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   Piksel özellikleri  
  Bu LCD üründe çok say�da renkli piksel 
vard�r. Etkin piksel oran� %99,999 olsa da 
ekranda sabit olarak siyah veya parlak ���k 
(k�rm�z�, mavi, ye�il) noktalar� görünebilir. 
Bu, ekran�n yap�sal özelli�idir (yayg�n 
sektör standartlar�na uygundur) ve bir 
ar�za de�ildir.
  Philips Electronics Singapore Pte Ltd, 
ilgili lisanslar uyar�nca bu tür bir tekli� n 
yap�lmas� gereken bu üründe kullan�lan 
telif hakk� korumal� aç�k kaynak yaz�l�m 
paketlerinin tam bir kopyas�n� talep 
üzerine sunmay� teklif etmektedir. Bu 
teklif, bu bilgiyi alan herkes için ürünün 
sat�n al�nmas�ndan sonra üç y�la kadar 
geçerlidir. Kaynak kodu edinmek için 
lütfen open.source@philips.com adresine 
e-posta gönderin. E-posta kullanmay� 
tercih etmiyorsan�z ya da bu adrese 
e-posta gönderdikten sonra bir hafta 
içinde al�nd� onay� size ula�mad�ysa, lütfen 
“Open Source Team, Philips Intellectual 
Property & Standards, P.O. Box 220, 
5600 AE Eindhoven, The Netherlands” 
adresine yaz�n. Mektubunuzun al�nd� onay� 
size zaman�nda ula�mazsa, lütfen yukar�da 
belirtilen e-posta adresine bir e-posta 
gönderin. Bu üründe kullan�lan aç�k kaynak 
yaz�l�mlar�n�n lisans ve onay metinleri ayr� 
bir sayfada verilmi�tir.
   EMF uyumlulu�u 
  Koninklijke Philips Electronics N.V. 
herhangi bir elektronik alet gibi, genel 
anlamda elektromanyetik sinyaller yayma 
ya da alma yetene�ine sahip tüketicileri 
hede� eyen birçok ürün üretir ve satar. 
  Philips’in en önemli Çal��ma 
Prensiplerinden biri, ürünleri için gerekli 
tüm sa�l�k ve güvenlik tedbirlerini almak, 
yasal gerekliliklerle uyum içinde olmak ve 
ürünlerin üretim tarihinde geçerli olan 
EMF standartlar�na uymakt�r.

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

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

   
    Bu k�lavuzda aç�kça yasaklanm�� her • 
türlü i�lem, tavsiye edilmeyen ve izin 
verilmeyen tüm ayar veya montaj 
prosedürleri garantinin geçersiz olmas�na 
neden olacakt�r.
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  BBE Sound, Inc. lisans�yla üretilmektedir. BBE, 
Inc taraf�ndan 5510752.5736897 patent 
numaralar�yla lisans� al�nm��t�r. BBE ve BBE 
simgeleri, BBE Sound Inc. �irketinin tescilli ticari 
markalar�d�r. 

  Philips, sa�l�k aç�s�ndan zararl� etkileri 
bulunmayan ürünler geli�tirmekte, 
üretmekte ve pazarlamaktad�r. Philips, 
tüm ürünlerinin kulan�m amaçlar� 
do�rultusunda kullan�lmalar� durumunda, 
günümüzdeki bilimsel verilere göre 
güvenli olarak kullan�labileceklerini onaylar. 
  Philips uluslararas� EMF ve güvenlik 
standartlar�n�n geli�tirilmesinde etkin 
bir rol oynad���ndan, standartla�ma 
konusundaki geli�meleri ürünlerine h�zl� 
bir �ekilde yans�tabilmektedir.
   oebeke sigortas~ (yaln~zca BK) 
  Bu TV onayl� döküm � �le donat�lm��t�r. 
�ebeke sigortas�n�n de�i�tirilmesi 
gerekti�inde, prizde belirtilenle e� 
de�erde bir sigortayla de�i�tirilmelidir 
(örnek 10A).

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

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

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

   
  VESA, FDMI ve VESA Montaj Uyumluluk logosu 
Video Elektronik Standartlar� Birli�inin ticari 
markalar�d�r.
  Windows Media, Microsoft Corporation’�n 
Birle�ik Devletler’de ve/veya di�er ülkelerdeki 
tescilli ticari markas� veya ticari markas�d�r.
   ®  Kensington ve Micro Saver, ACCO World 
Corporation’�n ABD’de kay�tl� ticari markalar� 
ve di�er ülkelerde kay�t ba�vurusu yap�lm�� ve 
beklemede olan ticari markalar�d�r. 
  Di�er tüm tescilli veya tescilsiz ticari markalar 
ilgili sahiplerinin mülküdür.
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     Yaralanma veya TV’de hasar olu¬mas~ riski 
vard~r! 

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

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

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

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

     TV’nin zarar görme riski vard~r!  
    TV’nizi güç ç�k���na ba�lamadan önce, • 
�ebeke voltaj�n�n TV’nin arkas�nda 
belirtilen de�erle uyumlu oldu�undan 

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

    Güvenlik
   Elektrik çarpmas~ veya yang~n riski! 

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

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

     K~sa devre veya yang~n riski! 
    Uzaktan kumanda veya pilleri ya�mura, • 
suya veya a��r� s�ca�a maruz b�rakmay�n.
    Fi� pimlerine yük binmesini önleyin. • 
Gev�ek � � pimleri k�v�lc�m atlamas�na veya 
yang�na neden olabilir.
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    TV ekran�n�n zarar görme riski vard�r! • 
Ekran�n hiçbir zaman herhangi bir 
nesne ile dokunulmamas�, itilmemesi, 
sürtülmemesi veya çizilmemesini sa�lay�n.
    �ekil bozuklu�u olu�mas�n� ve renk • 
solmas�n� engellemek için su damlac�klar�n� 
olabildi�ince çabuk silin.

       Eski ürününüzün ve pillerin at~lmas~

    
  Ürününüz geri dönü�türülebilen ve yeniden 
kullan�labilen yüksek kaliteli malzeme ve 
bile�enler kullan�larak üretilmi�tir.

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

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

emin olun. �ebeke voltaj� belirtilen 
de�erden farkl�ysa, TV’nizi asla �ebekeye 
ba�lamay�n.

     Yaralanma, yang~n veya güç kablosunda hasar 
riski!  

    TV’yi veya ba�ka nesneleri hiçbir zaman • 
güç kablosunun üzerine yerle�tirmeyin.
    TV güç kablosunu prizden kolayca • 
ç�kartabilmek için güç kablosunun daima 
eri�ilebilir bir yerde bulundu�undan emin 
olun.
    Güç kablosunu ç�kart�rken, her zaman • 
� �ten tutarak çekin, kablodan çekmeyin.
    �im�ekli f�rt�nalarda TV’nin elektrik prizi • 
ve anten ba�lant�lar�n� ç�kar�n. �im�ekli 
f�rt�nalarda TV’nin hiçbir k�sm�na, 
elektrik kablosuna veya anten kablosuna 
dokunmay�n.

     �¬itmede duyusunda hasar meydana gelme 
riski!  

    Yüksek sesle kulakl�k dinlemekten veya • 
kulakl�klar� uzun süre takmaktan kaç�n�n.

     Dü¬ük s~cakl~klar 
    TV 5°C’den daha so�uk hava ko�ullar�nda • 
nakliyesi yap�ld�ktan sonra, TV ambalaj�n� 
aç�n ve TV’yi �ebekeye ba�lamadan 
önce TV’nin ortam s�cakl���na ula�mas�n� 
bekleyin.

