurulumu menüsünde, sol, 

orta veya sağ sütunu seçmek için ◄/► 
düğmesine basın. Uydu seçildiğinde, önceki 
menüye dönmek için EXIT düğmesine 
basabilirsiniz. 

1. Add (Ekle) menüsüne girmek için uzaktan 
kumandadaki  düğmesine basın.  

Uydu Adı: Sayfayı yeniden adlandırmak içins 
► navigasyon düğmesine basın. Tamamen 
yeni bir ad tanımlamak için navigasyon 
düğmelerini kullanın. 

Boylam Yönü: İstenen seçeneği seçmek için 
◄/► navigasyon düğmesine basın. 

Boylam Açısı: İmleci hareket ettirmek için 
◄/► navigasyon düğmesine basın ve istenen 
değeri girmek için uzaktan kumandadaki sayı 
düğmelerine basın. 

Bant: İstenen seçeneği seçmek için ◄/► 
navigasyon düğmesine basın. 

2. Edit (Düzenle) menüsüne girmek için 
uzaktan kumandadaki  düğmesine basın. 

Edit (Düzenle) menüsünün işlemleri, Add 
(Ekle) menüsü ile aynıdır. 

3. Scan (Tara) menüsüne girmek için 
uzaktan kumandadaki  düğmesine basın. 
İstenen seçeneği seçmek için ▲/▼ navigasyon 
düğmesine basın. Kanal Aramasını ayarlamak 
için ◄/► navigasyon düğmesine basın, 
örneğin: Tarama Modu, Kanal Türü ve Servis 
Türü.  

4. Seçili uyduyu silmek için uzaktan 
kumandadaki  düğmesine basın. 

Aktarıcı Kurulumu 
Uydu ve aktarıcıyı değiştirmek için uzaktan 

kumandadaki TV GUIDE düğmesine basın. 
1. Add (Ekle) menüsüne girmek için uzaktan 

kumandadaki  düğmesine basın. 
Frekans: İmleci hareket ettirmek için ◄/► 

navigasyon düğmesine basın ve istenen değeri 
girmek için uzaktan kumandadaki sayı 
düğmelerine basın. 

Sembol (ks/s): İmleci hareket ettirmek için 
◄/► navigasyon düğmesine basın ve istenen 
değeri girmek için uzaktan kumandadaki sayı 
düğmelerine basın. 

Polarite: İstenen seçeneği seçmek için ◄/► 
navigasyon düğmesine basın. 

2. Scan (Tara) menüsüne girmek için 
uzaktan kumandadaki  düğmesine basın. 
İstenen seçeneği seçmek için ▲/▼ navigasyon 
düğmesine basın. Kanal Aramasını ayarlamak 
için ◄/► navigasyon düğmesine basın, 
örneğin: Tarama Modu, Kanal Türü ve Servis 
Türü. 

Ku_HOTBIRD Kurulumu 
Ku_HOTBIRD seçildiğinde, bu öğeleri 

seçmek için ▲/▼ gezinti düğmesine 
basabilirsiniz.  

LNB (Düșük Gürültü Engelleyici) Tipi  
Alt menüye girmek için ◄/► navigasyon 

düğmesine basın. Polarite: İstenen seçeneği 
seçmek için ▲/▼ navigasyon düğmesine 
basın. 

LNB Gücü 
İstenen seçeneği seçmek için ◄/► 

navigasyon düğmesine basın. 
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22 kHz 
İstenen seçeneği seçmek için ◄/► 

navigasyon düğmesine basın. 
Toneburst 
İstenen seçeneği seçmek için ◄/► 

navigasyon düğmesine basın. 
DisEqc1.0 (Dijital Uydu Ekipmanı 

Kontrolü) 
İstenen seçeneği seçmek için ◄/► 

navigasyon düğmesine basın. 
DisEqc1.1 
İstenen seçeneği seçmek için ◄/► 

navigasyon düğmesine basın. 
Motor 
İstenen seçeneği seçmek için ◄/► 

navigasyon düğmesine basın. 

 

TV Program Rehberi 

İhtiyacınız olan 
TV rehberi ile kanallarınızın güncel ve 

planlanmış TV programlarının bir listesini 
görüntüleyebilirsiniz. TV rehberi bilgilerinin 
(tarihin) nereden geldiğine bağlı olarak, analog 
ve dijital veya yalnızca dijital kanallar gösterilir. 
Tüm kanallar TV rehberi bilgilerini 
sunmamaktadır. 

TV, TV'de kurulu kanallar için TV rehberi 
bilgilerini toplayabilir (örn. TV’de izlediğiniz 
kanallar). TV, bir dijital alıcıdan izlenen kanallar 
için TV rehberi bilgilerini toplayamaz. 

TV program rehberinin 
kullanımı 
TV rehberini açın 
TV program rehberi listesine (yalnız DTV 

modunda kullanılabilir) ulaşmak için  (TV 
GUIDE) düğmesine basın. Ekrandaki ipuçlarını 
takip ederek bu programları düzenlemek için 
renkli düğmeleri kullanabilirsiniz. Renkli 
düğmelerin işlevleri aşağıda açıklanmaktadır: 

Kaydet 
İstediğiniz programları kaydetmek için 

uzaktan kumandadaki  düğmesine basın. 

