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Model
Serial

Österreich

0810 000205

€0.07/min

Belgique

078250145

€0.06/min

България

+3592 489 99 96

local

Hrvatska

01 3033 754

local

Česká republika

800142840

free

Danmark

3525 8759

local

Suomi

09 2311 3415

local

France

0821 611655

€0.09/min

Deutschland

01803 386 852

€0.09/min

Ελλάδα

0 0800 3122 1280

free

Magyarország

0680018189

free

Éire

0800 055 6882

free

Italia

840320086

€0.08/min

Lëtzebuerg

40 6661 5644

local

Nederland

0900 8407

€0.10/min

Norge

2270 8111

local

Polska

0223491504

local

Portugal

2 1359 1442

local

România

1-203-2060

local

Россия

(495) 961-1111

local

Србија

+381 114 440 841

local

Slovensko

0800 004537

free

Slovenija

01 280 95 22

local

España

902 888 784

€0.10/min

Sverige

08 5792 9100

local

Suisse

0844 800 544

local

Türkiye

0800 261 3302

local

United Kingdom

0870 900 9070

local

Україна

044 254 2392

local

This information is correct at the time of press. For updated contact information, refer to
www.philips.com/support.
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İçindekiler

2008 © Koninklijke Philips
Electronics N.V. Tüm hakları saklıdır.
Teknik özellikler bildirilmeksizin
değiştirilebilir. Ticari markalar,
Koninklijke Philips Electronics N.V.
nin veya ilgili sahiplerinin mülküdür.
Philips, daha önceden gerekli
tedarikleri sağlamak zorunda
olmadan istediği zaman ürünleri
değiştirme hakkını saklı tutar.
Bu kılavuzdaki materyalin, sistemin
amaçlanan kullanımı için yeterli
olduğu kabul edilir. Ürünün veya
ürüne ait ayrı modüllerin ya da
prosedürlerin burada belirtilen
amaçların dışında kullanılması
halinde, söz konusu kullanıma
yönelik geçerlilik ve uygunluk
onayının alınması gerekir. Philips,
içeriğin ABD patent yasalarını ihlal
etmediğini garanti etmektedir. Başka
herhangi bir açık ya da zımni garanti
verilmemektedir.
Garanti
Hiçbir parça kullanıcı tarafından
tamir edilebilir nitelikte değildir.
Ürünün kapaklarını çıkarmayın.
Onarım işlemleri sadece Philips
Servis Merkezleri ve resmi
onarım mağazaları tarafından
gerçekleştirilmelidir. Aksi takdirde
dolaylı ya da dolaysız tüm
garantilerin geçersiz olmasına
neden olacaktır. Bu kılavuzda açıkça
yasaklanmış her türlü işlem, tavsiye
edilmeyen veya izin verilmeyen
tüm ayar veya montaj prosedürleri
garantinin geçersiz olmasına neden
olacaktır.
Piksel özellikleri
Bu LCD ürününde yüksek sayıda
renkli piksel bulunmaktadır. Etkin
pikselleri %99,999 üzerinde
olsa da siyah veya parlak
noktalar (kırmızı, yeşil veya mavi)
ekranınızda görünebilir. Bu, ekranın
yapısal özelliğidir (yaygın sektör
standartlarına uygundur) ve bir arıza
değildir.
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EMF uyumluluğu
Koninklijke Philips Electronics N.V.
tüketicilere yönelik, herhangi bir
elektronik alet gibi, genel anlamda
elektromanyetik sinyaller yayma ya
da alma yeteneğine sahip birçok
ürün üretmekte ve satmaktadır.
Philips'in en önemli Çalışma
Prensiplerinden biri, ürünleri için
gerekli tüm sağlık ve güvenlik
tedbirlerini almak, yasal gerekliliklerle
uyum içinde olmak ve ürünlerin
üretim tarihinde geçerli olan EMF
standartlarına uymaktır.
Philips, sağlık üzerinde olumsuz
etkileri bulunmayan ürünler
geliştirmeyi, üretmeyi ve pazarlamayı
taahhüt etmektedir.
Philips, amaçlanan kullanımları
doğrultusunda doğru şekilde
kullanıldıkları takdirde, ürünlerinin
günümüzde elde edilmiş bilimsel
kanıtlara göre güvenli şekilde
kullanılabildiklerini onaylamaktadır.
Philips, uluslararası EMF ve güvenlik
standartlarının geliştirilmesinde
etkin bir rol oynamaktadır ve bu
sayede Philips daha fazla sayıda
standardizasyon gelişmelerini
ürünlerine erken aşamada entegre
etme olanağına sahiptir.
Telif Hakkı

VESA, FDMI ve VESA Montaj
Uyumlu logosu, Video Elektronik
Standartları Birliğinin ticari
markalarıdır.
Windows Media, Birleşik Devletler
ve/veya diğer ülkelerde Microsoft
Corporation'ın tescilli ticari markası
veya ticari markasıdır.
® Kensington ve Micro Saver,
ACCO World Corporation'ın
ABD'de kayıtlı ticari markaları ve
diğer ülkelerde kayıt başvurusu
yapılmış ve beklemede olan ticari
markalarıdır. Diğer tüm tescilli
veya tescilsiz ticari markalar ilgili
sahiplerinin mülküdür.

Önemli

Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz,
Philips dünyasına hoş geldiniz!
Ürünü kullanmaya başlamadan önce bu kullanım
kılavuzunu okuyun.
Bu bölümü çok dikkatli okuyun ve güvenlik
talimatları ile ekran bakımı talimatlarını uygulayın.
Bu talimatlara uyulmamasından kaynaklanan arızalar
için ürün garantisi geçerli değildir.
Philips'in sunduğu destekten tam
olarak yararlanmak için, ürününüzü
www.philips.com/welcome adresinden kaydettirin.

mumlar) ve doğrudan güneş ışığı dahil olmak
üzere diğer ısı kaynaklarının yakınına koymayın.
•

TV'yi kitaplık gibi dar alanlara yerleştirmeyin.
Havalandırma amacıyla TV etrafında en az 10
cm (dört inç) boşluk bırakın. Hava akışının
engellenmediğinden emin olun.

•

TV'yi düz ve sağlam bir yüzeye yerleştirmeniz
durumunda, sadece ürünle birlikte verilen standı
kullandığınızdan emin olun. Stand TV'ye düzgün
şekilde vidalanmamışsa, TV'yi oynatmayın.

•

TV'nin duvara montajı sadece kalifiye personel
tarafından gerçekleştirilmelidir. TV sadece
uygun duvara montaj aparatı kullanılarak,
TV'nin ağırlığını taşıyabilecek bir duvara
monte edilmelidir. Hatalı duvar montajı, ciddi
yaralanmalara veya hasara neden olabilir. TV’yi
kendiniz duvara monte etmeyi denemeyin.

•

TV, döner taban veya döner kola monte
edilmişse, TV döndürüldüğünde güç kablosunun
gerilmediğinden emin olun. Güç kablosunun
gerilmesi, bağlantıların gevşemesine ve bunun
sonucunda elektrik atlamasına veya yangına
neden olabilir.

•

Şimşek veya yıldırım tehlikesi olan fırtınalardan
önce, TV'nin elektrik ve anten bağlantılarını
kesin. Bu tür fırtınalar sırasında TV’nin, elektrik
kablosunun veya anten kablosunun herhangi bir
yerine dokunmayın.

•

TV’nin elektrik bağlantısını kolayca kesebilmek
için elektrik kablosuna rahatça erişebildiğinizden
emin olun.
TV’nin elektrik bağlantısını keserken şu
talimatları uyguladığınızdan emin olun:

TV’nizin modelini ve seri numarasını, ambalajın yanı
sıra, TV’nin arka ve yan tarafında bulabilirsiniz.

1.1

Güvenlik

•

Ağırlığı 25 kg'ın (55 lb) üzerinde olan TV'leri
kaldırmak ve taşımak için iki kişi gerekir. TV’nin
yanlış taşınması ciddi yaralanmalara neden
olabilir.

•

TV düşük sıcaklıkta (5°C’nin altında) taşınıyorsa,
TV’yi ambalajından çıkarmadan önce kutuyu
açın ve TV oda sıcaklığına uyum sağlayana kadar
bekleyin.

•

•

Kısa devre oluşmasını önlemek için TV, uzaktan
kumanda veya uzaktan kumanda pillerini
yağmura veya suya maruz bırakmayın.

2. Elektrik kablosunun fişini elektrik prizinden
çıkarın.

•

İçinde su veya başka bir sıvı bulunan kapları
TV’nin üzerine veya yakınına bırakmayın. TV'nin
üzerine sıvı dökülmesi elektrik çarpmasına
neden olabilir. TV üzerine sıvı dökülmesi
durumunda cihazı çalıştırmayın. TV'nin elektrik
prizi bağlantısını kesin ve cihazı kalifiye bir
teknisyenin kontrol etmesini sağlayın.

•

Yangın veya elektrik çarpması riskini önlemek
için TV, uzaktan kumanda veya uzaktan kumanda
pillerini açık ateş kaynakları (örneğin yanan

1. Önce TV’yi, ardından şebekeden gelen elektrik
gücünü (varsa) kapatın.

3. Elektrik prizini, TV'nin arkasındaki güç
konnektöründen çıkarın. Elektrik kablosunu
mutlaka fiş kısmından tutup çıkarın. Kabloyu
çekmeyin.
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1.3

Çevreyi koruma

Ambalajların geri dönüştürülmesi
SERV. U

75Ω

Y

Pb

Pr

TV ANTENNA

HDMI

EXT 2
(CVBS)

EXT 1

(RGB/CVBS)

Bu ürünün ambalajı geri dönüşüme uygun olarak
hazırlanmıştır. Ambalajın nasıl geri dönüştürüleceği
hakkında bilgi için yerel yetkililerle iletişim kurun.
Kullanılmış ürünün atılması

•

Kulak içi veya diğer kulaklıklar yüksek ses
verecek şekilde kullanılırsa, kalıcı işitme kaybı
görülebilir. Yüksek ses seviyesi zaman içinde
normal gelse de işitme duyunuza zarar verebilir.
İşitme duyunuzu korumak için, yüksek sesle
kulaklık kullanma sürenizi sınırlayın.