       Ekran bak~m~
    Mümkün oldu�unca hareketsiz • 
görüntülerden kaç�n�n. Hareketsiz 
görüntüler, ekranda uzun süre kalan 
görüntülerdir. Örnekler olarak �unlar 
say�labilir: ekran üstü menüler, siyah 
çubuklar ve zaman gösterimleri. 
Hareketsiz görüntüleri kullanman�z 
gerekiyorsa, ekran�n zarar görmesini 
engellemek için ekran kontrast�n� ve 
parlakl���n� azalt�n.
    Temizlik öncesinde TV’nin � �ini ç�kar�n.• 
    TV’yi ve çerçevesini yumu�ak ve nemli • 
bir bezle silin. TV için asla alkol, kimyasal 
maddeler veya ev temizlik ürünleri 
kullanmay�n.
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     • Beklemede dü¬ük güç tüketimi 
    S�n�f�n�n lideri ve son derece geli�mi� 
devreler TV’nin güç tüketimini, sabit bekleme 
i�levselli�inde herhangi bir kay�p olmadan son 
derece dü�ük bir seviyeye indirir.
   Güç yönetimi 
  TV’nin geli�mi� güç yönetimi, enerjinin en 
verimli �ekilde kullan�labilmesini sa�lar. Ki�isel 
TV ayarlar�n�n, geçerli ekran resimlerinde 
parlakl�k seviyesinin ve çevreleyen ���k 
ko�ullar�n�n göreli güç tüketimini nas�l 
belirledi�ini kontrol edebilirsiniz. 
  Philips, yenilikçi tüketici ürünlerinin çevre 
üzerindeki etkilerinin azalt�lmas�na her zaman 
dikkat etmektedir. Çabalar�m�z� üretim, zararl� 
maddelerin azalt�lmas�, enerjinin verimli 
kullan�m�, kullan�m ömrü sonu talimatlar� ve 
ürün geri dönü�ümü s�ras�nda çevre üzerindeki 
etkilerin azalt�lmas�na odaklam�� durumday�z.
  Çevre ile ilgili çal��malar�m�z sayesinde bu TV, 
European Ecolabel –çiçek– www.ecolabel.eu 
i�aretini alm��t�r.
  Beklemede enerji tüketimi, garanti politikas�, 
yedek parça ve geri dönü�üm ile ilgili ayr�nt�l� 
bilgilere www.philips.com adresindeki Philips 
web sitesinden ula�abilirsiniz.
  Bu TV, enerjinin verimli kullan�m�na katk�da 
bulunan özelliklere sahiptir. Bu TV, çevre ile 
ilgili nitelikleri sayesinde European Ecolabel 
etiketine sahiptir.
   Enerji verimlili�i özellikleri 

     • Ortam ~¬~k sensörü 
  Enerji tasarruf etme amaçl� dahili Ambient 
���k sensörü, etraf�ndaki ���k karard���nda 
TV ekran�n�n parlakl���n� azalt�r.
     • Enerji tasarrufu 
  TV’nin  [Standart]  ayar�, birden fazla TV 
ayar�n� bir araya getirerek enerji tasarrufu 
sa�lar.  [Kurulum]  menüsündeki  [Smart 
settings]  i�levine bak�n.
     • Beklemede dü¬ük güç tüketimi 

    S�n�f�n�n lideri ve son derece geli�mi� 
devreler TV’nin güç tüketimini, sabit bekleme 
i�levselli�inde herhangi bir kay�p olmadan son 
derece dü�ük bir seviyeye indirir.

     ECO-Green

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

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

     • Ortam ~¬~k sensörü 
  Enerji tasarruf etme amaçl� dahili Ambient 
���k sensörü, etraf�ndaki ���k karard���nda 
TV ekran�n�n parlakl���n� azalt�r.
     • Enerji tasarrufu 
  TV’nin  [Standart]  ayar�, birden fazla TV 
ayar�n� bir araya getirerek enerji tasarrufu 
sa�lar.  [Kurulum]  menüsündeki  [Smart 
settings]  i�levine bak�n.

TR
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f  LightGuide  : Yaln~zca PFL7864H 
modellerde bulunur.

       Uzaktan kumanda

   
1

28 2
3
4
5
6
7

8

9

10

13
14

17

19

20

18

15
16

27

24

23

21

22

26
25

12
11

       3 Ürününüz
  Bu ürünü sat�n ald���n�z için te�ekkür ederiz; 
Philips dünyas�na ho� geldiniz! Philips taraf�ndan 
verilen destekten tam olarak yararlanabilmek 
için www.philips.com/welcome adresinden ürün 
kayd�n�z� yapt�r�n.

    TV’ye genel bak~¬
  Bu bölümde s�k kullan�lan TV kumandalar� 
ve fonksiyonlar� hakk�nda genel bilgiler 
sa�lanmaktad�r.

    Yan kontroller ve göstergeler

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

Ürün, » ziksel olarak » ¬ ba�lant~s~ 
kesilmedi�i sürece tamamen kapat~lm~¬ 
say~lmaz.

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

c     SOURCE : Ba�l~ ayg~tlar~ seçer.

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

e  Ön LED göstergesi 

3

4

2

1

5
6

T
ür

kç
e
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q  P +/-  ( Program +/- )
  Önceki veya sonraki kanala geçer.

r     FORMAT 
  Bir resim format� seçer.

s  0-9  ( Numeric buttons )
  Kanal veya ayar seçer.

t     PICTURE 
  Resim menüsünü görüntüler.Tüm 
modellerde desteklenmez.

u     SOUND 
  Ses menüsünü görüntüler.Tüm 
modellerde desteklenmez.

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

w     BACK  P/P  ( Önceki kanal )
    Önceki menü ekran�na döner.• 
    Önceki kanala döner. (Yaln�zca • 
Birle�ik Krall�k: MHEG kanallar�nda 
desteklenmez).

x     GUIDE 
  Elektronik Program K�lavuzu (EPG) 
menüsüne gider veya bu menüden ç�kar.

y  SCENEA  ( Duvar Ka�~d~ )
  TV ekran�n�zda duvar ka��d�n� görüntüler.
Tüm modellerde desteklenmez.

z  DEMO 
  Demo menüsünü açar veya kapat�r.

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

|  SUBTITLE 
    Altyaz� i�levini etkinle�tirir veya devre d��� 
b�rak�r.

  *Ba�l� EasyLink uyumlu cihaz� kumanda eder.

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

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

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

d  Renkli dü�meler 
  Görevleri veya seçenekleri belirler.

e  AD  ( Ses Tan~mlay~c~s~ )
  Yaln�zca Birle�ik Krall�k için: Görsel 
engelliler için sesli yorum özelli�ini 
etkinle�tirir. Tüm modellerde 
desteklenmez.

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

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

h  OK 
  Bir giri�i veya seçimi onaylar.

i        ( Gezinme dü�meleri )
  Menüler aras�nda gezinir.

j     INFO 
  Varsa program bilgilerini görüntüler.

k    ( Geri do�ru )
  *Geriye do�ru arar.

l    ( �leriye do�ru )
  *�leriye do�ru arar.

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

n    ( Kaydet )
  *Video kayd�n� ba�lat�r veya durdurur.

o    ( Durdur )
  *Kay�ttan yürütmeyi durdurur.

p    ( Mute )
  Mutes or restores volume.

TR
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 �pucu

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

 Not

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

      Kanal de�i¬tirme

    
     

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

 Not

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

       4 Ürününüzün 
kullan~lmas~

  Bu bölümde, temel  i�lemleri   (bkz. ‘Ürününüzün 
daha etkin kullan�lmas�’ sayfa   13  )  gerçekle�tirme 
konusunda size yard�m sa�lanmaktad�r.

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

      
     
     Açmak için 

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

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

    Ön LED göstergesi k�rm�z�ya döner. »
       Kapatmak için 

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

    Ön LED göstergesi söner. »

T
ür

kç
e
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          TV ses seviyesini ayarlama

    
     
     Ses seviyesini art~rmak veya azaltmak için 

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

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

 Not

 Kulakl�k   • ses düzeyini   (bkz. ‘Ses ayarlar�n�n 
manuel olarak yap�lmas�’ sayfa   19  )  ayarlamak 
için  [Ses]  menüsünü kullan�n.

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

   
    1  OK  tu�una bas�n.

    Kanal k�lavuzu görüntülenir. »

   
      2 Kanal seçmek için  Gezinme dü�meleri  

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

bas�n.
    Seçilen kanal görüntülenir. »

NedNed 11111111 NedNed 222222222 RTLRTL 4444 RTLRTL 555555

Com 661116666medyyymedy CNC17NNNN Anim 911119999malma HBOB 02222000OOOOEuroro 8881118888oospspsposs

BBCB 1111111C 1C 1 BBC1121212C 2C 2 Disco11141414overover Nati11551515onalaonalKetKetKetKet1111333313333133NNNetetetetNNeee

SBS SSBSSBS 666 6666666666666666 RTLRTLRTL RTL 777 777 Net 599999999 Nick 001110000kelokelo

NedNed 33333333
7 RTL 88
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 �pucu

 Ekranda kar���kl��a neden olmamas� için  •  ba�l�   
(bkz. ‘Cihazlar� giri� menüsünden kald�r�r’ 
sayfa   14  )  olmayan cihazlar� giri� menüsünden 
kald�r�n.