Hatırlat 
İstediğiniz programları kaydetmek için 

uzaktan kumandadaki  düğmesine basın. 

Önceki Gün 
Önceki günün program listesini görmek için 

kumandadaki  düğmesine basın. 

Sonraki Gün 
Sonraki günün program listesini görmek için 

kumandadaki  düğmesine basın. 

 

Kayıt ve Süre Değiștirme 

Kayıt 
İhtiyacınız olan 
Bir dijital TV yayınını kaydedebilir ve daha 

sonra izleyebilirsiniz. 
Bir TV programını kaydetmek için şunlara 

ihtiyacınız olacak... 
1. Bu TV'de biçimlendirilmiş bağlı bir USB 

Sabit Sürücü. 
2. Bu TV'de kurulu dijital TV kanalları. 
3. Kanal bilgilerini almak için ekranda TV 

Rehberi. 
4. Güvenilir bir TV saati ayarı, TV saatini 

manüel olarak sıfırlarsanız, kayıt başarısız 
olabilir. 

Süre değiştirme işlevini kullanırken kayıt 
yapamazsınız. 

Telif hakkı mevzuatının uygulanması 
bakımından, bazı DVB sağlayıcıları DRM 
(Dijital Hak Yönetimi) teknolojisi ile farklı 
kısıtlamalar uygulayabilir. Yayın korumalı 
kanallar açısından kaydetme, kayıt geçerliliği ve 
izleme sayıları kısıtlanabilir. 

Kayıtlar tamamen yasaklanabilir, korumalı bir 
yayını kaydetmeye çalışmak veya süresi dolan 
bir kaydı oynatmaya çalışmak bir hata 
mesajının görüntülenmesine neden olabilir. 



22 
 

Bir programı kaydedin 
Program kaydını başlatmak için DTV 

modundayken (Kayıt) düğmesine basın. 
Kayıt fonksiyonunun işlemesi için TV'ye 
formatlanmış bir USB Hard Disk bağlanması 
gerekir. 

Canlı izlediğiniz bir programı kaydetmek için 
kumandadaki (Kayıt) düğmesine basın, kayıt 
anında başlayacaktır. Kayıt sırasında ■ 
düğmesine basarak kaydı durdurabilirsiniz. 

Bir kayıt zamanı belirleyin 
Kayıt listesinde kayıtlarınızı görebilir ve 

yönetebilirsiniz. Kayıtlar listesinin yanında 
zamanlanmış kayıtlar ve hatırlatıcılar için ayrı 
bir liste bulunur. 

Kayıt listesini açın veya silin 
CHANNEL’i seçin, kanal menüsüne girmek 

için OK düğmesine basın, Program Listesini 
seçin, Kanal program listesi bilgilerine veya 
Kayıtlı liste bilgilerine bakmak için OK 
düğmesine basın, program listesini veya kayıtlı 
olanlar listesini seçmek için ◄/► düğmesine 
basın. Kayıtları seçmek için ▲/▼ düğmesine 
basın ve oynatmak için OK düğmesine veya 
seçilen kayıt dosyasını silmek için uzaktan 
kumandadaki  düğmesine basın. EXIT 
düğmesine basarak listeden çıkabilirsiniz. 

Süre Değiștirme 
İhtiyacınız olan 
Süre değiştirme işlevini kullanabilir ve daha 

sonra izlemeye devam edebilirsiniz. 
İhtiyacınız olan süre değiştirme ihtiyacını 

kullanın... 
1. Bu TV'de biçimlendirilmiş bağlı bir USB 

Sabit Sürücü. 
2. Bu TV'de kurulu dijital TV kanalları. 
3. Kanal bilgilerini almak için ekranda TV 

Rehberi.  
USB Sabit Sürücü TV’ye bağlı ve 

biçimlendirildiğinde, TV, sürekli olarak 
izlediğiniz yayını saklar. Başka bir kanala 

değiştirdiğinizde, eski kanalın yayını silinir. 
Ayrıca, TV'yi bekleme moduna 
değiştirdiğinizde yayın temizlenir.  
Kayıt yaparken süre değiştirme işlevini 

kullanamazsınız. 

Bir program için süre değiștirmeyi 
kullanın 

DTV modundayken, uzaktan kumandadaki 
 düğmesine basın, ekranda süre değiştirme 

seçeneği menüsü görünür ve program askıya 
alınmış duruma geçer. Süre değiştirme işlevini 
durdurmak ve çıkmak için uzaktan 
kumandadaki ■ düğmesine basın. Programı 
kısa bir süre için bıraktığında zaman kaydırma 
işlevi askıya alınır ve Oynatılan program USB 
disk önbelleğine alınır. Oynatmaya devam 
ettiğinizde, program oynatılmaya devam 
edebilir. 

Tekrar Oynat 
TV, izlediğiniz yayını sakladığı için çoğunlukla 

yayını birkaç saniye boyunca tekrar 
oynatabilirsiniz. 

Programı duraklattığınızda, normal şekilde 
oynatmak için ► (oynat) düğmesine 
basabilirsiniz. 