1.2
•

Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve
yeniden kullanılabilen, yüksek kaliteli malzeme ve
bileşenler kullanılarak üretilmiştir. Ürünün, üzerinde
çarpı işareti bulunan bir tekerlekli çöp kutusu
simgesi taşıması, bu ürünün 2002/96/EC sayılı
Avrupa Direktifi kapsamında olduğu anlamına gelir:

Ekran bakımı

Ekranı temizlemeden önce TV'yi kapatın ve
elektrik kablosu fişini prizden çıkarın. Ekranı
yumuşak ve kuru bir bezle silin. Ekrana zarar
verme riski taşıdıkları için ev tipi temizlik
deterjanları gibi malzemeleri kullanmayın.

Kullanılmış ürününüzü normal çöplerinizle
birlikte atmayın. Ürünün güvenli şekilde atılması
hakkında bilgi için bayinizle iletişim kurun. Çöplerin
denetimsiz olarak atılması, hem çevre hem de insan
sağlığına zararlıdır.
Kullanılmış pillerin atılması
Ürünle birlikte sağlanan piller cıva veya kadmiyum
içermemektedir. Ürünle birlikte sağlanan ve tüm
diğer pilleri bulunduğunuz bölgedeki düzenlemelere
uygun olarak atın.

•

Deformasyon veya renk solmasını önlemek için
su damlalarını en kısa sürede silin.

•

Ekranda kalıcı hasar bırakma riski taşıdığı için
ekrana sert nesnelerle dokunmayın, vurmayın
ve ekranı itmeyin, ovalamayın.

•

Mümkün olduğunda, hareketsiz görüntülerin
uzun süre ekranda kalmasından kaçının.
Ekran menüleri, teletext sayfaları, siyah
şeritler veya piyasa bilgilerini gösteren kayar
şeritler bunlara örnek olarak verilebilir. Sabit
görüntü kullanmanız gerekiyorsa ekrana zarar
gelmemesi için ekran kontrastı ve parlaklığını
düşürün.
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Güç tüketimi
TV, çevre üzerindeki etkisini en aza indirmek
için bekleme modunda en düşük miktarda enerji
tüketecek biçimde çalışır. Aktif güç tüketimi, TV'nin
arka kısmında gösterilir.
Ürünün teknik özellikleri hakkında daha ayrıntılı
bilgi için www.philips.com/support adresinde ürün
broşürüne bakın.

2

TV'niz

Yan konnektörler

Bu bölümde sık kullanılan TV kumandaları ve
fonksiyonları hakkında genel bilgiler sağlanmaktadır.

2.1

TV’ye genel bakış

Yan kontroller ve göstergeler

4

3
MENU

PROGRAM

2

Kamera veya oyun konsolu gibi mobil cihazlarla
bağlantı için TV'nin yan tarafındaki konnektörleri
kullanın. Ayrıca kulaklık da bağlayabilirsiniz.

Arka konnektörler

1
POWER

5

SERV. U

75Ω
TV ANTENNA

HDMI

1. POWER

EXT 2
(CVBS)

EXT 1

(RGB/CVBS)

2. PROGRAM +/3. MENU
4. VOLUME +/5. Güç göstergesi/Uzaktan kumanda sensörü
Anten ve yüksek tanımlı disk oynatıcı, DVD oynatıcı
veya VCR gibi kalıcı cihazları bağlamak için TV'nin
arka tarafındaki konnektörleri kullanabilirsiniz.

DDNot
Bağlantılar hakkında daha fazla bilgi için, bkz.
Bölüm 7.3 Cihazların bağlanması.
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VOLUME

Uzaktan kumanda

1. . (Bekleme)
2. SOURCE

1
2
3

3. TELETEXT
4. Renkli tuşlar
Soldan sağa: Kırmızı, yeşil, sarı, mavi
5. Gezinme tuşları
Yukarı Î, Aşağı ï, Sol Í, Sağ Æ, OK
6. MENU

4

5

6
7
8
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7. P +/- (Program +/-)
8. ” +/- (Ses düzeyi +/-)
Uzaktan kumanda hakkında daha fazla bilgi için,
bkz. Bölüm 5.1 Uzaktan kumanda hakkında genel
bilgiler.

Başlangıç

Bu bölümde, TV'yi yerleştirmeniz ve monte
etmeniz hakkında yardım sağlanmakta ve Hızlı
Başlangıç Kılavuzu içinde sağlanan bilgiler
ayrıntılandırılmaktadır.

DDNot
Stand montaj talimatları için Hızlı
Başlangıç Kılavuzu'na başvurun.

3.1

TV'nin yerleştirilmesi

Bölüm 1.1 içinde verilen güvenlik talimatlarının

okunması ve anlaşılmasına ek olarak TV'yi
yerleştirmeden önce aşağıdaki noktaları da göz
önüne alın:

3.2

TV'nin duvara monte
edilmesi

BBUYARI
TV'nin duvara montajı sadece kalifiye
personel tarafından gerçekleştirilmelidir.
Koninklijke Philips Electronics N.V. kaza
veya yaralanmayla sonuçlanan hatalı montaj
durumlarında herhangi bir sorumluluk kabul
etmez.
Adım 1 VESA uyumlu bir duvara montaj
aparatı satın alın
TV ekranınızın boyutuna bağlı olarak aşağıdaki
duvara montaj aparatlarından birini satın alın:

•

TV izleme için ideal görüntüleme mesafesi
ekran boyutunun üç katıdır.

•

TV'yi, ışık ekran üzerine düşmeyecek şekilde
yerleştirin.

TV ekran VESA uyumlu Özel
boyutu
duvara montaj talimatlar
(inç/cm) aparatı tipi
(mm)

•

TV'yi yerleştirmeden önce cihazları bağlayın.

32”/81cm

•

TV'nin arka tarafında bir Kensington Security
Slot bulunmaktadır.

Ayarlanabilir 300
x 300

VESA uyumlu
aparat, TV'ye
sabitlenmeden
önce 200 x
300 olarak
ayarlanmalıdır

37”/94cm

Sabit 300 x 300

Hiçbiri

42”/107cm
veya daha
büyük

Sabit 400 x 400

Hiçbiri

Hırsızlığa karşı bir Kensington kilidi
(sağlanmamaktadır) kullanacaksanız kilidin
kolay bir şekilde bağlanabilmesi için TV'yi sabit
bir nesneye (örneğin masa) yakın bir şekilde
konumlandırın.
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Adım 2 VESA uyumlu duvara montaj
aparatını TV'ye sabitleyin
1. TV'nin arka tarafındaki dört montaj somununu
bulun.

3. Anten kablosunun diğer ucunu anten çıkışına
bağlayın ve kablonun her iki uçta da sıkı şekilde
sabitlenmiş olduğundan emin olun.

3.4

Elektrik kablosunu bağlayın

BBUYARI
Şebeke geriliminin TV'nin arka kısmında
yazılı olan gerilimle aynı olduğundan emin
olun. Gerilim değeri farklıysa elektrik
kablosunu bağlamayın.
Elektrik kablosunu bağlamak için
2. VESA uyumlu duvara montaj aparatıyla birlikte
sağlanan talimatları uygulayın.

DDNOT
VESA uyumlu duvara montaj aparatını TV'ye
sabitlerken, 32 inç modeller için M6, daha
büyük ekranlı modeller için de M8 cıvata
(ayrıca satın alınmalıdır) kullanın.

3.3

DDNot
Elektrik konnektörünün konumu TV
modeline göre farklılık gösterir.

Anten kablosunu bağlayın

75Ω
TV ANTENNA

1. TV'nizin arka veya alt kısmında yer alan AC IN
elektrik konnektörünü bulun.
1. TV'nin arkasındaki TV ANTENNA
konnektörünü bulun.
2. Anten kablosunun (ürünle birlikte sağlanmaz)
bir ucunu TV ANTENNA konnektörüne
bağlayın. Anten kablosu uymazsa bir adaptör
kullanın.
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2. Elektrik kablosunu AC IN elektrik
konnektörüne bağlayın.
3. Elektrik kablosunu elektrik prizine takın ve
kablonun her iki uçta da sabitlenmiş olduğundan
emin olun.

3.5

Uzaktan kumanda pillerinin
takılması

Ülke

A

Avusturya

NL

Hollanda

B

Belçika

P

Portekiz

CH

İsviçre

S

İsveç

D

Almanya

CZ

Çek
Cumhuriyeti

DK

Danimarka

H

Macaristan

1. Uzaktan kumandadaki pil kapağını geriye doğru
kaydırın.

E

İspanya

HR

Hırvatistan

F

Fransa

PL

Polonya

2. Ürünle birlikte sağlanan iki pili takın (Boyut
AAA, Tip LR03). Pillerin + ve - uçlarının bölme
içindeki işaretlere uygun olduğundan emin olun.

FI

Finlandiya

RO

Romanya

GB

İngiltere

RUS

Rusya

3. Kapağı kaydırarak kapatın.

DDNot
Uzaktan kumanda uzun süre
kullanılmayacaksa, pilleri çıkarın.

3.6

TV'nin açılması

TV'yi ilk kez açtığınızda elektrik kablosunun düzgün
bir şekilde bağlanmış olduğundan emin olun. Hazır
olduğunda elektrik prizini açın (elektrik anahtarı
varsa) ve sonra TV'nin yan tarafındaki POWER
düğmesine basın.