     Giri¬ menüsünü kullanarak bir cihaz 
seçin

   
    1    ( Ev modu ) tu�una bas�n.

    Giri� menüsü görüntülenir. »

      2 Bir cihaz seçmek için  Gezinme dü�meleri  
tu�una bas�n.

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

    TV, seçilen cihaza geçi� yapar. »

         Kaynak listesini kullanarak cihaz 
seçilmesi

   
    1     SOURCE  dü�mesine bas�n.

    Kaynak listesi görüntülenir. »

      2  Gezinme dü�meleri  ile bir cihaz seçin.
    3 Seçiminizi onaylamak için  OK  tu�una 

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

      Ba�l~ cihazlar~n izlenmesi

 Not

 Kolay eri�im için seçmeden önce yeni cihazlar�  •
giri� menüsüne ekleyin. 

    Bir cihaz~n giri¬ menüsüne eklenmesi
  Giri� menüsüne eklemeden önce cihazlar� 
ba�lay�n ve aç�n.

   
    1    ( Ev modu ) tu�una bas�n. 

    Giri� menüsü görüntülenir. »

   
      2  [Cihaz ekleyin]  seçene�ini belirlemek için 

 Gezinme dü�meleri  tu�una bas�n.
    3  OK  tu�una bas�n.

      » [Ba¬lat]  ö�esinin seçili oldu�u ve yeni 
cihaz ekleme k�lavuzunu ba�latman�z� 
isteyen bir mesaj görüntülenir.

      4  OK  tu�una bas�n.
    Cihaz tipini ve ba�lanaca�� yeri seçmek  »
için ekrandaki talimatlar� uygulay�n. 
K�lavuzdaki i�lemler tamamland���nda, 
yeni cihaz simgesi giri� menüsüne eklenir.

TV İzleme USB'ye gözat

Kurulum

Yeni c ihaz ekle

T
ür
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          Teletext kullan~m~

     
      1  MHEG/TELETEXT  tu�una bas�n.

    Teletext ekran� görüntülenir. »

      2 A�a��dakini yaparak bir sayfa seçin:
     • Numeric buttons  ile bir sayfa 
numaras� girin.
     • P +/-  veya  Gezinme dü�meleri  
dü�mesine basarak sonraki veya 
önceki sayfay� görüntüleyin.
     • Renkli dü�meler  dü�mesine basarak 
renkli kodlanm�� bir ö�e seçin.
     •    BACK  tu�una basarak daha önce 
izlenmi� bir sayfaya gidin.

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

TR
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     • [Birincil ses] / [�kincil ses] 
  Dijital kanallar için birincil ve ikincil ses 
dilini seçin.
     • [Birincil altyaz~] / [�kincil altyaz~] 
  Dijital kanallar için birincil ve ikincil alt yaz� 
dilini seçin.
     • [Birincil teletekst] / [�kincil teletekst] 
  Dijital kanallar için birincil ve ikincil 
teletext dilini seçin.
     • [�¬itme engelli] 
  Birincil ve ikincil ses dilleriyle birlikte alt 
yaz� görüntülemek için  [Aç~k]  ö�esini 
seçin.
     • [Görme engelliler] 
  kullan�labiliyorsa;  [Hoparlörler] ,  [Kulakl~k]  
veya  [Hoparlörler + kulakl~k]  seçenekleri 
arac�l���yla görsel engelli ki�iler için sunulan 
ek sesli aç�klamalar� dinlemeyi tercih 
edebilirsiniz. Özelli�i devre d��� b�rakmak 
için  [Kapal~]  ö�esini belirleyin.
     • [Tercih edilen ses format~] 
    Ev sinema sistemlerinden en iyi ses 
özelliklerini elde etmek için  [Geli¬mi¬]  
ö�esini seçin. TV hoparlörlerinden 
ve temel ses sistemlerinden en iyi ses 
özelliklerini elde etmek için  [Standart]  
ö�esini seçin.

         5 Ürününüzün 
daha etkin 
kullan~lmas~

    Dil ayarlar~n~ de�i¬tirme

 Not

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

     1 TV izlerken    ( Ev modu ) tu�una bas�n.
    Giri� menüsü görüntülenir. »

      2  [Kurulum]  seçene�ini belirlemek için 
 Gezinme dü�meleri  tu�una bas�n.

      » [Kurulum]  menüsü görüntülenir.

      3  [Kurulum]  >  [Lisanlar]  >  [Menü dili]  
seçene�ini belirlemek için  Gezinme 
dü�meleri  tu�una bas�n.

    Dillerin bir listesi görüntülenir. »

      4 Bir menü dili seçmek için  Gezinme 
dü�meleri  tu�una bas�n.

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

    Seçilen dil, menüye uygulan�r. »
         [Menü dili]  ö�esinin yan� s�ra,  [Lisanlar]  
menüsü arac�l���yla a�a��daki dil ayarlar�n� 
yap�land�rabilirsiniz (sadece dijital kanallar):

    Menü dili

Kanall kuru kur lumuumu

TeTerciTTerciT hlerlerhlerlerlerer

BBiBirinBiBirincilcilciil il sl es

İİkinkincncicil sesl seseseseses

BirinBirincil acil aaaaltyazltyayazyyazyazıııDekDekodDee ode erer

İİİkincikincikincikinc l altl altl yazzyazıSaatSaata

Dansk

CeŠtina

Fabribribrrr ka ayka a arlararlararla ıına na
resetetee lemeleme

BirinBirincil tcil tttl teleteelee kst

İİİkinckincikincinc l tell tellleteksetekseteksetekskksttttt

İşİşitme engelgellili

Deutsch

EÏÏËÓÈÎÎ¿EÏÏËÓÈÎÎ¿

English

EspañEspañEsE olol

Françrançançnçnçnçaisaisaisaisaisais

HrvatHrvatHr aHHHrva skiski

Lisanlar

T
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     Cihazlar~ giri¬ menüsünden kald~r~r
  Bir cihaz art�k TV’ye ba�l� durumda de�ilse, 
giri� menüsünden kald�r�n.
    1    ( Ev modu ) tu�una bas�n. 

    Giri� menüsü görüntülenir. »

      2 Kald�r�lacak bir cihaz seçmek için  Gezinme 
dü�meleri  tu�una bas�n.

    3  OPTIONS  tu�una bas�n.
      » [Bu cihaz~ kald~r]  ö�esinin seçili oldu�u 
bir liste görüntülenir.

      4  OK  tu�una bas�n.
    Cihaz� kald�rman�z� isteyen bir mesaj  »
görüntülenir.

      5  OK  tu�una bas�n.
    Giri� menüsü, cihaz kald�r�lm�� biçimde  »
görüntülenir.

          Teletext seçenekleri 
menüsüne eri¬im
  Seçenekler menüsü; görüntü ve ses deneyimi 
çubu�u ve  [Durum]  gibi di�er yararl� özelliklere 
h�zl� eri�im olana�� sa�lar.  [Durum]  menüsü 
geçerli TV bilgilerine genel bir bak�� sa�lar.
     1 TV izlerken     OPTIONS  tu�una bas�n.

    Seçenekler menüsü görüntülenir. »

    
      2 Bir seçenek belirlemek için  Gezinme 

dü�meleri  tu�una bas�n.
    3  OK  tu�una bas�n.

    Belirlenen seçene�in menüsü  »
görüntülenir.

Durum

Görme engelliler

Ses SesSes Seses Ses SeviSeviSeviSeSevieviyesiyesiyesiyesiyesiesi - G- G  G  G  G  Görmeörmeörmeörmeörmeörme eng eng eng engng engeeellellilielliler

FavoFavoFavoFavoFavF ri ori oori ori oolaralaralaralaralaralarak işk işk işk işişişaretaretaretaretaretaretlelelelelel

OrtaOrtO tOrtaOr k arark ark ark ark a ayüzayüzayüzayüzayüzayüz

Saataataa

      Giri¬ menüsü eri¬imi
  Giri� menüsü; ba�l� cihazlara, görüntü ve ses 
ayarlar�n�n yan� s�ra di�er yararl� özelliklere kolay 
eri�im olana�� sa�lar.
     1    ( Ev modu ) tu�una bas�n. 