Kaynaklar 

Cihaz sinyalini değiștirin 
Bağlantılar listesinde - Source (Kaynak) 

menüsü altında - TV'ye bağlı cihazları 
bulabilirsiniz. Bu Source (Kaynak) menüsünden 
bir cihaza geçebilirsiniz. 

Kaynak menüsü 
Kaynaklar menüsünü açmak için uzaktan 

kumandadaki SOURCE düğmesine basın. Ve 
daha sonra bağlı cihaz seçmek için ▲/▼ 
düğmesine basın, sinyal kaynağını girmek için 
OK düğmesine basın. 

Bekleme modundan 
TV bekleme modundayken TV uzaktan 

kumandanızla bağlı bir cihazı açabilirsiniz. 
Oynat 
Hem disk oynatıcıyı hem de beklemem 

modundaki TV'yi açmak ve disk veya programı 
hemen oynatmaya başlatmak için uzaktan 
kumandadaki ► (oynat) düğmesine basın. 
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Cihaz bir HDMI kablosuna sahip olmalıdır ve 

hem TV hem de cihazda HDMI CEC açık 
olmalıdır. 

EasyLink 
EasyLink ile bağlı bir cihazı TV uzaktan 

kumandasıyla çalıştırabilirsiniz. EasyLink, bağlı 
cihazlarla iletişim kurmak için HDMI CEC'i 
kullanır. Cihazlar HDMI CEC'yi 
desteklemelidir ve bir HDMI bağlantısı ile 
bağlanmalıdır. 

 

Saat 

Zaman ayarları 
Uyku zamanlayıcısı 
Uyku zamanlayıcısı ile TV'nin ayarlanan süre 

sonra otomatik olarak bekleme moduna 
geçmesini ayarlayabilirsiniz. 

Uyku zamanlayıcısını ayarlamak için… 
1. Kumandadaki MENU düğmesine basın, 

ekranda TIME (ZAMAN) seçmek için ◄/► 
düğmesine basın ve kanal menüsüne girmek 
için OK düğmesine basın. 

2. Sleep Timer (Uyku Zamanlayıcısı) seçmek 
için ▲/▼ düğmesine basın ve bekleme 
süresini ayarlamak için ◄/► düğmesine basın: 
Off (Kapalı), 15 dakika, 30 dakika, 45 dakika, 
60 dakika, 90 dakika, 120 dakika, 240 dakika. 

TV uyku zamanlayıcısını devre dıșı bırakın: 
Ekranda Kapalı'yı seçin, ardından TV uyku 

zamanlayıcısını kapatın. 

Saat Dilimi 
Time Zone (Saat Dilimi) seçmek için ▲/▼ 

düğmesine basın ve ülkenizin saat dilimini 
seçmek için ◄/► düğmesine basın. 

Otomatik Bekleme 
Auto Standby (Otomatik Bekleme) seçmek 

için ▲/▼ düğmesine basın ve zamanı 
ayarlamak için ◄/► düğmesine basın: Off 
(Kapalı), 3 saat, 4 saat, 5 saat. 

Ekran Üstü Kontrol Zamanlayıcı 
OSD Timer (Ekran Üstü Kontrol 

Zamanlayıcı) seçmek için ▲/▼ düğmesine 
basın ve menü görüntüleme süresini (5 saniye, 
15 saniye, 30 saniye) ayarlamak için ◄/► 
düğmesine basın. 

Yaz Saati 
Summer Time (Yaz Saati) seçmek için ▲/▼ 

düğmesine basın ve bir seçeneği seçmek için 
◄/► düğmesine basın: On (Açık), Off 
(Kapalı), Auto (Otomatik).  

 

KILITLE 

Sistem Kilidi 
Sistem kilidini açabilir/kapatabilirsiniz. 

Programları engelleme seçenekleri kilit 
etkinken kullanılabilir (Varsayılan parola: 0000). 

Parola Ayarla 
Yeni parola belirleyin. 

Kanal kilidi 
Kanal listesinde programı kilitlemek için  

düğmeye basın. Kilitliyken programı görmek 
için şifreyi girmeniz gerekir. Kilitliyken programı 
görmek için şifreyi girmeniz gerekir. 

Ebeveyn Rehberi 
Program engelleme düzeyini ayarlayın, bu 

fonksiyon ebeveynlerin çocuklar için uygunsuz 
kanalları engellemelerine yardımcı olur. 

Tuș Kilidi 
Tuş kilidini açın veya kapatın. 
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AYAR 

Genel Ayarlar 
Dil 
TV sistemi için dil seçin. 

TTX Dili 
Metin/Teletext için dil seçin. 

Ses Dili 
Program mevcutsa, ses dilini seçin. 

Altyazı Dili 
Program mevcutsa altyazı dilini seçin. 

İșitme Engelliler 
Hearing impaired (İşitme Engelliler) özelliğini 

On (Açık) veya Off (Kapalı) olarak ayarlayın. 

PVR dosya sistemi 
Programı kaydetmek için USB aygıtını 

yönetin. 

En/Boy oranı 
Aspect ratio (En/Boy oranı) ayarını Zoom1, 

Zoom2, Auto (Otomatik), 4:3, 16:9 arasından 
seçin.  

Mavi Ekran 
Açılış mavi ekran seçeneği AÇIK iken, sinyal 

girişi olmadığında TV ekranının maviye 
dönmesini sağlar. 