3.7

İlk ayarlar

1. TV ilk kez açıldığında bir Ülke seçim menüsü
görüntülenir.
Ülke
HR
PL
RO
RUS
SK
SLO
TR
...

Devam etmek için
OK tuşuna basınız

Kod

Ülke

GR

Yunanistan

SK

Slovakya

I

İtalya

SLO

Slovenya

IRL

İrlanda

TR

Türkiye

L

Lüksemburg



Diğer

N

Norveç

3.

TR

Kod

Lisan Seçimi menüsüne girmek için OK
tuşuna basın.
Lisan Seçimi
Türkçe
Dansk
Nederlands
Suomi
Français
Deutsch
∂ÏÏËÓÈÎ·
Italiano

Devam etmek için
OK tuşuna basınız

4. Dilinizi seçmek için Î veya ï tuşuna basın.
5. Konum menüsüne girmek için OK tuşuna
basın.
Konum
Ev
Mağaza

Devam etmek için
lütfen bir konum seçin

2. Ülkenizi seçmek için Î veya ï tuşuna basın.
Seçilebilecek ülkelerin bir listesi için aşağıdaki
tabloya bakın.

EEİpucu
Ülkeniz listede değilse, öğesini seçin.
TR-9

6. Konumunuzu seçmek için Î veya ï tuşuna
basın.
7. Kurulumu başlatmak için OK tuşuna basın.
Kurulum birkaç dakika sürecektir. Kurulum
tamamlandığında TV’de ilk ayarlanan kanal
görüntülenir.

TR-��
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TV'nizin kullanımı

Bu bölümde, temel TV işlemlerini gerçekleştirme
konusunda size yardım sağlanmaktadır. Gelişmiş 
TV işlemleri hakkında talimatlar Bölüm 5 TV'nizin
diğer özelliklerinden yararlanma.

4.1

TV'nizin açılıp kapanması
veya bekleme moduna
geçirilmesi

4.1.1 TV'nizin açılması
MENU

•

Uzaktan kumanda üzerinde . (bekleme)
tuşuna basın. Güç göstergesi bekleme moduna
(kırmızı) geçer.

EEİpucu
TV'niz bekleme modunda çok az güç tüketse
de, elektrik kablosu prize takılı ve TV açık
olduğu sürece enerji tüketimi devam eder.
Uzun süre boyunca kullanılmayacağı zaman
TV'yi kapatın ve elektrik prizi bağlantısını
kesin.
4.1.4 TV'nin bekleme modundan
açılması

TR

4

PROGRAM

POWER

1

•

Güç göstergesi (1) kapalıysa, TV’nin yan
tarafında POWER düğmesine basın.

4.1.2 TV'nizin kapatılması
MENU

PROGRAM

POWER

1

•

•

Güç göstergesi bekleme (kırmızı) modundaysa,
uzaktan kumanda üzerindeki . tuşuna basın.

DDNot
Uzaktan kumandayı bulamıyorsanız ve TV'yi
bekleme modundan açmak istiyorsanız
TV'nin yan tarafındaki PROGRAM +/düğmesine basın.

4.2

TV izleme

4.2.1 Kanal değiştirme

TV'nin yan tarafında POWER düğmesine
basın. Güç göstergesi (1) kapanır.

4.1.3 TV'nizin bekleme moduna
geçirilmesi

•

Uzaktan kumanda üzerinde bir sayıya (1 - 9)
veya P +/- tuşuna basın.
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•

TV'nin yan tarafındaki PROGRAM +/düğmesine basın.

•

Daha
önce görüntülenen TV kanalına
dönmek için uzaktan kumanda üzerinde tuşuna
basın.

4.4

Teletext kullanımı

Birçok TV kanalı teletext üzerinden bilgi yayınlar.

4.2.2 Ses düzeyi ayarı

1. Uzaktan kumanda üzerinde TELETEXT
tuşuna basın.  Ana dizin sayfası görüntülenir.
2. Uzaktan kumandayı kullanarak bir sayfa seçmek
için:

(ses düzeyi) +

•

Uzaktan kumanda üzerinde
veya - tuşuna basın.

•

TV'nin yan tarafındaki VOLUME + veya düğmelerine basın.

•

Sesi kısmak için uzaktan kumanda üzerinde
(sessiz) tuşuna basın. Sesi açmak için tekrar
(sessiz) tuşuna basın.

4.3

Bağlı cihazların izlenmesi

1. Cihazı açın.
2. Uzaktan kumanda üzerindeki SOURCE
tuşuna basın, ardından cihazın bağlı olduğu girişi
seçin.
3. Cihazı seçmek için OK tuşuna basın.

TR-��
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• Numara tuşlarını kullanarak sayfa numarasını
girin.
• Bir sonraki veya önceki sayfayı
görüntülemek için P +/- veya Î/ï tuşlarına
basın.
• Ekranın altındaki renk kodlu öğelerden birini
seçmek için bir renkli tuşa basın.
3. Teletexti kapatmak için TELETEXT tuşuna
tekrar basın.
Teletext hakkında daha ayrıntılı bilgi için, bkz. Bölüm

5.5 Gelişmiş teletext özelliklerinin kullanımı.

TV'nizin diğer
özelliklerinden
yararlanma

Bu bölümde, aşağıdakiler de dahil olmak üzere
temel TV işlemlerini gerçekleştirme konusunda size
yardım sağlanmaktadır:
•

TV menülerinin kullanımı (Bölüm 5.2)

•

Görüntü ve ses ayarlarının yapılması
(Bölüm 5.3)

5.1

Uzaktan kumandaya genel
bakış

Bu bölümde, uzaktan kumanda özellikleri hakkında
ayrıntılı bilgi sağlanmaktadır.

1
21
20

2

•

Mağaza veya Ev moduna geçiş (Bölüm 5.4)

•

Gelişmiş teletext özelliklerinin kullanılması
(Bölüm 5.5)

19

3
4
5

•

Zamanlayıcıların ve Çocuk kilidinin kullanımı
(Bölüm 5.6)

18

6

17

7
8

16

9

15

10

14
11

13

12
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1. .
TV'nin bekleme modundan açılmasına veya
tekrar bekleme moduna geçmesini sağlar.
2. SOURCE
Bağlı cihazları seçer.
3. ∏
Bir resim formatı seçer.
4. DUAL I-II
Stereo ve Nicam Stereo modundan
Mono moduna geçer veya çift dilde yayınlanan
programlarda ilk dili (DUAL I) veya ikinci dili
(DUAL II) seçer.
5. Renkli tuşlar
Görev veya teletext sayfalarını seçer.
6. INFO
Varsa program bilgilerini görüntüler.
7. OK
Bir menüye girer veya bir ayarı etkinleştirir.
8. Gezinme tuşları
Yukarı Î, Aşağı ï, Sol Í ve Sağ Æ tuşları
menüde gezinir.
9. INCR. SURR
Stereo kaynaklarıyla Incredible Surround
özelliğini veya mono kaynaklarla mekansal
modu etkinleştirir.
10. P +/Bir sonraki veya önceki kanala geçer.
11. Numara tuşları
Bir kanalı, sayfayı veya ayarı seçer.
12.

Önceki görüntülenen kanala geri döner.

13. ACTIVE CONTROL
Aktif kontrol özelliğini Açık veya Kapalı
konuma getirir.
14. [
Sesi kapatır veya açar.
15. ” +/Ses düzeyini artırır veya azaltır.
16. MENU
Menüyü açar veya kapatır.
17. BACK
Önceki menüye döner.
18. SMART MODE
Önceden tanımlanmış görüntü ve ses ayarları
arasında geçiş yapar.

TR-��
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19. DEMO
Demo menüsünü açar veya kapatır.
20. TELETEXT
Teletexti açar veya kapatır.
21.

Geçerli kanal veya kaynağı ekranın sol kısmında
bölerek gösterir. Teletext sağ tarafta gösterilir.

5.2

TV menülerinin kullanımı

•

Kuruluş

•

Konum

Ekran menüleri, TV’nizi ayarlamanızı, görüntü ve ses
ayarlarını yapmanızı sağlar. Bu bölümde menülerde
nasıl gezinileceği anlatılmaktadır.

5.2.1 Ana menüye erişim

Lisan Seçimi, Ülke, Otomatik Hafıza, Elle Hafıza,
Sırala, İsim ve Fav. Program (Favori Program)’ı
seçmek ve görüntülemek için. Bkz. Bölüm 6
Kanalların ayarlanması.
TV konumunuzu Ev veya Mağaza moduna
değiştirmek için. Bkz. Bölüm 5.4 Mağaza veya
Ev moduna geçiş.

Aşağıdaki örnekte, ana menünün nasıl kullanılacağı
anlatılmaktadır.
1. Ana menüyü görüntülemek için uzaktan
kumanda üzerindeki MENU tuşuna basın.
Ana Menü
Görüntü Ayarı
Gelişmiş Görüntü
Ses
Özellikler
Kuruluş
Konum

Parlaklık
Renk
Kontrast
Keskinlik
Renk Isısı

2. Çıkmak için MENU tuşuna basın.
Ana menüde aşağıdaki öğeler sağlanmaktadır:
•

Görüntü Ayarı

Parlaklık, Renk, Kontrast, Keskinlik ve Renk Isısı
gibi görüntü ayarlarını yapmak için. Bkz. Bölüm

1. Ana menüyü görüntülemek için uzaktan
kumanda üzerindeki MENU tuşuna basın.
Ana Menü
Görüntü Ayarı
Gelişmiş Görüntü
Ses
Özellikler
Kuruluş
Konum

Parlaklık
Renk
Kontrast
Keskinlik
Renk Isısı

5.3 Görüntü ve ses ayarlarının yapılması.
•

Gelişmiş Görüntü

Kontrast+, Aktif Kontrol ve Parazit Azaltma gibi
gelişmiş görüntü ayarlarını açmak ve kapatmak
için. Bkz. Bölüm 5.3 Görüntü ve ses ayarlarının

yapılması.