    Giri� menüsü görüntülenir. »

    
      2 Bir giri� menüsü ö�esi seçmek için 

 Gezinme dü�meleri  tu�una bas�n:
     • [TV �zleme]  Ba�ka bir kaynak 
seçilmi�se, anten kayna��na geçi� 
yapar.
     • [Kurulum]  Resim, ses ve di�er 
ayarlar� de�i�tirmek için menü eri�imi 
sa�lar.
     • [Cihaz ekleyin]  Yeni cihazlar� giri� 
menüsüne ekler.
     • [USB’ye gözat]  Bir USB depolama 
cihaz� ba�l�ysa, USB içerik taray�c�s�na 
eri�im sa�lar.

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

 �pucu

 Giri� menüsünden ç�kmak için istedi�iniz zaman  •
   ( Ev modu ) tu�una bas�n.
    • [Kurulum]  menüsünden ç�kmak için istedi�iniz 
zaman     BACK  tu�una bas�n.
  Bir seçenekler menü ö�esinden ç�kmak için  •
istedi�iniz zaman     OPTIONS  tu�una bas�n.

TV İzleme USB'ye gözat

Kurulum

Yeni c ihaz ekle

TR



15

    
      6 A�a��daki seçene�i belirlemek için 

 Gezinme dü�meleri  tu�una bas�n:
     • [Ki¬isel]  TV’yi  [Kurulum]  içindeki 
 [Görüntü]  ve  [Ses]  menülerinde 
belirlenmi� olan ki�isel tercihlerinize 
göre ayarlar.
     • [Canl~]  Gün �����nda kullan�m için 
ideal, zengin ve dinamik ayarlar 
uygular.
     • [Do�al]  Do�al ayar uygular.
     • [Sinema]  Film izleme ayarlar�n� 
uygular.
     • [Oyun]  Oyun ayarlar�n� uygular.
     • [Standart]  En yüksek enerji 
verimlili�ine sahip ayarlar� uygular. 
Fabrika standart ayarlar�.

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

    Ak�ll� ayar uygulan�r.  »

      8 Ç�kmak için     BACK  tu�una veya giri� 
menüsüne geri dönmek için    ( Ev modu ) 
tu�una bas�n. 

 Not

   • [Smart settings]  ö�esine ayr�ca  [Görüntü ve 
ses]  deneyim  çubu�u   (bkz. ‘Görüntü ve ses 
deneyim çubu�unun kullan�lmas�’ sayfa   16  )  ile 
de eri�ilebilir.

Kişisel

CanlCaCaC ı

DDoDooğal

SineSineSineSinemamamama

OOyunOyunOyun

SStanStanStandartdartdart

          Ayar menüsü eri¬imi
   [Kurulum]  menüsü görüntü, ses ve di�er TV 
ayarlar�na eri�im sa�lar.
     1    ( Ev modu ) tu�una bas�n.

    Giri� menüsü görüntülenir. »

      2  [Kurulum]  seçene�ini belirlemek için 
 Gezinme dü�meleri  tu�una bas�n.

    3  OK  tu�una bas�n.
      » [Kurulum]  menüsü görüntülenir.

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

 Not

 TV konumu   • [Shop]  moduna ayarland���nda, 
ayarlar� de�i�tirme esnekli�i k�s�tlan�r. Tüm TV 
 ayarlar�na   (bkz. ‘TV tercihlerinin de�i�tirilmesi’ 
sayfa   33  )  eri�mek için TV konumunu 
 [Anasayfa]  moduna ayarlay�n.

     Ak~ll~ ayarlar~ kullanma
  Önceden tan�mlanm�� resim ve ses ayarlar�n� 
uygulamak için ak�ll� ayarlar özelli�ini kullan�n.
    1 TV izlerken    ( Ev modu ) tu�una bas�n.

    Giri� menüsü görüntülenir. »

      2  [Kurulum]  seçene�ini belirlemek için 
 Gezinme dü�meleri  tu�una bas�n.

    3  OK  tu�una bas�n.
      » [Kurulum]  menüsü görüntülenir.

      4  [Smart settings]  seçene�ini belirlemek 
için  Gezinme dü�meleri  tu�una bas�n.

    5  OK  tu�una bas�n.
    Ak�ll� ayarlar�n listesi görüntülenir. »
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      3 Ayarlanacak görüntü veya ses ayar� 

seçmek için  Gezinme dü�meleri  tu�una 
bas�n.

    4  OK  tu�una bas�n.
    Görüntü veya ses ayar� menüsü  »
görüntülenir.

      5 Görüntü veya ses ayar�n� yapmak için 
 Gezinme dü�meleri  tu�una bas�n.

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

    Görüntü veya ses ayar� uygulan�r ve  »
 [Görüntü ve ses]  deneyim çubu�u 
yeniden görüntülenir.

      7 Ç�kmak için     BACK  tu�una bas�n.      

  A�a��daki ayarlar,  [Görüntü ve ses]  deneyim 
çubu�u arac�l���yla yap�land�r�labilir.

     • [Smart settings]  Önceden tan�mlanan 
görüntü ve ses ayarlar�n� uygular.
     • [Renk]  Renk doygunlu�unu ayarlar.
     • [Kontrast]  Koyu alanlar� de�i�tirmeden, 
parlak alanlar�n yo�unlu�unu ayarlar.
     • [Bas]  Bas seviyesini ayarlar.
     • [Tiz]  Tiz seviyesini ayarlar.
     • [TV hoparlörleri]  TV hoparlörlerini 
açar veya kapat�r.  [Otomatik (EasyLink)]  
seçilirse, bir EasyLink uyumlu ev sinema 
sistemi alg�land���nda TV hoparlörleri 
kapat�l�r.

 Not

   • [TV hoparlörleri]  ö�esi  [Kapal~]  olarak 
ayarlan�rsa,  [Bas]  ve  [Tiz]  kullan�lamaz.

Smart settings

     Ayarlar asistan~n~ kullanma
  En uygun resim ve ses ayarlar� için size 
k�lavuzluk yapmak üzere ayarlar yard�mc�s�n� 
kullan�n.
    1 TV izlerken    ( Ev modu ) tu�una bas�n.

    Giri� menüsü görüntülenir. »

      2  [Kurulum]  seçene�ini belirlemek için 
 Gezinme dü�meleri  tu�una bas�n.

    3  OK  tu�una bas�n.
      » [Kurulum]  menüsü görüntülenir.

      4  [Görüntü]  tu�una basarak  Gezinme 
dü�meleri  >  [Ayarlar asistan~]  seçene�ini 
belirleyin.

    5  OK  tu�una bas�n.
    Ayarlar asistan�n� ba�latman�z� isteyen  »
bir mesaj görüntülenir.

      6  [Ba¬lat]  seçene�ini belirlemek için 
 Gezinme dü�meleri  tu�una bas�n.

    7  OK  tu�una bas�n.
    Tercih etti�iniz görüntü ve ses ayarlar�n�  »
seçmek için ekrandaki talimatlar� 
uygulay�n.

         Görüntü ve ses deneyim çubu�unun 
kullan~lmas~
  S�k kullan�lan görüntü ve ses ayarlar�na eri�im 
için  [Görüntü ve ses]  deneyim çubu�unu 
kullan�n.

 Not

 Tüm görüntü ayarlar�   • [Görüntü]  menüsü   (bkz. 
‘Görüntü ayarlar�n�n manuel ayarlanmas�’ sayfa 
  17  )  arac�l���yla kullan�labilir.
  Tüm ses ayarlar�   • [Ses]  menüsü   (bkz. ‘Ses 
ayarlar�n�n manuel olarak yap�lmas�’ sayfa   19  )  
arac�l���yla kullan�labilir.

    1 TV izlerken     OPTIONS  tu�una bas�n.
    Seçenekler menüsü görüntülenir. »

      2  [Görüntü ve ses]  seçene�ini belirlemek 
için  Gezinme dü�meleri  tu�una bas�n.

      » [Görüntü ve ses]  deneyim çubu�u 
görüntülenir.