İlk kurulum 
TV ilk kez kullanılacağı zaman dil, ülke, ortam, 

otomatik ayarlama kurulumlarını yapabilirsiniz. 

Sıfırla 
TV'yi sıfırlamak, tüm ayarların fabrika 

varsayılan ayarlarına dönmesine neden 
olacaktır. 

Yazılım Güncelleme (USB) 
USB arabirimiyle yazılımı yükseltin. 

HDMI CEC-Easylink 
HDMI CEC seçeneklerini ayarlayın. 

Yardım 
Çalıştırma kılavuzunu girin. 

 

RESIM 

Resim Ayarı 
Ana menüye girmek için MENU düğmesine 

basın, Resim simgesini seçin ve OK düğmesine 
basarak girin. 

Resim Modu: ◄/► düğmesine basarak 
resim görüntüleme modunu ayarlayın: Kişisel, 
Canlı, Standart, Orta.  

Kontrast: görüntü kontrast değerini (0~100) 
ayarlamak için ◄/► düğmesine basın. 

Parlaklık: görüntü parlaklık değerini (0~100) 
ayarlamak için ◄/► düğmesine basın. 

Renk: görüntü renk değerini (0~100) 
ayarlamak için ◄/► düğmesine basın. 

Renk tonu: görüntü renk tonunu ayarlamak 
için ◄/► düğmesine basın (yalnızca NTSC 
sisteminde bulunur). 

Keskinlik: görüntü keskinlik değerini (0~100) 
ayarlamak için ◄/► düğmesine basın. 

Renk Sıcaklığı: görüntü renk sıcaklığını 
ayarlamak için ◄/► düğmesine basın. Soğuk, 
Normal, Sıcak. 

Gürültü Azaltma: görüntü gürültü azaltmayı 
ayarlamak için ◄/► düğmesine basın. Kapalı, 
Düşük, Orta, Yüksek, Varsayılan.  

HDMI Modu: HDMI Modu görüntüsünü 
ayarlamak için ◄/► düğmesine basın.
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SES 

Ses Ayarı 
Ana menüye girmek için MENU düğmesine 

basın, Ses simgesini seçin ve OK düğmesine 
basarak girin. 

Ses Stili: Standart, Müzik, Sinema, Spor, 
Kişisel gibi ses görüntüleme modlarından birini 
ayarlamak için ◄/► düğmesine basın. 

Tiz: sesin tiz değerini (0~100) ayarlamak için 
◄/► düğmesine basın. 

Bas: sesin bas değerini (0~100) ayarlamak 
için ◄/► düğmesine basın. 

Denge: sesin denge değerini (-50~50) 
ayarlamak için ◄/► düğmesine basın. 

Otomatik Ses Seviyesi: otomatik ses 
seviyesini açmak veya kapatmak için ◄/► 
düğmesine basın. 

SPDIF Mode: ses SPDIF Modunu seçmek 
için ◄/► düğmesine basın, örneğin: PCM, 
Otomatik, Kapalı. 

AD Anahtarı: AD Anahtarını açmak veya 
kapatmak için ◄/► düğmesine basın. 

 

MULTIMEDYA 

Bir USB bağlantısından 
Bir USB cihazını takın, menüyü 

görüntülemek için SOURCE key veya MENU 
düğmesine basın, MULTIMEDIA seçeneğini 
seçin ve multimedya oynatıcıya girmek için 
OK düğmesine basın. 

Not: MULTIMEDIA'dan çıkmak için lütfen 
kaynağı yeniden seçin. 

Fotoğraf 
Multimedya menüsünde Photo (Fotoğraf) 

seçmek için ◄/► düğmesine basın ve girmek 
için OK düğmesine basın. Klasördeki bir resmi 
seçmek için ▲/▼/◄/► düğmesine ve 
oynatmak için BAȘLAT(►) düğmesine 
basabilirsiniz. 

Resim görüntüleyici seçenekleri: 

 
1. Oynat/Duraklat: Slayt gösterisi 

oynatın/duraklatın. 
2. Önceki: Önceki resmi görüntüleyin. 
3. Sonraki: Sonraki resmi görüntüleyin. 
4. Durdur: Resim görüntülemeyi durdurun 

ve önceki menüye dönün. 
5. Tekrar: Resim görüntülemeyi tekrarlayın: 

repeat1 (1tekrar), repeat all (tümünü tekrarla), 
repeat none (tekrarlama). 

6. Müzik: Arkaplan müziğini oynatın. 
7. Oynatma listesi: Fotoğraflar oynatma 

listesini gösterin. 
8. Bilgi: Fotoğrafın bilgilerini görüntüleyin. 
9. Döndür: Fotoğrafı saat yönünde 

döndürün. 
10. Döndür: Fotoğrafı saat yönünün tersine 

döndürün. 
11. Yakınlaştır: Fotoğrafı yakınlaştırın. 
12. Uzaklaştır: Fotoğrafı uzaklaştırın. 
13. Film görünümü: Resim ekrandan 

büyükse resmi hareket ettirmek için bu işlevi 
kullanabilirsiniz. 