•

Ses

Ekolayzır, Balans, Ses Dz Ayarlayıcı (Ses Düzeni
Ayarlayıcı) ve Incr. Surround (Incredible
Surround) gibi ses ayarlarını yapmak için. Bkz.

Bölüm 5.3 Görüntü ve ses ayarlarının yapılması.
•

2. Görüntü Ayarı.öğesine girmek için Æ tuşuna
basın.
Görüntü Ayarı
Parlaklık
Renk
Kontrast
Keskinlik
Renk Isısı

Özellikler

Zamanlayıcı, Çocuk Kilidi ve Elektronik Kilit gibi
özel özellikleri ayarlamak için. Bkz. Bölüm 5.6
Zamanlayıcılar ve Çocuk Kilidinin kullanımı.
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5.2.2 Ana menünün kullanımı

3. Bir ayar seçmek için Î veya ï tuşuna basın.
4. Ayara girmek için Æ tuşuna basın.
5. Ayarı değiştirmek için Î veya ï tuşuna basın.
6. Görüntü ayarlarına geri dönmek için Í
tuşuna veya çıkmak için MENU tuşuna basın.

5.3

•

Keskinlik

•

Renk Isısı
Renkleri Normal, Sıcak (kırmızımsı) veya
Soğuk (mavimsi) olarak ayarlar.

•

Kontrast+

•

Aktif Kontrol

Görüntü ve ses ayarlarının
yapılması

Bu bölümde, görüntü ve ses ayarlarının nasıl
yapılacağı anlatılmaktadır.

5.3.1 Görüntü ayarlarının yapılması
1. Uzaktan kumanda üzerindeki MENU tuşuna
basarak Görüntü Ayarı veya Gelişmiş
Görüntü öğelerini seçin.

•

Renk

•

Kontrast

Görüntüdeki gürültüleri filtreler ve azaltır.
Seviyeyi Minimum, Orta, Maksimum veya
Kapalı olarak ayarlayın.

Kontrast+
Aktif Kontrol
Parazit azaltma

Görüntüdeki ışık seviyesini değiştirir.
Doygunluk seviyesini değiştirir.
Görüntüdeki parlak bölgelerin seviyesini
değiştirir ve karanlık bölgeleri olduğu gibi
bırakır.
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Parazit Azaltma

1. Bir dizi önceden tanımlanmış görüntü ve ses
arasında geçiş yapmak için uzaktan kumanda
üzerindeki SMART MODE tuşuna basın.

Akıllı modların özeti
•

•

3. Bir ayar seçmek için Î veya ï tuşuna basın.

Parlaklık

Tüm gelen sinyalleri en iyi görüntüyü sağlayacak
şekilde düzeltir. Aktif kontrol özelliğini Açık
veya Kapalı konuma getirir.

Görüntü ayarlarını manuel olarak ayarlamanın
dışında TV’nizi hazır bir görüntü ve Ambilight
ayarına getirmek için akıllı ayarları kullanabilirsiniz.

2. Girmek için Æ tuşuna basın.
•

Görüntüdeki parlak bölgelerin seviyesini
değiştirir ve karanlık bölgeleri olduğu gibi
bırakır.

5.3.2 Akıllı Modun kullanılması

Görüntü Ayarı
Parlaklık
Renk
Kontrast
Keskinlik
Renk Isısı

Ana Menü
Görüntü Ayarı
Gelişmiş Görüntü
Ses
Özellikler
Kuruluş
Konum

•

İnce ayrıntılar için netlik seviyesini değiştirir.

Canlı

Bol ışıklı ortamlar için uygun parlak renk ve ses
ayarları uygular.

Standart

Birçok oturma odası koşulları için uygun doğal
görüntü ve ses ayarlarını uygular.

•

Filmler

•

Oyun

Eksiksiz bir sinema deneyimi için dinamik
görüntü ve ses ayarlarını uygular.
Bilgisayar, oyun konsolları ve playstation’lar için
optimize edin.

•

Güç Tasarrufu

•

Kişisel
Görüntü Ayarı menüsünde özelleştirdiğiniz

Güç tüketimini azaltmaya yönelik çevre dostu
ayarlar.

•

Zum 16:9

ayarlara bağlıdır.

5.3.3 Görüntü formatını değiştirin
Klasik 4:3 formatını 16:9 oranında ölçekler.

İçeriğinize uygun olarak görüntü formatını değiştirin.
tuşuna basın.

•

Alt Yazı Zum
TR

1. Uzaktan kumanda üzerindeki

4:3 görüntüleri ekranın tüm yüzeyini kullanarak
ve alt yazıları göstererek görüntüler. Resmin üst
kısmının bir bölümü kesilir.

2. Aşağıdaki görüntü formatlarından birini seçmek
için Í veya Æ tuşuna basın:
•

Geniş ekran

•

Klasik 4:3 formatını 16:9 ölçeğinde büyültür.
•

Minimum bozulma ile 4:3 yayınların
kenarlarındaki siyah şeritleri kaldırır.

4:3
•

Klasik 4:3 formatında görüntüler.
•

Zum 14:9

Süper Geniş

Unscaled (Sadece bilgisayar için)

Maksimum keskinlik; ancak, sınırlarda
bozulma olabilir. Ayrıca, bilgisayarınızdan gelen
görüntülerde siyah şeritler oluşabilir.

5.3.4 Ses ayarlarının yapılması
picture_formats_unscaled.eps

Bu bölümde, ses ayarlarının nasıl yapılacağı
anlatılmaktadır.
Klasik 4:3 formatını 14:9 oranında ölçekler.

1. Uzaktan kumanda üzerindeki MENU tuşuna
basarak Ses öğesini seçin.
2. Listeye girmek için Æ tuşuna basın.
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Ana Menü
Görüntü Ayarı
Gelişmiş Görüntü
Ses
Özellikler
Kuruluş
Konum

• Mağaza
Akıllı ayarları mağaza ortamı için ideal
olan Canlı seçeneğine ayarlar. Ayarları
değiştirme esnekliği kısıtlıdır.

Ekolayzır
Balans
Ses Dz Ayarlayıcı
Incr.Surround

• Ev
Ev kullanıcılarına tüm TV ayarlarını
değiştirme konusunda tam esneklik sağlar.
4. Onaylamak için OK tuşuna basın.
5. Çıkmak için MENU tuşuna basın.

3. Aşağıdaki ayarlardan birini seçmek için Î veya
ï tuşuna basın:
•

Ekolayzır

•

Balans

•

Ses Dz Ayarlayıcı
Kanal değiştirirken veya reklam aralarında ses
seviyesindeki ani artışı kontrol eder.

•

Incr. Surround

Her bir frekansı (ton) ayarlar.
Sol ve sağ hoparlörlerin dengesini dinleme
konumunuza göre en iyi şekilde ayarlar.

Stereo efektini güçlendirir. Incr. Surround ya
da Stereo (stereo modundayken) veya Mono
ya da Doygun Ses (mono modundayken)
öğelerini seçin.

5.4

Mağaza veya Ev moduna
geçiş

1. Uzaktan kumanda üzerindeki MENU tuşuna
basarak Konum öğesini seçin.
2. Konum menüsüne girmek için Æ tuşuna basın.
Ana Menü
Görüntü Ayarı
Gelişmiş Görüntü
Ses
Özellikler
Kuruluş
Konum

Ev
Mağaza

3. TV modunu seçmek için Î veya ï tuşlarını
kullanın:
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5.5

Teletext özelliklerinin
kullanımı

TV'nizde, yayınlanan teletext sayfalarını ve alt
sayfalarını saklayan 1.000 sayfalık bir bellek
bulunmaktadır. Teletext belleği, yükleme süresini
azaltır.

5.5.1 Teletext alt sayfalarının seçilmesi
Bir teletext sayfasında birden fazla alt sayfa
bulunabilir. Alt sayfalar sayfanın alt kısmında
görüntülenir.
1. Uzaktan kumanda üzerindeki TELETEXT
tuşuna basın.
2. Bir teletext sayfası seçin.
3. Bir alt sayfa seçmek için Í veya Æ tuşuna basın.

5.5.2 Çift ekran teletext kullanımı
Çift ekran teletext etkinleştirildiğinde, kanal veya
kaynak ekranın sol kısmında gösterilir. Sağ tarafta ise
teletext gösterilir.
1. Çift ekran teletexti etkinleştirmek için uzaktan
kumanda üzerindeki
(Çift ekran) tuşuna
basın.
2. Teletexti kapatmak için TELETEXT tuşuna
basın.

5.5.3 Teletext sayfalarının büyültülmesi
Daha rahat bir okuma için teletext sayfalarını
büyültebilirsiniz.
1. Uzaktan kumanda üzerindeki TELETEXT
tuşuna basın ve bir teletext sayfası seçin.

3. Sayfanın alt yarısını büyültmek için tuşlardan
birine bir kez daha basın.
4. Tuşlardan birine tekrar basarak normal sayfa
boyutuna dönebilirsiniz.

5.6

5.5.4 Teletext sayfalarının bekletilmesi

Bu bölümde belirli bir zamanda TV'nin nasıl açılıp
kapatılacağı ve Çocuk kilidinin nasıl kullanılacağı
anlatılmaktadır.

Bazı sayfalar, otomatik olarak art arda görüntülenen
alt sayfalara sahiptir.
1. Uzaktan kumanda üzerindeki TELETEXT
tuşuna basın.
2. Alt sayfaların ilerlemesini durdurmak veya art
arda görüntülemeye devam etmek için HOLD
tuşuna basın.
3. Önceki veya sonraki alt sayfayı seçmek için Í
veya Æ tuşuna basın.