TR
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 Not

   • [Ki¬isel renk tonu]  ayar�n� yapmadan önce, 
seçene�i etkinle�tirmek için  [Renk s~cakl~�~]  > 
 [Ki¬isel]  ö�esini belirleyin, ard�ndan  OK  tu�una 
bas�n.

     • [Ki¬isel renk tonu]  Renk tonu ayar�n� 
özelle�tirir.
     • [Pixel Plus HD] / [Pixel Precise HD] 
 Geli�mi� ayarlara eri�ir:

     • [Dinamik kontrast]  Kontrast� 
iyile�tirir.
     • [Dinamik arka ~¬~k]  TV arka 
ayd�nlatma parlakl���n�, ortam 
���kland�rma ko�ullar�na uygun hale 
getirir.
     • [MPEG parazit azaltma]  Dijital 
görüntülerdeki geçi�leri yumu�at�r. Bu 
özelli�i etkinle�tirebilir veya devre d��� 
b�rakabilirsiniz.
     • [Renk geli¬tirme]  Renkleri daha 
canl� hale getirir ve parlak renklerde 
ayr�nt�lar� iyile�tirir. Bu özelli�i 
etkinle�tirebilir veya devre d��� 
b�rakabilirsiniz.

       • [PC modu]  Bir bilgisayar TV’ye 
HDMI ile ba�land���nda, görüntü 
ayarlar� yap�land�rmas�n� etkinle�tirir. 
Etkinle�tirildi�inde, bilgisayar içeri�inin en 
üst ayr�nt� düzeyinde görüntülenmesini 
sa�layan  [Görüntü format~]  >  [Uymayan]  
seçene�ini belirleyebilirsiniz.
     • [I¬~k sensörü]  Dinamik olarak ayd�nlatma 
ko�ullar�yla e�le�ecek biçimde ayar 
de�erlerini belirler.
     • [Görüntü format~]  Görüntü format�n� 
de�i�tirir.
     • [Otomatik format modu]  Görüntü 
format�n� otomatik olarak ekran� 
dolduracak biçimde veya ekranda 
otomatik olarak büyütülecek �ekilde 
ayarlar.

     Görüntü ayarlar~n~n manuel 
ayarlanmas~
    1     PICTURE  tu�una bas�n.

      » [Görüntü]  menüsü görüntülenir.

    
      2 Bir görüntü ayar�n� seçmek ve ayarlamak 

için  Gezinme dü�meleri  ve  OK  tu�lar�na 
bas�n.

    3 Ç�kmak için     BACK  tu�una bas�n.

 �pucu

   • [Görüntü]  menüsüne ayr�ca  [Kurulum]  menüsü   
(bkz. ‘Ayar menüsü eri�imi’ sayfa   15  )  arac�l���yla 
da eri�ilebilir.

  A�a��daki görüntü ayarlar� yap�land�r�labilir. 
Görüntü kayna��n�n format�na ba�l� olarak baz� 
görüntü ayarlar� kullan�lamayabilir.

     • [Ayarlar asistan~]  En uygun görüntü ve 
ses ayarlar� için size k�lavuzluk yapmak 
üzere ayarlar asistan�n� kullan�n.
     • [Kontrast]  Koyu alanlar� de�i�tirmeden, 
parlak alanlar�n yo�unlu�unu ayarlar.
     • [Parlakl~k]  Koyu alanlar�n yo�unlu�unu ve 
ayr�nt�lar�n� ayarlar.
     • [Renk]  Renk doygunlu�unu ayarlar.
     • [Renk tonu]  NTSC kodlu aktar�mlardaki 
renk de�i�imlerini dengeler.
     • [Netlik]  Resimdeki keskinli�i ayarlar.
     • [Parazit azaltma]  Görüntüdeki gürültüyü 
� ltreler ve azalt�r.
     • [Renk s~cakl~�~]  Görüntüdeki renk 
dengesini ayarlar. 

Görüntü

Ayarlar asistanı

SeSesSSes

ÖzeÖzellÖzzellz iklerklikler

Smart settings

Kontrast

Parlaklık

RenkRenkk

KuruKurulr umum Renk RenRen tonuuonu

Yazılım güncelleme

ParazParazPaPa it azit azt azit azaltmaaltmaaltmaaltmaltaltma

Renk sıcaklığı

NetliNetliikkkkk
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 Not

 Görüntü kayna��na ba�l� olarak baz�  •
resim formatlar� kullan�lamaz ve ekranda 
görüntülenmez.
    • [Uymayan]  ayar�n� yapmadan önce, seçene�i 
etkinle�tirmek için  [Görüntü]  >  [PC modu]  > 
 [Aç~k]  ö�esini belirleyin, ard�ndan  OK  tu�una 
bas�n.

    [Oto. format]  Resmi, 
ekran� dolduracak �ekilde 
büyütür (alt yaz�lar 
görünür kal�r). Olas� en 
dü�ük ekran bozulmas� için 
önerilir (HD veya PC için 
önerilmez).

    [Süper büyütme]  4:3 
yay�nlar�n kenarlar�ndaki 
siyah çubuklar� kald�r�r. HD 
veya PC için önerilmez.

    [Sinema aç~l~m~ 16:9]  
Klasik 4:3 format�n� 16:9 
olarak ölçeklendirir. HD 
veya PC için önerilmez.

    [Geni¬ ekran]  Klasik 4:3 
format�n� 16:9 ölçe�inde 
büyütür.

    [Uymayan]  Bilgisayar 
içeri�i hakk�nda en fazla 
ayr�nt�y� sa�lar. Yaln�zca 
 [PC modu]  ö�esi, 
 [Görüntü]  menüsünden 
etkinle�tirildi�inde 
kullan�labilir.

 �pucu

   • [Otomatik format modu]  devre d��� b�rak�l�rsa, 
seçene�i etkinle�tirmek için  [Görüntü format~]  
>  [Oto. format]  ö�esini belirleyin.

     • [Görüntü de�i¬tirme] Görüntü konumunu 
ayarlar.

 Not

   • [Renk]  ve  [Kontrast]  ayarlar�na, ayr�ca 
 [Görüntü ve ses]  deneyim  çubu�u   (bkz. 
‘Görüntü ve ses deneyim çubu�unun 
kullan�lmas�’ sayfa   16  )  arac�l���yla da eri�ilebilir.

     Görüntü format~n~n de�i¬tirilmesi
    1     FORMAT  tu�una bas�n.

    Görüntü formatlar�n�n bir listesi  »
görüntülenir.

    
      2 Bir görüntü format� seçmek için  Gezinme 

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

bas�n.
    Seçilen görüntü format� etkinle�tirilir. »

 �pucu

 Görüntü formatlar�na   • [Kurulum]  menüsü   (bkz. 
‘Ayar menüsü eri�imi’ sayfa   15  )  arac�l���yla da 
eri�ebilir.

  A�a��daki görüntü formatlar� seçilebilir. 

Sinema açılımı 16:9

SüpeSüpeSüpSüpSüSüp r bür büyütmyütmee

Oto. format

UymaUymUymUymUymaUymayan

Geniş ekran
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     • [Ses Seviyesi - Görme engelliler] 
 Görsel engellilere özel ses ve normal 
ses kar���m�n� ayarlar. ��lev kullan�labilir 
oldu�unda, görsel engellilere özel ses 
içinde ekranda eylemleri anlatan sesli 
aç�klamalar bulunur. Söz konusu i�levi  AD  
( Ses Tan~mlay~c~s~ ) tu�una basarak da 
etkinle�tirebilirsiniz.
     • [Ses dili]  (Yaln�zca dijital kanallar 
için) Birden çok dilde yay�n yap�lmas� 
durumunda, ses dilleri aras�nda seçim 
yapar.
     • [Lisan I-II]  (Yaln�zca analog kanallar için) 
�ki dilde yay�n yap�ld��� durumda, ses dilleri 
aras�nda geçi� yapar.
     • [Mono/Stereo]  Stereo yay�n yap�l�yorsa, 
mono veya stereo ayar�n� seçer.
     • [TV hoparlörleri]  TV hoparlörlerini 
açar veya kapat�r.  [Otomatik (EasyLink)]   
seçilirse, bir EasyLink uyumlu ev sinema 
sistemi alg�land���nda TV hoparlörleri 
kapat�l�r.
     • [Surround]  Derinlikli ses özelli�ini 
etkinle�tirir.
     • [Kulakl~k ses ¬id.]  Kulakl�k ses seviyesini 
ayarlar.
     • [Delta ses ayar~]  Kanallar veya ba�l� 
cihazlar aras�ndaki ses düzeyi farkl�l�klar�n� 
ayn� seviyeye getirir. Delta ses düzeyini 
de�i�tirebilmek için ba�l� cihaza geçmeniz 
gerekir.
     • [Balans]  Sa� ve sol hoparlörlerin 
dengesini ayarlar.
     • [Oto. ses seviyelendirme]  Kanal 
geçi�lerindeki gibi ani ses seviyesi 
de�i�ikliklerini otomatik olarak azalt�r. 