Müzik 
Multimedya menüsünde Music (Müzik) 

seçmek için ◄/► düğmesine basın ve girmek 
için OK düğmesine basın. Klasördeki bir şarkıyı 
seçebilirsiniz ve oynatmak için BAȘLAT(►) 
düğmesine basabilirsiniz. 

Müzik oynatıcı seçenekleri: 

 
1. Oynat/Duraklat: Müziğ i 
oynat ın/duraklatın. 
2. Hızl ı Geri: Hızl ı geri almak için bu 

düğmeye basın, normal h ızda oynatmak için 
BAȘLAT(►) düğmesine bas ın. 

3. Hızl ı İ ler i: H ızl ı iler i almak için bu 
düğmeye basın, normal h ızda oynatmak için 
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BAȘLAT(►) düğmesine bas ın. 
4. Önceki: Önceki müziği oynat ın. 
5. Sonraki: Sonraki müziğ i oynatın. 
6. Durdur : Müzik oynatmay ı durdurun 
ve önceki menüye dönün. 
7. Tekrar : Müzik oynatmay ı tekrar lay ın: 
repeat1(1tekrar), repeat all (tümünü 
tekrar la), repeat none (tekrar lama). 
8. Oynatma listesi: Müzik oynatma 
listesini gösterin. 
9. Bilgi: Müzik bilgiler ini görüntüleyin. 
10. Zaman seçici: Müziğ in oynatı lacağ ı 
zaman ı seçin. 

Film 
Multimedya menüsünde Movie (Film) 

seçmek için ◄/► düğmesine basın ve 
girmek için OK düğmesine bas ın. 
Klasördeki bir film seçebilir siniz ve 
oynatmak için BAȘLAT(►) düğmesine 
basabilirsiniz. 

Video oynatıcı seçenekleri: 

 
1. Oynat/Duraklat: Video 
oynat ın/duraklatın. 
2. Hızl ı Geri: Hızl ı geri almak için bu 

düğmeye basın, normal h ızda oynatmak için 
BAȘLAT(►) düğmesine bas ın. 

3. Hızl ı İ ler i: Press this key to fast 
forward of the video, press BAȘLAT(►) 
key to play normally. 

4. Önceki: Önceki videoyu oynatın. 
5. Sonraki: Sonraki videoyu oynatın. 
6. Durdur : Video oynatmay ı durdurun 

ve önceki menüye dönün. 
7.Tekrar : Video oynatmay ı tekrar layın: 

repeat1(1tekrar), repeat all (tümünü 
tekrar la), repeat none (tekrar lama). 

8. A-B Noktası Ayar la: A noktas ı ve B 
noktas ın ı ayar layın, A ve B noktas ı 
aras ındaki döngüyü izleyebilir siniz. 

9. Oynatma listesi: Video oynatma 
listesini gösterin. 

10. Bilgi: Video bilgiler ini görüntüleyin. 
11. Zaman seçici: Videonun oynatı lacağı 

zaman ı seçin. 
12. Yak ınlaştır : Fotoğrafı yakınlaşt ırın. 
13. Uzaklaşt ır : Fotoğrafı uzaklaşt ırın. 
14. En-Boy Oran ı: En/Boy oran ı ayarın ı: 

zoom1, zoom2, auto (otomatik), 4:3, 3,16:9 
aras ından seçin. 

15. Film görünümü: Resim ekrandan 
büyükse resmi hareket ettirmek için bu 
işlevi kullanabilirsiniz. 

METIN 
Metin menüsü seçenekleri Fotoğraf 

seçenekleriyle aynıdır. Lütfen fotoğraf 
seçeneklerine bakın. 

Multimedya menüsünde, ◄/► 
düğmesine basarak TEXT'i seçin ve OK 
düğmesine basın. File (Dosya) klasöründe 
TEXT'i seçebilir ve uzaktan kumandadaki 
BAȘLAT(►) düğmesine basarak 
oynatabilir siniz. 
1. Son sayfay ı seçmek için ◄/  
düğmesine basın. 
2. Sonraki sayfay ı seçmek için ►/  
düğmesine basın. 
 

Spesifikasyon bilgileri 
 

Ekran çözünürlükleri 
Bilgisayar Formatları: Çözünürlük yenileme 

hızı: 

HD FHD 

720×400 70Hz 640×480 60Hz 

640×480 60Hz 800×600 60Hz 
800×600 60Hz 1024×768 60Hz 
1024×768 60Hz 1360×768 60Hz 
1360×768 60Hz 1920×1080 60Hz 

 
Video Biçimleri: Çözünürlük yenileme hızı: 
480i -60Hz 
480p -60Hz 
576i -50Hz 
576p -50Hz 
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720p -50Hz, 60Hz 
1080i -50Hz, 60Hz 
1080p -50Hz, 60Hz 

Multimedya 
Desteklenen depolama aygıtı: USB (yalnız FAT 

veya FAT 32 USB depolama aygıtları desteklenir) 
Uyumlu multimedya dosya formatları: 
Görüntü: JPEG  
Ses: MP3 
Video: MPEG 2 / MPEG4, H.264 

 

Ses gücü 
8W×2 

Ekran çözünürlüğü 
32PHS4001 / 32PHT4001 /32PHS4012: 