Zamanlayıcılar ve Çocuk
kilidinin kullanımı

5.6.1 TV'nin otomatik olarak bekleme
moduna geçmesi (Uyku
zamanlayıcısı)
Uyku zamanlayıcısı, TV'nin belirli bir sürede bekleme
moduna geçmesini sağlar.
1. Uzaktan kumanda üzerindeki MENU tuşuna
basarak Özellikler > Zamanlayıcı >
Uyuma öğelerini seçin.
Özellikler
Zamanlayıcı
Çocuk Kilidi
Elktrk Kilit

ÍÆ

Uyuma
Zaman
Başlangıç
Bitiş
Prog. No.
Geçerli

5.5.5 Gizli bilginin gösterilmesi
Bilmece veya bulmaca çözümleri gibi bir
sayfada yer alan gizli bilgileri gizleyebilir veya
görüntüleyebilirsiniz.
1. Uzaktan kumanda üzerindeki TELETEXT
tuşuna basın.
2. Bilgileri gizlemek veya görüntülemek için
REVEAL tuşuna basın.

2. Uyuma menüsüne Æ tuşuna basın.
3. Uyku saatini ayarlamak için Î veya ï tuşuna
basın. Kapalı olarak ayarlanırsa, Uyku
zamanlayıcısı kapatılır.
4. Uyuma zamanlayicisini etkinlestirmek icin
OK tusuna basin.

DDNot
Geri sayım sırasında istediğiniz zaman
TV'nizi kapatabilir veya Uyku zamanlayıcısını
sıfırlayabilirsiniz.
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2. Sayfanın üst yarısını büyültmek için uzaktan
kumanda üzerindeki Î veya ï tuşuna basın.

5.6.2 TV'nin otomatik olarak açılması
(Zamanlayıcı)
Açma zamanlayıcısı, belirli bir saatte belirli bir
kanalda bekleme modundan TV'nin açılmasını sağlar.

3. Numara tuşlarını kullanarak kodunuzu girin.
Kodunuzun oluşturulduğunu veya değiştirildiğini
onaylayan bir mesajla birlikte Özellikler
menüsü tekrar görüntülenir.

1. Uzaktan kumanda üzerindeki MENU tuşuna
basarak Özellikler > Zamanlayıcı öğelerini
seçin.

EEİpucu
Kodu unutursanız, var olan kodları geçersiz
kılmak için iki kez ‘0711’ kodunu girin.

2. Zamanlayıcı menüsüne girmek için Æ tuşuna
basın.

Elktrk Kilit menüsüne girmek için

3. Saat, başlangıç saati, bitiş saati, program
numarası ve frekansı ayarlamak amacıyla menü
öğelerini seçmek ve öğelere girmek için Î veya
ï, Í veya Æ tuşlarını kullanın.

1. Uzaktan kumanda üzerindeki MENU tuşuna
basarak Özellikler > Elktrk Kilit öğelerini
seçin.

4. Onaylamak için OK tuşuna basın.

2. Kodunuzu girmek için Æ tuşuna basın.
3. Numara tuşlarını kullanarak kodunuzu girin.

5. Çıkmak için MENU tuşuna basın.

CCİpucu
Açma zamanlayıcısını kapatmak için
Özellikler > Zamanlayıcı > Geçerli
menüsünde Kapalı öğesini seçin.

Özellikler
Zamanlayıcı
Çocuk Kilidi
Elktrk Kilit

* * * *
Giriş Kodu

5.6.3 TV kanallarının kilitlenmesi
(Elektronik Kilit)
Çocukların izinsiz içeriği izlemesini engellemek için
dört basamaklı bir kod kullanarak TV kanallarını
kilitleyin.

Tüm kanalları kilitlemek veya kanalların
kilidini açmak için

PIN kodunu ayarlamak veya
değiştirmek için

1. Elktrk Kilit menüsünde Hepsini Kilitle
veya Hepsini Sil öğesini seçin.

1. Uzaktan kumanda üzerindeki MENU tuşuna
basın ve Özellikler > Elktrk Kilit > Kod
Değiştir öğelerini seçin.

2. Girmek için Æ tuşuna basın.

Elktrk Kilit
Prog. Kilitli
Kod Değiştir
Hepsini Sil
Hepsini Kilitli

2. Kod ayarına girmek için Æ tuşuna basın.
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3. Seçiminizi onaylamak için OK tuşuna basın.
Elktrk Kilit
Prog. Kilitli
Kod Değiştir
Hepsini Sil
Hepsini Kilitli

Evet
Kilitli

Bir ya da birden fazla kanalı
kilitlemek için

2. Açık veya Kapalı öğesini seçmek için Î veya
ï tuşuna basın.

2. Girmek için Æ tuşuna basın.
Elktrk Kilit
Prog. Kilitli
Kod Değiştir
Hepsini Sil
Hepsini Kilitli

001
002
003
004
005
006
007
008

+

Özellikler
Zamanlayıcı
Çocuk Kilidi
Elktrk Kilit

Kpalı
Açık

TR

1. Uzaktan kumanda üzerindeki MENU tuşuna
basın ve Özellikler > Elktrk Kilit > Prog.
Kilitli öğelerini seçin.

3. Onaylamak için OK tuşuna basın.
4. Çıkmak için MENU tuşuna basın.

3. Kilitlemek istediğiniz kanalı seçmek için Î veya
ï tuşuna basın.
4. Kanalı kilitlemek için OK tuşuna basın.
Program numarasının yan tarafında bir +
sembolü görüntülenir. Kilidi açmak için bir kez
daha OK tuşuna basın.
Elktrk Kilit
Prog. Kilitli
Kod Değiştir
Hepsini Sil
Hepsini Kilitli

001
002
003
004
005
006
007
008

+

5. Başka kanalları kilitlemek veya kanalların
kilidini kaldırmak amacıyla yukarıdaki adımları
tekrarlayın.

5.6.4 Yan kontrollerin kilitlenmesi
(Çocuk Kilidi)
Çocukların kanalları değiştirmesini önlemek
üzere TV’nin yan kontrollerini kilitleyebilirsiniz.
Kilitleme sonrasında uzaktan kumandayla
kanalları hala değiştirebilirsiniz.
1. Uzaktan kumanda üzerindeki MENU tuşuna
basarak Özellikler > Çocuk Kilidi öğelerini
seçin.
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6

Kanalların ayarlanması

Bu bölümde, kanalların nasıl tekrar ayarlanacağı ve
bunun yanı sıra diğer faydalı kanal ayar özellikleri
hakkında talimatlar sağlanmaktadır.

6.1

1. Kuruluş menüsünde ï tuşuna basarak Ülke
öğesini seçin.
Kuruluş

A

Lisan Seçimi
Ülke
Oto. Hafıza
Elle Hafıza
Sirala
İsim
Fav. Program

Kanalların otomatik olarak
ayarlanması

Bu bölümde kanalların nasıl otomatik olarak
aranacağı ve saklanacağı açıklanmaktadır.

B
CH
D
DK
E
F
FI

Adım 1 Menü dilini seçin

DDNot
Dil ayarlarınız doğru olduğunda, Adım 3
Kanalları ayarlayın kısmına geçin.
1. Uzaktan kumanda üzerinde MENU tuşuna
basın ve MENU > Kuruluş > Lisan
Seçimi öğelerini seçin.
Kuruluş
Lisan Seçimi
Ülke
Oto. Hafıza
Elle Hafıza
Sirala
İsim
Fav. Program

Türkçe
Dansk
Nederlands
Suomi
Français
Deutsch
∂ÏÏËÓÈÎ·
Italiano

2. Lisan Seçimi menüsüne girmek için Æ
tuşuna basın.
3. Dilinizi seçmek için Î veya ï tuşuna basın.
4. Onaylamak için OK tuşuna basın.
5. Kuruluş menüsüne geri dönmek için Í tuşuna
basın.

2. Listeye girmek için Æ tuşuna basın.
3. Ülkenizi seçmek için Î veya ï tuşuna basın.
Seçilebilecek ülkelerin bir listesi için aşağıdaki
tabloya bakın.

EEİpucu
Ülkeniz listede değilse, öğesini seçin.
Kod

Ülke

Kod

Ülke

A

Avusturya

NL

Hollanda

B

Belçika

P

Portekiz

CH

İsviçre

S

İsveç

D

Almanya

CZ

Çek
Cumhuriyeti

DK

Danimarka

H

Macaristan

E

İspanya

HR

Hırvatistan

F

Fransa

PL

Polonya

FI

Finlandiya

RO

Romanya

GB

İngiltere

RUS

Rusya

GR

Yunanistan

SK

Slovakya

I

İtalya

SLO

Slovenya

Adım 2 Ülkenizi secin

IRL

İrlanda

TR

Türkiye

Bulunduğunuz ülkeyi seçin. TV, kanalları
bulunduğunuz ülkeye göre ayarlar ve düzenler.

L

Lüksemburg



Diğer

N

Norveç

DDNot
Ülke ayarlarınız doğru olduğunda, Adım 3
Kanalları ayarlayın kısmına geçin.
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4. Kuruluş menüsüne dönmek için Í tuşuna
basın.

Adım 3 Kanalları ayarlayın
TV’niz mevcut tüm TV kanallarını arar ve kaydeder.

Elle Hafıza
Sistem
Ara
Prog. No.
İnce Ayar
Hafızaya Al

1. Kuruluş menüsünde ï tuşuna basarak Oto.
Hafıza öğesini seçin.
Kuruluş
Devam etmek için
OK tuşuna basınız

2. Kurulumu başlatmak için OK tuşuna basın.
Kurulum birkaç dakika sürebilir Kurulum
tamamlandığında, TV’de ilk ayarlanan kanal
görüntülenir.
3. Çıkmak için MENU tuşuna basın.