 Not

   • [Bas] ,  [Tiz]  ve  [TV hoparlörleri]  ayarlar�na 
ayr�ca  [Görüntü ve ses]  deneyim  çubu�u   
(bkz. ‘Görüntü ve ses deneyim çubu�unun 
kullan�lmas�’ sayfa   16  )  ile de eri�ilebilir. 
Desteklenmesi durumunda,  [Ses dili]  ve 
 [Ses Seviyesi - Görme engelliler]  ö�elerine 
do�rudan seçenekler menüsünden eri�ilebilir.

     Ses ayarlar~n~n manuel olarak 
yap~lmas~
    1     SOUND  tu�una bas�n.

      » [Ses]  menüsü görüntülenir.

    
      2 Bir ses ayar� seçmek ve ayarlamak için 

 Gezinme dü�meleri  ve  OK  tu�lar�na 
bas�n.

    3 Ç�kmak için     BACK  tu�una bas�n.

 �pucu

   • [Ses]  menüsüne ayr�ca  [Kurulum]  menüsü   (bkz. 
‘Ayar menüsü eri�imi’ sayfa   15  )  arac�l���yla da 
eri�ilebilir.

  A�a��daki ses ayarlar� yap�land�r�labilir. Yay�na 
ba�l� olarak baz� ses ayarlar� kullan�lamayabilir.

     • [Bas]  Bas seviyesini ayarlar.
     • [Tiz]  Tiz seviyesini ayarlar.
     • [Ses ¬iddeti]  Ses seviyesini ayarlar.

 Not

   • [Ses Seviyesi - Görme engelliler]  ayar�n� 
yapmadan önce  [Görme engelliler]  özelli�ini 
etkinle�tirin. TV izlerken     OPTIONS  
dü�mesine bas�n ve  [Görme engelliler]  ö�esini 
seçin. Tercih edilen bir seçenek belirleyin ve 
 OK  tu�una bas�n.

Ses

Ses dili

-8

Görüntüntü

Smart settings

TTizTizTizTiz

Ses Ses şiddşiiddeti eti ti iti eti

Ses Ses SeviSeviyesiyesiesess  - G - GGGGGörmeörmeörmeö  eng eng engelliellililliillerlerÖzelÖzelÖzelzz likllikler

KuruKuruulumum Ses SSes Ses dilidilidili

Yazızılım lııml güngüncelleee memme LisaLi nn I-IIII

noMonoMonoono/Ste/Sterreoeo

TV hT oparlörlörlerieri
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 �pucu

 Seçenekler menüsünden ç�kmak için istedi�iniz  •
zaman     OPTIONS  tu�una bas�n.

     Teletext alt sayfalar~n~n seçilmesi
  Teletext sayfas�nda birçok alt sayfa olabilir. Alt 
sayfalar ana sayfa numaras�n�n yan�ndaki bir 
çubukta görüntülenir.

 Not

   • Alt sayfalar�   (bkz. ‘Teletext seçenekleri 
menüsüne eri�im’ sayfa   20  )  seçmeden önce alt 
sayfa döngüsü özelli�ini etkinle�tirin.

    1  MHEG/TELETEXT  tu�una bas�n.
    Teletext ekran� görüntülenir. »

      2 Bir teletext sayfas� seçin.
    3 Bir alt sayfa seçmek için    veya    tu�una 

bas�n.
    Alt sayfa görüntülenir. »

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

    Teletext ekran� görüntülenir. »

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

      3 Konu seçmek için  Gezinme dü�meleri  
tu�una bas�n.

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

    Teletext sayfas� görüntülenir. »

      Geli¬mi¬ teletext 
özelliklerinin kullan~m~

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

    Teletext ekran� görüntülenir. »

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

    
      3 Bir seçenek belirlemek için  Gezinme 

dü�meleri  tu�una bas�n:
     • [Sayfay~ dondur]  Geçerli sayfay� 
dondurur.
     • [Çift ekran] / [Tam ekran]  �ki dilde 
ekran teletexti özelli�ini etkinle�tirir 
ve devre d��� b�rak�r.
     • [Aç]  Bilmece veya bulmaca çözümleri 
gibi bir sayfada yer alan gizli bilgileri 
gizler veya gösterir.
     • [Alt sayfalar]  Alt sayfalar kullan�labilir 
durumdaysa, otomatik olarak alt 
sayfalar aras�nda dola��r.
     • [Lisan]  Farkl� bir karakter 
seti kullan�l�yorsa, dili do�ru 
görüntülemek için farkl� bir dil 
grubuna geçi� yapar.

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

    Teletext ekran� görüntülenir. »

Sayfayı dondur
ÇiftÇiftÇift ekrekrekrananan

AçAçAç

Alt Alt Alt sayfsayfsayfalaralaa r

LisaLisaLisaannnn
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      4  Gezinme dü�meleri  tu�una basarak 
 [Kurulum]  >  [Tercihler]  >  [Teletext 
2.5]  >  [Aç~k]  veya  [Kapal~]  seçene�ini 
belirleyin.

    Teletext 2.5 etkin veya devre d���  »
olabilir.

      5 Ç�kmak için    BACK  tu�una veya giri� 
menüsüne geri dönmek için    ( Ev modu ) 
tu�una bas�n.

        Favori kanal listesi 
olu¬turulmas~ ve kullan~lmas~
  Daha kolay bulabilmek için tercih etti�iniz TV 
kanallar�n�n listesini olu�turabilirsiniz.

 Not

 Desteklendi�i takdirde, dijital radyo istasyonlar�  •
da favori listelerine eklenebilir.

   Yaln�zca favori listesindeki kanallar� 
görüntüleyin veya bir favori listesi seçili 
durumdaysa tüm kanallar� görüntüleyin.
    1 TV izlerken  OK  tu�una bas�n.

    Kanal k�lavuzu görüntülenir. »

      2     OPTIONS  tu�una bas�n.
    Seçenekler menüsü görüntülenir. »

    
      3  [Seçim list.]  seçene�ini belirlemek için 

 Gezinme dü�meleri  tu�una bas�n.
    4  OK  tu�una bas�n.

      » [Seçim list.]  menüsü görüntülenir.
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Gizli kanalları göster

Favori olarak işaretle

Yeniden sırala

Yen. adlandır

Kanal gizle

Seçim list.

         Teletextte arama yapma
  Teletext sayfas�n� konuya veya sözcü�e göre 
aray�n.
    1  MHEG/TELETEXT  tu�una bas�n.

    Teletext ekran� görüntülenir. »

      2 �lk sözcük veya numaray� vurgulamak için 
 OK  tu�una bas�n.

    3 Aranacak sözcü�ü veya numaray� atlamak 
için  Gezinme dü�meleri  tu�una bas�n.

    4 Aramay� ba�latmak için  OK  tu�una bas�n.
    5 Arama modundan ç�kmak için vurgulu 

sözcük veya numara kalmay�ncaya kadar 
   tu�una bas�n.

       Teletext sayfalar~n~n büyültülmesi
  Daha rahat bir okuma için teletext sayfalar�n� 
büyültebilirsiniz.
    1  MHEG/TELETEXT  tu�una bas�n.

    Teletext ekran� görüntülenir. »

      2     FORMAT  tu�una bas�n.
    Teletext ekran� büyütülür. »

      3 �u tu�a bas�n:
     •    , büyütülen ekran yukar� veya 
a�a�� kayd�r�l�r. 
     •    FORMAT , normal ekran boyutuna 
dönülür.