1366×768 
42PFS4012 / 43PFS4001/ 43PFT4001/ 

43PFS4012/ 49PFS4001/ 49PFT4001/ 
50PFS4012: 1920×1080 

Ayarlayıcı/Alım/Aktarım 
Anten girişi: 75 ohm koaksiyal (IEC75) 
Desteklenen Sistemler : 
ATV: PAL, SECAM, NTSC 
DTV: DVB-T/C/T2 

Kumanda 
Piller : 2×AAA 

Güç Kaynağı 
Şebeke Güç Kaynağı: 100-240V~, 50/60Hz 
Beklemede Enerji Tüketimi : ≤0.5 W 
Ortam Sıcaklığı: 5-40°C 
Güç Tüketimi: 
32PHS4001 / 32PHT4001: 55W 
32PHS4012: 65W 
42PFS4012 / 43PFS4001 / 43PFT4001 / 
43PFS4012 : 75W 
49PFS4001/ 49PFT4001 : 110W 
50PFS4012 : 108W 

Boyutlar ve ağırlıklar 

32PHS4001 / 32PHT4001 
Taban hariç 
Boyutlar (G×Y×D) : 732×430×76(mm) 
Ağırlık: 4.4Kg 
Taban dahil 
Boyutlar (G×Y×D) : 732×474×193(mm) 
Ağırlık: 4.5Kg 
32PHS4012 
Taban hariç 
Boyutlar (G×Y×D) : 732×432×76(mm) 
Ağırlık: 4.0Kg 
Taban dahil 
Boyutlar (G×Y×D) : 732×492×183(mm) 
Ağırlık: 4.0Kg 
42PFS4012 
Taban hariç 
Boyutlar (G×Y×D) : 947×553×78(mm) 
Ağırlık: 6.6Kg 
Taban dahil 
Boyutlar (G×Y×D) : 947×610×226(mm) 
Ağırlık: 6.7Kg 
43PFS4001/43PFT4001 
Taban hariç 
Boyutlar (G×Y×D) : 970×564×75(mm) 
Ağırlık: 8.3Kg 
Taban dahil 
Boyutlar (G×Y×D) : 970×614×219(mm) 
Ağırlık: 8.5Kg 
43PFS4012 
Taban hariç 
Boyutlar (G×Y×D) : 969×567×83(mm) 
Ağırlık: 7.4Kg 
Taban dahil 
Boyutlar (G×Y×D) : 969×625×226(mm) 
Ağırlık: 7.5Kg 
49PFS4001/49PFT4001 
Taban hariç 
Boyutlar (G×Y×D) : 1102×639×82(mm) 
Ağırlık: 9.6Kg 
Taban dahil 
Boyutlar (G×Y×D) : 1102×696×258(mm) 
Ağırlık: 10.0Kg 
50PFS4012: 
Taban hariç 
Boyutlar (G×Y×D) : 1126×655×83(mm) 
Ağırlık: 10.1Kg 
Taban dahil 
Boyutlar (G×Y×D) : 1126×713×226(mm) 
Ağırlık: 10.3Kg 
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Yazılım 

Yazılım güncellemesi 
TV yazılımının güncellenmesi gerekebilir. 

Yazılımı TV'ye yüklemek için bir bilgisayar ve USB 
bellek aygıtına ihtiyacınız vardır. 256MB boş alana 
sahip bir USB bellek aygıtı kullanın. Yazma 
korumasının kapalı olduğundan emin olun. 

1. TV’de güncellemeyi bașlatın. 
Yazılım güncellemesini bașlatmak için.... 
MENU düğmesine basın, SETTING 

(AYARLAR)'ı seçin ve OK. Yazılım Güncelleme 
(USB) seçeneğini seçin, OK düğmesine basın, TV 
yazılımı otomatik olarak güncellenir. 

TV'yi tanımlayın. 
USB belleği, TV'nin USB girişlerinden birine 

takın. Bir tanımlama dosyası USB bellek aygıtında 
yazılmıştır. 

TV yazılımını indirin. 
USB belleği bilgisayarınıza takın. 
USB bellek aygıtında, dosyaları bulun ve dikkatli 

bir şekilde işaretleyin. Yazılım adını aşağıdaki gibi 
görüntüleyin:  
Model: Yazılım adı 
32PHS4001 MSD3463_S_SN51_50.bin 
32PHS4012 MSD3463_S.bin 
32PHT4001 MSD3463 _SN51_50.bin 
42PFS4012 MSD3463_S_SN51_63.bin 
43PFS4001 MSD3463_S_AS358_70.bin 
43PFT4001 MSD3463_ AS358_70.bin 
49PFS4001 MSD3463_ AS358_35.bin 
49PFT4001 MSD3463_ AS358_35.bin 
50PFS4012 MSD3463_S_AS358_60.bin 

Bu dosyaları indirdikten ve USB bellek aygıtına 
kopyaladıktan sonra Dosyayı bir klasöre 
yerleştirmeyin.  

• USB bellek aygıtını TV'ye takın. 
• Ana menüye girmek için MENU düğmesine 

basın, SETTING (AYAR) simgesini seçin ve OK 
düğmesine basarak girin. 

• Yazılım Güncelleme (USB) seçeneğini seçin, 
OK düğmesine basın ve YES (EVET)'i seçin, TV 
yazılımı otomatik olarak güncellenir. 