EEİpucu
Kaydedilmiş kanalları yeniden adlandırmak,
düzenlemek veya kaldırmak isterseniz, bkz.
Bölüm 6.5 Kanalların tekrar düzenlenmesi.

6.2

2. Sistem öğesine girmek için Æ tuşuna basın.
3. Uygun sistemi seçmek için Î veya ï tuşuna
basın.
4. Elle Hafıza menüsüne dönmek için Í tuşuna
basın.
Adım 2 Yeni TV kanalları arayın ve kaydedin
1. Uzaktan kumanda üzerinde MENU tuşuna
basın ve Kuruluş > Elle Hafıza > Ara
öğelerini seçin.
Elle Hafıza
Sistem
Ara
Prog. No.
İnce Ayar
Hafızaya Al

Kanalların manuel olarak
ayarlanması

44MHz

Bu bölümde TV kanallarının manuel olarak nasıl
aranacağı ve kaydedileceği açıklanmaktadır.
Adım 1 Sisteminizi seçin

DDNot
Sistem ayarlarınız doğruysa, Adım 2 Yeni TV
kanalları arayın ve kaydedin kısmına geçin.
1. Uzaktan kumanda üzerinde MENU tuşuna
basın ve Kuruluş > Elle Hafıza > Sistem

öğelerini seçin.

2. Ara menüsüne girmek için Æ tuşuna basın.
3. Uzaktan kumanda üzerindeki kırmızı tuşa basın
ve üç basamaklı frekans numarasını manuel
olarak girmek için numara tuşlarını kullanın.
4. Yeni kanal bulunduğunda Í tuşuna basın.
5.

Prog. No. öğesini seçmek için ï tuşuna

basın.

6. Bir program numarası seçmek için Î veya
ï tuşuna basın. Dilerseniz uzaktan kumanda
üzerindeki numara tuşlarına basarak bir numara
girebilirsiniz.
7. Hafızaya Al öğesini seçmek için ï tuşuna
basın.

TR-��
23

TR

Lisan Seçimi
Ülke
Oto. Hafıza
Elle Hafıza
Sirala
İsim
Fav. Program

Avrupa
Doğu Avrupa
Batı Avrupa
UK
Fransa

8. Æ tuşuna basarak yeni bulunan kanalı yeni
bir numaraya kaydedin. Hafızada mesajı
görüntülenir.

Kuruluş
Lisan Seçimi
Ülke
Oto. Hafıza
Elle Hafıza
Sirala
İsim
Fav. Program

9. Çıkmak için MENU tuşuna basın.

6.3

Kanalların ince ayarı

Sinyal alışı zayıf olduğunda kanalların ince ayarını
manuel olarak yapabilirsiniz.
1. Uzaktan kumanda üzerinde MENU tuşuna
basın ve Kuruluş > Elle Hafıza > İnce
Ayar öğelerini seçin.
2. İnce Ayar menüsüne girmek için Æ tuşuna
basın.
Elle Hafıza
Sistem
Ara
Prog. No.
İnce Ayar
Hafızaya Al

001 SPORT
002
003
004
005
006
007
008

3. Yeniden adlandırmak istediğiniz kanalı seçmek
için Î veya ï tuşuna basın.
4. Başlamak için Æ tuşuna basın.
5. Listedeki karakterleri veya sayıları seçmek için
Î ve ï tuşlarına basın. En fazla beş karakter
veya sayı seçebilirsiniz.
6. İşlemi tamamlamak için Í tuşuna basın.
7. Başka kanalları adlandırmak veya yeniden
adlandırmak amacıyla yukarıdaki adımları
tekrarlayın.
8. Çıkmak için MENU tuşuna basın.

3. Frekansı ayarlamak için Î veya ï tuşuna basın.
4. Ayarı tamamladığınızda Í tuşuna basın.
5. Hafızaya Al öğesini seçmek için ï tuşuna
basın.
6. İnce ayarı yapılmış kanalı mevcut kanal
numarasına kaydetmek için Æ tuşuna basın.
Hafızada mesajı görüntülenir.
7. Çıkmak için MENU tuşuna basın.

6.4

Kanalların adlandırılması
veya yeniden adlandırılması

1. Uzaktan kumanda üzerinde MENU tuşuna
basın ve Kuruluş > İsim öğelerini seçin.
2. İsim menüsüne girmek için Æ tuşuna basın.

6.5

Kanalların yeniden
düzenlenmesi

1. Uzaktan kumanda üzerinde MENU tuşuna
basın ve Kuruluş > Sirala öğelerini seçin.
2. Sirala menüsüne girmek için Æ tuşuna basın.
Kuruluş
Lisan Seçimi
Ülke
Oto. Hafıza
Elle Hafıza
Sirala
İsim
Fav. Program

001
002
003
004
005
006
007
008

3. Yeniden düzenlemek istediğiniz kanalı seçmek
için Î veya ï tuşuna basın.
4. Onaylamak için Æ tuşuna basın.
5. Değiştirmek istediğiniz kanalı seçmek için Î
veya ï tuşuna basın.
6. Onaylamak için Í tuşuna basın.
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8. Çıkmak için MENU tuşuna basın.

6.6

Favori listesinin
oluşturulması

Seçilen listenizdeki kanalları taramak için uzaktan
kumanda üzerindeki P +/- tuşuna basın. Numara
tuşlarını kullanarak listenizde olmayan kanalları
seçebilirsiniz.
Favori listenize program ekleme veya
listeden program kaldırma
1. Uzaktan kumanda üzerinde MENU tuşuna
basın ve Kuruluş > Fav. Program öğelerini
seçin.
Kuruluş
Lisan Seçimi
Ülke
Oto. Hafıza
Elle Hafıza
Sirala
İsim
Fav. Program

001
002
003
004
005
006
007
008

DDNot
Program numarasının yanında görüntülenen
$ sembolü, söz konusu program
numarasının favori listenizde olduğu
anlamına gelir.
5. Önceki menüye dönmek için Í tuşuna basın.
6. Çıkmak için MENU tuşuna basın.

6.7

Demo başlatma

DDNot
Yalnızca Geniş Ekran formatı için.

TR

7. Başka kanalları yeniden düzenlemek amacıyla
yukarıdaki adımları tekrarlayın.

Demo modu, TV’nizde bulunan yeni video
teknolojilerini ve bu özelliklere sahip olmayan
geleneksel TV’ler arasındaki farkı gösterir.
1. Demo modunu açmak için uzaktan kumanda
üzerindeki DEMO tuşuna basın. Ekran ikiye
bölünür. Açık öğesi gelişmiş görüntü kalitesine
sahip görüntüyü gösterirken Kapalı öğesi
standart görüntü kalitesindeki görüntüyü
gösterir.
2. Modu kapatmak için tekrar DEMO tuşuna
basın.

2. Fav. Program menüsüne girmek için Æ
tuşuna basın.
3. Listeye eklemek veya listeden kaldırmak
istediğiniz kanalı seçmek için Î veya ï tuşuna
basın.
Kuruluş
Lisan Seçimi
Ülke
Oto. Hafıza
Elle Hafıza
Sirala
İsim
Fav. Program

001
002
003
004
005
006
007
008

4. Kanalı listenize eklemek veya listeden çıkarmak
için Æ tuşuna basın.

TR-��
25

7

Cihazların bağlanması

7.1

Bağlantıya genel bakış
2

1
6
7

75Ω

SERV. U

TV ANTENNA

8
SERV. U

75Ω

HDMI

EXT 2

EXT 1

(RGB/CVBS)

Pb

(CVBS)

Pr

Y

Pb

Pr

TV ANTENNA

Y

3

9

HDMI

EXT 2
(CVBS)

4

10

EXT 1

(RGB/CVBS)

5

Arka konnektörler

Yan konnektörler

1. TV ANTENNA
2. SERV. U

6. S-VIDEO
S-Video cihazları için S-Video giriş konnektörü.

3. HDMI
Blu-ray Disk oynatıcılar, dijital alıcılar, oyun
konsolları ve diğer yüksek tanımlı cihazlar için
HDMI giriş konnektörleri.

8. VIDEO (CVBS)
Kompozit cihazlar için video girişi cinch
konnektörü.

Servis tarafından kullanım için (bu bağlantıya
kulaklık takmayın).

4. EXT 2
İkinci SCART konnektörü. Audio L/R, CVBS
giriş/çıkış, S-Video’yu destekler.
5. EXT 1
DVD oynatıcılar, VCR'lar, dijital alıcılar, oyun
konsolları ve diğer SCART cihazları için birinci
SCART konnektörü. Audio L/R, CVBS giriş/çıkış,
RGB'yi destekler.
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7. AUDIO L/R
Kompozit ve S-Video cihazları için Audio L/R
giriş konnektörleri.

9. Component (Y Pb Pr)
DVD oynatıcılar, dijital alıcılar, oyun konsolları
ve diğer komponent video cihazları için
komponent video (Y Pb Pr) ve Audio L/R giriş 
konnektörleri.
10. Kulaklıklar
Stereo mini bağlantı.

Bağlantı kalitesinin seçilmesi

Bu bölümde cihazlarınızı mümkün olan en iyi
konnektörlerle bağlayarak görsel-işitsel deneyiminizi
nasıl iyileştirebileceğiniz açıklanmaktadır.
Cihazlarınızı bağladıktan sonra, bu cihazları Bölüm
7.4 Cihazların ayarlanması kısmında açıklandığı
şeklinde etkinleştirdiğinizden emin olun.