         Teletext 2.5 Kullan~m~
  Teletext 2.5, normal teletexte göre daha fazla 
renk ve daha iyi gra� k özellikler sa�lar. Bir kanal 
Teletext 2.5 yay�n� yap�yorsa, özellik varsay�lan 
olarak etkinle�tirilir.
    1 TV izlerken     OPTIONS  tu�una bas�n.

    Seçenekler menüsü görüntülenir. »

      2  [Kurulum]  seçene�ini belirlemek için 
 Gezinme dü�meleri  tu�una bas�n.

    3  OK  tu�una bas�n.
      » [Kurulum]  menüsü görüntülenir.
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          Kanallar~ yeniden s~ralama ve 
yeniden adland~rma

    Kanallar~ yeniden s~ralama/adland~rma
  K�lavuzdaki kanallar� yeniden adland�r�n/
istedi�iniz konuma ayarlay�n.
    1 TV izlerken  OK  tu�una bas�n.

    Kanal k�lavuzu görüntülenir. »

      2     OPTIONS  tu�una bas�n.
    Seçenekler menüsü görüntülenir. »

      3  Gezinme dü�meleri  tu�una basarak 
 [Yeniden s~rala]  ö�esini seçin ve ard�ndan 
 OK  tu�una bas�n.

    Bir ekran mesaj� görüntülenir. Devam  »
etmek için 4. ad�ma gidin.
    �ptal etmek ve ç�kmak için   »    
OPTIONS  tu�una bas�n ve ekrandaki 
talimatlar� uygulay�n.

      4 K�lavuzda yeniden s�ralanacak kanal� seçmek 
için  Gezinme dü�meleri  tu�una bas�n.

    Seçilen kanal�n etraf�nda bir kutu  »
görüntülenir.

    
      5 Kanal� k�lavuz içinde istedi�iniz konuma 

ta��mak için  Gezinme dü�meleri  tu�una 
bas�n.

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

    Kanal belirlenen konuma ta��n�r. »

      7 Kanal k�lavuzundan ç�kmak için     BACK  
tu�una bas�n.
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      5 A�a��daki seçene�i belirlemek için 
 Gezinme dü�meleri  tu�una bas�n:

     • [Tümü]  Tüm kanallar� görüntüler.
     • [Favori programlar]  Seçilen favori 
listesindeki kanallar� görüntüler.
     • [Radyo]  Yaln�zca radyo kanallar�n� 
görüntüler.
     • [Dijital]  Yaln�zca dijital kanallar� 
görüntüler.
     • [Analog]  Yaln�zca analog kanallar� 
görüntüler.

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

    Seçilen liste, kanal k�lavuzuna uygulan�r. »

         Favori listesine kanal eklenmesi veya 
listeden kanal ç~kar~lmas~

 �pucu

 Favori listesine bir kanal eklemeden önce tüm  •
 [Tümü]  kanallar� görüntüleyin.

    1 TV izlerken favori listesine eklemek veya 
listeden ç�karmak istedi�iniz kanala geçin. 
  Alternatif olarak kanal k�lavuzuna girmek 
için  OK  tu�una bas�n ve eklenecek veya 
ç�kar�lacak kanal� seçmek için  Gezinme 
dü�meleri  tu�una bas�n.

    2     OPTIONS  tu�una bas�n.
    Seçenekler menüsü görüntülenir. »

      3  Gezinme dü�meleri  tu�una basarak 
 [Favori olarak i¬aretle]  veya  [Favori 
seçim i¬aretini kald~r]  ö�esini seçin.

    Kanal k�lavuzunda kanal�n favori  »
listesine eklendi�ini belirten bir y�ld�z 
görüntülenir. Kanal� favori listesinden 
ç�karmay� seçti�inizde y�ld�z kaybolur.
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      6 Kanal k�lavuzundan ç�kmak için     BACK  
tu�una bas�n.

       Kanallar~n gösterilmesi
  Gizli kanallar� gösterin. 
    1 TV izlerken  OK  tu�una bas�n.

    Kanal k�lavuzu görüntülenir. »

      2     OPTIONS  tu�una bas�n.
    Seçenekler menüsü görüntülenir. »

      3  [Gizli kanallar~ göster]  seçene�ini 
belirlemek için  Gezinme dü�meleri  
tu�una bas�n.

    4  OK  tu�una bas�n.
    Gizli kanallar, kanal bilgileri olmaks�z�n  »
kanal k�lavuzunda görüntülenir. Siyah bir 
kutu olarak görüntülenir.

    
      5 Gizlenecek kanal� seçmek için  Gezinme 

dü�meleri  tu�una bas�n.
    6     OPTIONS  tu�una bas�n.

    Seçenekler menüsü görüntülenir. »

      7  Gezinme dü�meleri  tu�una basarak 
 [Kanal gizlili�ini kald~r]  ö�esini seçin ve 
ard�ndan  OK  tu�una bas�n.

    Kanal gizlili�i kald�r�l�r. »

 Not

 Di�er kanallar�n gizlili�ini kald�rmak için 5. ve 7.  •
ad�mlar aras�ndaki i�lemleri yineleyin.
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       Kanallar~n yeniden adland~r~lmas~
  TV kanal listesindeki kanallar�n yeniden 
adland�r�n.
    1 TV izlerken  OK  tu�una bas�n.

    Kanal k�lavuzu görüntülenir. »

      2 Yeniden adland�r�lacak kanal� seçmek için 
 Gezinme dü�meleri  tu�una bas�n.

    3     OPTIONS  tu�una bas�n.
    Seçenekler menüsü görüntülenir. »

      4  [Yen. adland~r]  seçene�ini belirlemek için 
 Gezinme dü�meleri  tu�una bas�n.

    Bir giri� ekran� görüntülenir. »

      5 Ad� düzenlemek için  Gezinme dü�meleri  
veya  Numeric buttons  tu�una bas�n, 
ard�ndan  OK  tu�una bas�n.

    6 Tamamland���nda  Gezinme dü�meleri  
tu�una basarak  [Bitti]  ö�esini seçin.

    Girilen ad� temizlemek için  • [Sil]  
ö�esini belirleyin.
    �ptal etmek için  • [�ptal]  ö�esini seçin.

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

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

        Kanallar~ gizleme ve gösterme

    Kanallar~n gizlenmesi
  Yetkisiz eri�imi önlemek için k�lavuzdan 
kanallar� gizleyin.
    1 TV izlerken  OK  tu�una bas�n.

    Kanal k�lavuzu görüntülenir. »

      2 Gizlenecek kanal� seçmek için  Gezinme 
dü�meleri  tu�una bas�n.

    3     OPTIONS  tu�una bas�n.
    Seçenekler menüsü görüntülenir. »

      4  [Kanal gizle]  seçene�ini belirlemek için 
 Gezinme dü�meleri  tu�una bas�n.

    5 Seçiminizi onaylamak için  OK  tu�una bas�n.
    Kanal gizlenir. »
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      2 �u tu�a bas�n:
     • Gezinme dü�meleri , ekranda 
dola�ma olana�� sa�lan�r.
     •    INFO , bir  program   (bkz. ‘Kanal/
program bilgilerinin görüntülenmesi’ 
sayfa   24  )  hakk�nda daha fazla bilgi 
görüntülenir.
     •    OPTIONS , seçenekler  menüsü   
(bkz. ‘EPG seçenekleri menüsünü 
kullanma’ sayfa   24  )  görüntülenir.

      3 Orijinal kanaldan ç�kmak için     BACK  
tu�una, seçilen kanaldan ç�kmak için  OK  
tu�una bas�n.

       Kanal/program bilgilerinin 
görüntülenmesi
    1 TV izlerken veya EPG içindeyken     INFO  

tu�una bas�n.
    Program bilgileri ekran� görüntülenir.  »

      2 Ekranlarda dola�mak için  Gezinme 
dü�meleri  tu�una bas�n.

    3 Ç�k�� yaparak orijinal kanala dönmek için  
   INFO  tu�una, EPG menüsüne dönmek 

için ise     BACK  tu�una bas�n.

       EPG seçenekleri menüsünü kullanma
  EPG seçenekleri menüsünü kullanarak 
hat�rlat�c�lar� ayarlayabilir veya silebilir, günü 
de�i�tirebilir di�er yararl� EPG seçeneklerine 
eri�ebilirsiniz.