• Güncelleme işlemi 100% tamamlandığında, 
TV otomatik olarak yeniden başlayacaktır. 

 
 

TV yazılımını güncelleyin 
Güncelleme otomatik olarak başlar. TV yaklaşık 

bir dakika sonra kendiliğinden kapanır ve tekrar 
açılır, lütfen bekleyin. 
Uyarı: 
• Uzaktan kumandayı kullanmayın. 
• USB bellek aygıtını TV'den çıkarmayın. 
• Yazılım güncelleme sırasında gücün 

kesilmemesine dikkat edin, aniden güç kesilirse 
TV zarar görebilir. 

 

Açık kaynak yazılımı 
Bu televizyon açık kaynak yazılımı içerir. TP 

Vision Europe B.V. bu üründe kullanılan telif 
hakkıyla korunan açık kaynak yazılım paketleri 
için ilgili kaynak kodunun tam kopyasını ilgili 
lisanslar gereğince talep edilmesi üzerine 
teslimini sağlamaktadır. 

Bu teklif bu bilgileri alan herkes için ürünün 
satın alımından itibaren üç yıla kadar geçerlidir. 
Kaynak kodunu almak için lütfen İngilizce dilinde 
open.source@tpvision.com adresine yazın. 

Açık kaynak lisans bildirisi 
Bu Philips TV'de açık kaynak yazılımı için 

Onaylar ve Lisans Metinleri kullanılmıştır. 
Bu doküman GNU General Public License 

(GPL), veya GNU Lesser General Public License 
(LGPL), veya diğer açık kaynak lisansları 
kategorisine giren ve Philips TV'de kullanılan 
kaynak kodunun dağıtımını açıklamaktadır. Bu 
yazılım için kaynak kodu alma açıklamaları 
kullanım kılavuzunda bulunabilir. Bu yazılım için 
kaynak kodu alma açıklamaları kullanım 
kılavuzunda bulunabilir. 

PHILIPS, BU YAZILIMLA İLGİLİ OLARAK 
PAZARLANABİLİRLİK VEYA HERHANGİ BİR 
ÖZEL AMACA UYGUNLUK HUSUSUNDA 
GARANTİLER DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR 
YAZILI VEYA ZIMNİ GARANTİ 
SAĞLAMAMAKTADIR. Philips bu ürün için 
destek hizmeti sunmamaktadır. Satın aldığınız 
herhangi bir Philips ürünüyle ilgili olarak 
öncekiler garantilerinizi veya kanuni haklarınızı 
etkilemez. Bu yalnız sizin için kullanılabilir kılınan 
bu kaynak kodu için geçerlidir. 
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Bu televizyon açık kaynak yazılımı içerir. TP 
Vision Europe B.V. bu üründe kullanılan telif 
hakkıyla korunan açık kaynak yazılım paketleri 
için ilgili kaynak kodunun tam kopyasını ilgili 
lisanslar gereğince talep edilmesi üzerine 
teslimini sağlamaktadır. Bu teklif bu bilgileri alan 
herkes için ürünün satın alımından itibaren üç yıla 
kadar geçerlidir. Kaynak kodunu almak için lütfen 
İngilizce dilinde talebinizi şu adrese gönderin 

 
Intellectual Property Dept. 
TP Vision Europe B.V. 
Prins Bernhardplein 200 
1097 JB Amsterdam 

 

Sorun giderme ve destek 

Genel sorunlar 
TV açılmıyor: 
• Güç kablosunun prizle bağlantısını kesin. 

Yeniden bağlamadan önce bir dakika bekleyin. 
• Güç kablosunun güvenli şekilde bağlandığını 

kontrol edin. 
Kumanda düzgün çalıșmıyor: 
• Kumanda pillerinin "+/-" yönünün doğru 

olduğunu kontrol edin. 
• Bitmiş veya zayıf kumanda pillerini değiştirin. 
• Kumandayı ve TV sensör merceğini 

temizleyin. 
TV menüsü yanlış dilde: 
• TV menüsünü istediğiniz dile göre değiştirin. 
TV'yi açarken/kapatırken veya bekleme 

moduna alırken TV gövdesinden bir çatlama 
sesi duyarsınız: 

• Eylem gerekmez. Çatlama sesi TV'nin 
soğudukça veya ısındıkça normal büzülme ve 
genleşmesinden kaynaklanır. Bu durum 
performansı etkilemez.  

Kanal sorunları 
Kurulum sırasında dijital kanal bulunamadı:  
• TV'nizin ülkenizde DVB-T veya DVB-C 

desteklediğinden emin olmak için teknik 
spesifikasyonlara bakın. 

• Tüm kabloların doğru şekilde takıldığından 
emin olun. 

Daha önce yüklenmiș kanallar kanal 
listesinde görünmez: 

• Doğru kanal listesinin seçildiğini kontrol edin. 