7.2.1 HDMI - En yüksek kalite

HDMI, mümkün olan en iyi ses görüntü kalitesini
sağlar. Hem ses hem de video sinyalleri tek bir
HDMI kabloda birleştirilerek TV’niz ile HDMI
cihazları arasında sıkıştırılmamış, dijital bir arabirim
sağlar. Tam yüksek tanımlı video deneyimi için HDMI
kullanmalısınız. Ayrıca Philips EasyLink'i Bölüm
7.5 Philips EasyLink kullanımı içinde açıklandığı
şekilde etkinleştirmek için ayrıca HDMI kabloları
kullanmalısınız.

7.2.2 Komponent (Y Pb Pr) - Yüksek
kalite
Komponent (Y Pb Pr) video, S-Video veya kompozit
video bağlantılara kıyasla daha iyi görüntü kalitesi
sağlar. Komponent video yüksek tanımlı sinyalleri
desteklese de, görüntü kalitesi HDMI'dan daha
düşüktür ve analogdur.
Komponent video kablosu bağlarken, kablonun
renkleri TV'nin yan tarafındaki konnektörlerle
eşleşmelidir. Ayrıca buradaki kırmızı ve beyaz Audio
L/R giriş konnektörlerine bir Audio L/R kablosu
bağlayın.

Komponent video
kablosu - Kırmızı,
Yeşil, Mavi

Audio L/R kablosu Kırmızı, Beyaz

7.2.3 SCART - İyi kalite

EEİpucu
Bilgisayarınızda DVI konnektörü varsa,
cihazınızı TV'nin arkasındaki bir HDMI
konnektörüne bağlamak için bir DVI-HDMI
adaptörü kullanın. Cihazdan AUDIO IN
mini fiş konnektörüne ayrı bir ses kablosu
bağlamalısınız.
DDNot
Philips HDMI, HDCP'yi (Yüksek bant
genişliğine sahip dijital içerik koruması)
desteklemektedir. HDCP, DVD veya Blu-ray
Disklerdeki yüksek tanımlı içeriği koruyan
bir Dijital Haklar Yönetim biçimidir.

SCART, ses ve video sinyallerini tek bir kabloda
birleştirir. Audio sinyalleri stereo ve video sinyalleri
kompozit veya S-Video kalitesindedir. SCART,
yüksek tanımlı videoyu desteklemez ve analogdur.
TV’de EXT 1 ve EXT 2 olmak üzere, iki SCART
konnektörü bulunmaktadır.
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7.2

7.2.4 S-Video - İyi kalite

7.3

Cihazların bağlanması

Analog bağlantı olan S-Video, kompozit videoya
kıyasla daha iyi görüntü kalitesi sağlar. S-Video'lu
cihazınızı bağlarken S-Video kablosunu TV'nin yan
tarafındaki S-Video konnektörüne takın. Cihazdan
TV'nin yan tarafındaki kırmızı ve beyaz Audio
L/R konnektörlerine ayrı bir Audio L/R kablosu
bağlamalısınız.

Bu bölümde çeşitli cihazların farklı konnektörlerle
nasıl bağlanacağı açıklanmakta ve Hızlı
Başlangıç Kılavuzu içinde sağlanan örnekler
desteklenmektedir.

CCDikkat
Cihazları bağlamadan önce elektrik
kablosunun fisini prizden çekin.
DDNot
Bir cihazı TV'nize bağlamak için
kullanılabilirlik ve ihtiyaçlarınıza bağlı olarak
farklı konnektör tipleri kullanılabilir.
7.3.1 Blu-ray Disk oynatıcı

S-Video kablosu

Audio L/R kablosu Kırmızı, Beyaz

Tam yüksek tanımlı video için HDMI kablosunu
gösterildiği gibi bağlayın:

SERV. U

7.2.5 Kompozit - Temel kalite
Kompozit video, genelde bir video cinch (sarı) kablo
ve bir Audio L/R cinch kabloyu (kırmızı ve beyaz)
birleştirerek temel analog bağlantı sağlar. TV'nin tan
tarafındaki Video ve Audio L/R giriş konnektörlerine
bağlantı sırasında renkleri eşleştirin.

75Ω
TV ANTENNA

HDMI

EXT 2

(CVBS)

Kompozit ses/video kablosu - Sarı, kırmızı ve beyaz
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Blu-ray Disk oynatıcı

EXT 1

(RGB/CVBS)

7.3.2 DVD oynatıcı

7.3.4 Birleşik DVD kaydedici ve alıcı

DVD oynatmak için EXT 1 konnektörüne bir
SCART kablosu bağlayın.

Anten üzerinden kanalları almak ve birleşik DVD
kaydedici ve alıcıya program kaydetmek için iki
anten kablosunu ve bir SCART kablosunu şekilde
gösterildiği gibi bağlayın:

SERV. U

75Ω
TV ANTENNA

75Ω

SERV. U

TR

TV ANTENNA

HDMI

EXT 2

(CVBS)

EXT 1

(RGB/CVBS)

HDMI

EXT 2

(CVBS)

EXT 1

(RGB/CVBS)

IN

DVD Oynatıcı

7.3.3 S-Video cihazı

OUT

DVD Kaydedici/Alıcı

S-Video cihazını oynatmak için TV'nin yan tarafındaki
EXT2 veya S-Video konnektörüne bir SCART
kablosu bağlayın.

SERV. U

75Ω
TV ANTENNA

7.3.5 Ayrı DVD kaydedici ve alıcı
Anten üzerinden kanalları almak ve ayrı DVD
kaydedici ve alıcıya program kaydetmek için üç
anten kablosunu ve üç SCART kablosunu şekilde
gösterildiği gibi bağlayın:

SERV. U

75Ω
TV ANTENNA

HDMI
HDMI

EXT 2

(CVBS)

EXT 1

(RGB/CVBS)

EXT 2
(CVBS)

EXT 1

(RGB/CVBS)

OUT

DVD Kaydedici

IN

OUT

IN

Alıcı/Kablo kutusu

S-Video cihazı
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7.3.6 Video kamera, dijital kamera, oyun
konsolu veya kulaklıklar
Mobil cihazlar için en pratik bağlantı TV'nin yan
tarafındadır. Örneğin, oyun konsolunu Y Pb Pr, dijital
kamerayı veya video kamerayı TV'nin yan tarafındaki
VIDEO/S-Video ve AUDIO L/R konnektörlerine
bağlayabilirsiniz.

SERV. U

75Ω
TV ANTENNA

HDMI

EXT 2

EXT 1

(RGB/CVBS)

Y

Pb

Pr

(CVBS)

7.4

Cihazların ayarlanması

Tüm cihazlar bağlandığında her bir konnektöre bağlı
olan cihaz tipini seçmeniz gerekir.

7.4.1 Konnektörlerin seçilmesi
7.3.7 Kişisel Bilgisayar
Bilgisayarı bağlamadan önce:
• Bilgisayar monitör yenileme hızını 60Hz olarak
ayarlayın. Bilgisayar çözünürlüklerinin bir listesi
için bkz. Bölüm 8 Teknik özellikler.
•

TV görüntü formatını Unscaled olarak
değiştirin, bkz. Bölüm 5.3.3 Görüntü formatını
değiştirin.

TV’nizin konnektörlerine bağlı cihazı seçmek için.
1. Uzaktan kumanda üzerindeki SOURCE
tuşuna basın.
Kaynak L.
TV
EXT 1
EXT 2
EXT SIDE
S-VIDEO
YPbPr
HDMI

TV'nin arkasına bir bilgisayar bağlamak
için
1. HDMI - DVI kablosu veya HDMI-DVI adaptörü
(HDMI kablosuna bağlı) kullanarak TV'nizin
arka kısmında yer alan HDMI konnektörünü
bilgisayarınızdaki DVI konnektörüne bağlayın.
2. Bilgisayarınızdan gelen ses kablosunu TV'nin
arkasındaki AUDIO L ve R konnektörüne
bağlayın.

2. Bir konnektör seçmek için ï veya Î tuşuna
basın.
3. Onaylamak için OK tuşuna basın.
4. Bağlı olan başka bir cihazı seçmek için
prosedürü tekrarlayın.
5. Çıkmak için SOURCE tuşuna basın.
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7.5

Philips EasyLink kullanımı

TV'niz Easy-link uyumlu cihazlar arasında tek
dokunuşta oynatma ve bekletmeyi sağlayan Philips
EasyLink'i desteklemektedir. Uyumlu cihazlar
TV'nize HDMI üzerinden bağlanmalı ve Bölüm 7.4.1
Konnektörlerin seçilmesi kısmında açıklandığı şekilde
atanmalıdır.

7.5.1 Tek dokunuşta oynatmanın
kullanımı
TR

TV’nizi tek dokunuşta oynatmayı destekleyen
cihazlara bağladığınızda, TV’yi ve cihazları tek
bir uzaktan kumandayla kontrol edebilirsiniz.
Örneğin, DVD’nizin uzaktan kumandasındaki tek
dokunuşta oynatma tuşuna bastığınızda, Philips
TV’niz DVD içeriğini görüntülemek üzere otomatik
olarak doğru kanala geçecektir.