Görüntü sorunları 
TV açık, ancak görüntü yok: 
• Antenin TV'ye doğru şekilde bağlandığını 

kontrol edin. 
• TV kaynağı olarak doğru aygıtın seçildiğini 

kontrol edin. 
Ses var, görüntü yok: 
• Görüntü ayarlarının doğru yapıldığını kontrol 

edin. 
Anten bağlantısından zayıf TV sinyali alımı: 
• Antenin TV'ye doğru şekilde bağlandığını 

kontrol edin. 
• Hoparlörler, topraklanmamış ses aygıtları, 

neon ışıklar, yüksek binalar ve diğer büyük 
nesneler sinyal alım kalitesini etkileyebilir. 
Mümkünse, antenin yönünü değiştirerek veya 
aygıtları TV'den uzaklaştırarak daha iyi sinyal 
kalitesi elde etmeye çalışın. 

• Belirli bir kanalda sinyal alımı zayıf ise lütfen 
bu kanal için ince ayarları yapın. 

Bağlı aygıtlardan görüntü kalitesi zayıf: 
• Aygıtların doğru şekilde bağlandığını kontrol 

edin. 
• Görüntü ayarlarının doğru yapıldığını kontrol 

edin. 
Resim ekrana sığmıyor; çok büyük veya çok 

küçük: 
• Farklı bir görüntü formatını deneyin. 
Görüntünün konumu yanlıș: 
• Bazı aygıtlardan gelen görüntü sinyalleri 

ekrana tam sığmayabilir. Lütfen aygıtın sinyal 
çıkışını kontrol edin. 

Ses sorunları 
Görüntü var ancak ses kalitesi düșük: 
• Kabloların doğru şekilde takıldığını kontrol 

edin. 
• Ses seviyesinin 0 olmadığını kontrol edin. 
• Sesin kısılmadığını kontrol edin. 
• Ses ayarlarının doğru yapıldığını kontrol edin. 
Görüntü var, ancak yalnız bir hoparlörden 

ses geliyor: 
• Ses dengesinin merkezde ayarlandığını 

doğrulayın. 
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HDMI bağlantı sorunları 
HDMI aygıtlarla ilgili problemler var: 
• Lütfen HDCP (Yüksek Bant Genişliği Dijital 

İçerik Koruması) desteğinin TV'nin bir HDMI 
aygıttaki içeriği gecikmeli olarak göstereceğine 
dikkat edin. 

• TV HDMI aygıt tanımıyorsa ve sabit görüntü 
görünüyorsa, lütfen sinyal kaynağı olarak başka 
bir aygıtı deneyin ve sonra tekrar bu aygıta 
değiştirin. 

• Kesikli ses bozulmaları varsa, lütfen HDMI 
aygıtının çıkış ayarlarının doğru olduğunu kontrol 
edin. 

Bilgisayar bağlantı sorunları 
TV'de gösterilen bilgisayar ekranı görüntüsü 

sabit değil: 
• Bilgisayarınızın desteklenen çözünürlük ve 

yenileme hızını kullandığını kontrol edin. 
• TV görüntü formatını görüntü ölçeğine göre 

ayarlayın. 

İletișim 
Problemi kendi başınıza çözemezseniz 

lütfen bu model için SSS'lere bakınız 
www.philips.com/support. 

Problem hala çözülemezse, lütfen yerel Philips 
Müşteri Hizmetleri Merkeziyle irtibata geçin. 

Uyarı 
Kendi başınıza TV'yi onarmaya çalışmayın. 

Ciddi yaralanmalara, TV'nin düzeltilemez şekilde 
zarar görmesine veya garantinizin geçersiz 
kalmasına neden olabilir. 

Not: 
Lütfen Philips Müşteri Hizmetleri Merkeziyle 

irtibata geçmeden önce TV'nizin model ve seri 
numarasını hazırda bulundurun. Bu numaralar 
TV'nin arkasında/altında ve ambalajının üzerinde 
bulunmaktadır. 
 
 
 
 
 

Kullanım șartları, telif 
hakları ve lisanslar 

Kullanım Șartları 
2017© TP Vision Europe B.V. Her hakkı saklıdır. 

Spesifikasyonlar bildirim olmaksızın değiştirilebilir. 
Ticari markalar Koninklijke Philips N.V veya 
kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. TP Vision 
Europe B.V. önceki tedariklere göre yükümlülük 
taşımaksızın herhangi bir zamanda ürünlerde 
değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

Bu kılavuzdaki materyalin sistemin kullanım 
amacına uygun olduğu düşünülmektedir. Ürün, 
münferit modülleri veya prosedürlerin burada 
belirtilenden farklı amaçlarla kullanılması 
durumunda bunların geçerliliğinin ve 
sürdürülebiliriğinin onayı sağlanmalıdır. TP Vision 
Europe B.V. materyalin kendisinin herhangi bir 
Amerika Birleşik Devletleri paletlerini ihlal 
etmediğini garanti eder. Başka hiçbir yazılı veya 
zımni garanti bulunmamaktadır. 

TP Vision Europe B.V. bu dokümanın 
içeriğindeki herhangi bir yanlışlıktan veya bu 
dokümandaki içeriğin bir sonucu olarak ortaya 
çıkacak herhangi bir problemden sorumlu 
tutulamaz. Philips'e bildirilen hatalar en kısa 
sürede alınacak ve Philips destek web sitesinde 
yayınlanacaktır. 

Telif Hakları ve Lisanslar 
HDMI: 

 
MHL: 

 

Dolby:  
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