7.5.2 Tek dokunuşta bekletmenin
kullanımı
TV’nizi tek dokunuşta bekletmeyi destekleyen
cihazlara bağladığınızda, cihazları bekleme konumuna
getirmek için TV’nin uzaktan kumandasını
kullanabilirsiniz. Bunun için TV'nin uzaktan
kumandasındaki . tuşunu 3-4 saniye boyunca basılı
tutun.
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8

Teknik özellikler

Desteklenen ekran çözünürlükleri
•

HDMI/DVI-PC formatları

640 x 480 @ 60Hz, 72Hz, 75Hz, 85Hz
720 x 480 @ 60Hz*
800 x 600 @ 60Hz, 72Hz, 75Hz, 85Hz
1024 x 768 @ 60Hz, 72Hz, 75Hz, 85Hz
1280 x 720 @ 60Hz*

* 480p veya 720p özelliğini destekleyen bir
bilgisayar bağladığınızda, Mod Seçimi işlevi,
Özellikler menüsünde kullanılabilir hale gelir.
Mod Seçimi işlevi PC ve HD modu arasında
seçim yapmanıza olanak tanır.
•

HDMI Video formatları

•

Radyo / Alım / İletim

•

Anten girişi: 75ohm koaksiyel (IEC75)

•

TV sistemi: PAL Multi

•

Video oynatımı: NTSC, SECAM, PAL

720 x 480p @ 60Hz
720(1440) x 480i @ 60Hz
720 x 576p @ 50Hz
720(1440) x 576i @ 50Hz
1280 x 720p @ 60Hz
1280 x 720p @ 50Hz
1920 x 1080i @ 50Hz, 60Hz
1920 x 1080p @ 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz,
60Hz

Uzaktan kumanda
•

Piller: 2 x AAA boyutu (LR03 tipi)

Bağlantılar (Arka)
•

EXT 1 (SCART): Audio L/R, CVBS giriş/çıkış,
RGB

•

EXT 2 (SCART): Audio L/R, CVBS giriş/çıkış,
S-Video

•

HDMI

•

TV ANTENNA

Bağlantılar (Yan)
•

S-Video

•

Video (CVBS) girişi

•

AUDIO L/R girişi

•

Komponent (Y Pb Pr), Audio L/R girişi

•

Kulaklık çıkışı (stereo mini fiş)
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Güç
•

Şebeke elektriği: AC 220-240V (±%10)

•

Güç ve bekleme modunda güç tüketimi:
Teknik özellikler için www.philips.com adresine
bakın

•

Ortam sıcaklığı: 5°C - 35°C

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin
değiştirilebilir. Bu ürün hakkında ayrıntılı
teknik özellikler için bkz.
www.philips.com/support.

9

Sorun giderme

9.2

Görüntü sorunları

Bu bölümde sık karşılaşılan sorunlar ve çözümleri
açıklanmaktadır.

Güç göstergesi açık ama görüntü yok:
•

9.1

Antenin düzgün şekilde bağlanmış olduğundan
emin olun.

•

Doğru cihazın seçilmiş olduğundan emin olun.

Genel TV sorunları

TV neden açılmıyor:
•

Elektrik fişini çıkarın, bir dakika bekleyin ve
elektriği yeniden bağlayın.

•

Elektrik kablosunun düzgün şekilde bağlı ve
prize elektrik geldiğinden emin olun.

Ses var ama görüntü yok:
•

Görüntü ayarlarının doğru şekilde ayarlanmış 
olduğundan emin olun. Bkz. Bölüm 5.3.2
Görüntü ayarlarının yapılması.

Anten bağlantısından TV alış sinyali
kuvvetli değil:

•

Uzaktan kumanda pillerinin +/- yönlerine göre
uygun şekilde takılmış olduğundan emin olun.

•

Antenin TV'ye düzgün şekilde bağlanmış 
olduğundan emin olun.

•

Boş veya zayıf uzaktan kumanda pillerini
değiştirin.

•

•

Uzaktan kumanda ve TV sensör merceğini
temizleyin.

Hoparlörler, topraklaması olmayan ses cihazları,
neon ışıkları, yüksek binalar veya dağlar görüntü
kalitesini etkileyebilir. Anten yönünü değiştirerek
veya cihazları TV'den uzaklaştırarak yayın alım
kalitesini yükseltin.

•

Bölgeniz için doğru TV sisteminin seçilmiş 
olduğundan emin olun. Bkz. Bölüm 6.2
Kanalların manuel olarak ayarlanması.

•

Sadece bir kanaldaki yayın alımı kötüyse, bu
kanalın ince ayarını yapmayı deneyin. Bkz. Bölüm
6.3 Kanalların ince ayarının yapılması.

TV üzerindeki bekleme ışığı kırmızı
olarak yanıp söner:
•

TV'yi kapatın ve elektrik kablosunun fişini
çıkarın. Elektrik kablosunu takıp TV'yi açmadan
önce TV'nin soğumasını bekleyin. Yanıp sönme
durumuyla yeniden karşılaşırsanız Müşteri
Destek Merkeziyle iletişim kurun.

Çocuk kilidini açmak için kodunuzu
unuttunuz
•

Bölüm 5.6.3 TV kanallarının kilitlenmesi
(Elektronik Kilit) kısmında açıklandığı gibi ‘0711’

Bağlı cihazlardan düşük görüntü kalitesi
geliyor:
•

Cihazların düzgün şekilde bağlanmış olduğundan
emin olun. Ayrıca cihazları Bölüm 7.4.1
Konnektörlerin seçilmesi içinde açıklandığı
şekilde konnektörlere atadığınızdan emin olun.

•

Görüntü ayarlarının doğru şekilde ayarlanmış 
olduğundan emin olun. Bkz. Bölüm 5.3.1
Görüntü ayarlarının yapılması.

kodunu girin.

TV menüsünün dili yanlış
•

TV menüsü dilini değiştirme hakkında talimatlar
için bkz. Bölüm 6.1 Kanalların otomatik olarak
ayarlanması.

TV'yi açmak/kapamak/bekleme moduna
geçirmek sırasında TV şasisinden bir
çatırdama sesi geliyor:
•

Herhangi bir işleme gerek yoktur.
Bu çatlama sesi, TV'nin soğuması ve ısınması
sırasında gerçekleşen normal bir genleşme
ve küçülmeden kaynaklanır. Bu, performansı
etkilemez.

TR

Uzaktan kumanda düzgün çalışmıyor:

TV ayarlarımı kaydetmedi:
•

TV'nin Ev moduna ayarlı olduğundan emin
olun; bu modda, ayarları değiştirmek için tam
bir esneklik sağlanmaktadır. Bkz. Bölüm 5.4
Mağaza veya Ev moduna geçiş.

TR-��
33

Görüntü ekrana uymuyor; çok büyük ya
da çok küçük:
•

•

Farklı bir görüntü formatı kullanmayı
deneyin bkz. Bölüm 5.3.3 Görüntü formatının
değiştirilmesi.
Ayrıca cihazınızı Bölüm 7.4.1 Konnektörlerin
seçilmesi içinde açıklandığı şekilde
konnektörlere atayın.

9.4

HDMI cihazlarda sorunla
karşılaşıyorsunuz
•

HDCP desteği, bir cihazdan gelen içeriği TV'nin
görüntülemesi için gereken süreyi geciktirebilir.

•

TV'nin cihazı algılamaması ve ekranda görüntü
olmaması durumunda bir cihazdan diğerine
geçmeyi ve tekrar aynı cihaza dönerek yeniden
başlatmayı deneyin.

•

Aralıklı olarak ses kesintisiyle karşılaşıyorsanız,
çıkış ayarlarının doğru yapıldığından emin olmak
için HDMI cihazının kullanım kılavuzuna bakın.
Alternatif olarak HDMI cihazdan gelen ses
sinyalini TV'ye, TV'nin arka kısmındaki AUDIO
IN girişinden bağlamayı deneyin.

•

HDMI-DVI adaptör veya HDMI-DVI kablosu
kullanılırsa, AUDIO IN girişine ek bir ses
kablosu takın.

Ekrandaki görüntü konumu doğru değil:
•

Bazı cihazlardan gelen görüntü sinyalleri ekrana
tam uymamaktadır. Cihazın sinyal çıkışını
kontrol edin.

9.3

Ses sorunları

TV'de görüntü var ama ses yok:
DDNot
Ses sinyali algılanmıyorsa TV, ses çıkışını
otomatik olarak kapatır ve bir arıza
olduğunu görüntülemez.
•

Tüm kabloların düzgün şekilde bağlanmış 
olduğundan emin olun.

•

Ses seviyesinin 0 olarak ayarlanmadığından emin
olun.

•

Sesin tamamen kapatılmadığından emin olun.

Görüntü var ama ses kalitesi çok düşük:
•

Ses ayarlarını Bölüm 5.3.4 Ses ayarlarını
yapılması içinde açıklandığı şekilde kontrol
edin ve Stereo öğesinin seçili ve Ekolayzır

ayarlarının doğru yapılmış olduğundan emin
olun. Gerekirse ses ayarlarını standart ayarlara
sıfırlamayı deneyin.

Görüntü var ama ses sadece bir
hoparlörden geliyor:
•

Balans ayarının Bölüm 5.3.4 Ses ayarlarını
yapılması içinde açıklandığı şekilde doğru
şekilde yapıldığından emin olun.

HDMI bağlantı sorunları

9.5

PC bağlantı sorunları

TV'deki bilgisayar ekranı kararsız veya
senkronize değil:
•

Bilgisayarınızda desteklenen bir çözünürlük ve
yenileme hızı seçilmiş olduğundan emin olun.
Desteklenen çözünürlükler ve tazelenme hızları
için bkz. Bölüm 8 Teknik özellikler.

9.6

Bize ulaşın

Sorununuzu çözemezseniz
www.philips.com/support adresinde bu TV
hakkındaki SSS'lere başvurun.
Sorun çözülmezse, bulunduğunuz ülkedeki bu
kullanım kılavuzunda verilen Müşteri Destek
Merkeziyle iletişim kurun.

BBUYARI
TV'yi kendiniz tamir etmeyi denemeyin. Bu,
yaralanma, TV'nizde onarılmaz hasar veya
garantinizin geçersiz olmasına neden olabilir.
DDNot
Bizimle iletişim kurmadan önce TV'nizin
modeli ve seri numarasını hazır bulundurun.
Bu numaralar, ambalajın yanı sıra TV'nizin
arka ve yan kısımlarında bulunmaktadır.
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