 Not

 EPG seçeneklerine, yaln�zca 8 günlük kanal  •
bilgileri için eri�ilebilir.

    1 EPG içindeyken     OPTIONS  tu�una 
bas�n.

    EPG seçenekleri menüsü görüntülenir. »

      Elektronik Program 
K~lavuzunun Kullan~m~

 Not

 EPG i�levi, tüm ülkelerde kullan�lmayabilir.  •
Kullan�labilir durumdaysa,  [oimdi] / [Sonraki]  
veya 8 günlük EPG kullan�m� edinirsiniz.

  EPG, dijital kanallar için kullan�lan ve ekranda 
görüntülenen bir k�lavuzdur. EPG a�a��dakileri 
yapman�za olanak tan�r:

    Yay�nlanmakta olan dijital programlar�n • 
listesini görüntüleme
    Gelecek programlar� görüntüleme• 
    Programlar� türlere göre gruplama• 
    Programlar�n ba�lama saatleri için • 
hat�rlat�c�lar ayarlama
    Tercih edilen EPG kanallar�n� ayarlama• 

       EPG’nin aç~lmas~

 Not

 EPG’yi ilk kez kulland���n�zda güncelleme i�lemi  •
yapman�z istenebilir. Güncelleme i�lemini 
gerçekle�tirmek için ekrandaki talimatlar� 
uygulay�n.

    1 TV izlerken  GUIDE  tu�una bas�n.
    EPG menüsü görüntülenir. »
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        Zamanlay~c~lar~ kullanma
  TV’yi belirtilen saatte bekleme moduna 
getirmek için zamanlay�c�lar� ayarlayabilirsiniz.

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

 �pucu

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

    1 TV izlerken    ( Ev modu ) tu�una bas�n.
    Giri� menüsü görüntülenir. »

      2  [Kurulum]  seçene�ini belirlemek için 
 Gezinme dü�meleri  tu�una bas�n.

    3  OK  tu�una bas�n.
      » [Kurulum]  menüsü görüntülenir.

      4  [Özellikler]  tu�una basarak  Gezinme 
dü�meleri  >  [Uyku zamanlay~c~s~]  
seçene�ini belirleyin.

      » [Uyku zamanlay~c~s~]  menüsü 
görüntülenir.

      5 Uyku saatini ayarlamak için  Gezinme 
dü�meleri  tu�una bas�n. 

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

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

    TV, ayarlanan süre sonunda bekleme  »
moduna geçer.

      7 Ç�kmak için     BACK  tu�una veya giri� 
menüsüne geri dönmek için    ( Ev modu ) 
tu�una bas�n.

    
      2 �unu seçmek ve ayarlamak için  Gezinme 

dü�meleri  ve  OK  tu�una bas�n:
     • [Hat~rlat~c~y~ ayarla]  Program 
hat�rlat�c�lar�n� ayarlar.
     • [Hat~rlat~c~y~ Sil]  Program 
hat�rlat�c�lar�n� siler.
     • [Günü de�i¬tir]  EPG gününü ayarlar. 
 [Bugün] ,  [Sonraki gün]  veya  [Önceki 
gün]  seçene�ini belirleyin.
     • [Daha fazla bilgi]  Program bilgilerini 
görüntüler.
     • [Türüne göre ara]  TV programlar�n� 
türe göre arar.
     • [Saatli hat~rlatma]  Program 
an�msat�c�lar�n� listeler.
     • [Tercih edilen kanallar]  Tercih edilen 
EPG kanallar�n� ayarlar.

      3 EPG seçenekleri menüsünden ç�kmak için  
   OPTIONS  tu�una bas�n.
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    3  OK  tu�una bas�n.
      » [Kurulum]  menüsü görüntülenir.

      4  Gezinme dü�meleri  tu�una basarak 
 [Özellikler]  >  [Çocuk kilidi]  >  [Kilit] /
 [Kilidi aç]  seçene�ini belirleyin.

    Çocuk kilidi kodunu girmenizi isteyen  »
bir mesaj görüntülenir.

      5 Çocuk kilidi kodunu  Numeric buttons  ile 
girin.

      » [Çocuk kilidi]  menüsü görüntülenir.

      6  [Kilit] / [Kilidi aç]  ö�esini seçmek için 
 Gezinme dü�meleri  tu�una bas�n.

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

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

      8 Ç�kmak için     BACK  tu�una veya giri� 
menüsüne geri dönmek için    ( Ev modu ) 
tu�una bas�n. 

       Ebeveyn denetimlerinin 
etkinle¬tirilmesi

 Not

 Ebeveyn kontrolü, tüm ülkelerde  •
kullan�lamayabilir.

  Baz� dijital yay�nc�lar, programlar�n� ya�lara 
göre s�n�� and�r�rlar. Ebeveyn denetimlerini 
ayarlayabilmek için ilgili özelli�i etkinle�tirmeniz 
gerekir.
    1 TV izlerken    ( Ev modu ) tu�una bas�n.

    Giri� menüsü görüntülenir. »

      2  [Kurulum]  seçene�ini belirlemek için 
 Gezinme dü�meleri  tu�una bas�n.

    3  OK  tu�una bas�n.
      » [Kurulum]  menüsü görüntülenir.

      4  Gezinme dü�meleri  tu�una 
basarak [Özellikler]  >  [Çocuk kilidi]  
ö�esini seçin ve ard�ndan    tu�una bas�n.

    Çocuk kilidi kodunu girmenizi isteyen  »
bir mesaj görüntülenir.

        Çocuk ve derecelendirme 
kilitlerinin kullan~lmas~
  TV’yi kilitleyerek ve ya� derecelendirmelerini 
kullanarak çocuklar�n�z�n uygun bulmad���n�z TV 
yay�nlar�n� izlemesini engelleyebilirsiniz. 

    Çocuk kilidi kodunu ayarlamak veya 
de�i¬tirmek için
    1 TV izlerken    ( Ev modu ) tu�una bas�n.

    Giri� menüsü görüntülenir. »

      2  [Kurulum]  seçene�ini belirlemek için 
 Gezinme dü�meleri  tu�una bas�n.

    3  OK  tu�una bas�n.
      » [Kurulum]  menüsü görüntülenir.

      4  [Özellikler]  >  [Kod gir] / [Kodu de�i¬tir]  
seçene�ini belirlemek için  Gezinme 
dü�meleri  tu�una bas�n.

      » [Kod gir] / [Kodu de�i¬tir]  menüsü 
görüntülenir.

      5 Kodu  Numeric buttons  ile girin.
    6  OK  tu�una bas�n.

    Kodunuzun ayarland���n� onaylayan bir  »
mesaj görüntülenir.

      7 Ç�kmak için     BACK  tu�una veya giri� 
menüsüne geri dönmek için    ( Ev modu ) 
tu�una bas�n.

 �pucu

 Kodu unutursan�z geçerli kodlar� iptal etmek  •
için ‘8888’ kodunu kullan�n.

     TV’nin kilitlenmesi veya kilidinin 
aç~lmas~
  Tüm kanallara ve ba�l� cihazlara eri�imi 
engellemek için TV’yi kilitleyin.
    1 TV izlerken    ( Ev modu ) tu�una bas�n.

    Giri� menüsü görüntülenir. »

      2  [Kurulum]  seçene�ini belirlemek için 
 Gezinme dü�meleri  tu�una bas�n.
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        Alt yaz~lar~n kullan~m~
  Her bir TV kanal� için alt yaz�y� 
etkinle�tirebilirsiniz. Alt yaz�lar, teletext veya 
DVB-T dijital yay�nlarla yay�nlan�r. Dijital 
yay�nlarda bir alt yaz� dili seçebilirsiniz.

    Analog TV kanallar~nda alt yaz~lar~n 
etkinle¬tirilmesi veya devre d~¬~ 
b~rak~lmas~
    1 Bir analog TV kanal�na geçin.
    2  MHEG/TELETEXT  tu�una bas�n.
    3 Alt yaz� sayfas�n�n üç basamakl� sayfa 

numaras�n�  Numeric buttons  ile girin.
    4 Teletexti kapatmak için  MHEG/

TELETEXT  tu�una bas�n.
    5  SUBTITLE  tu�una bas�n. 

      » [Altyaz~]  menüsü görüntülenir.

 Not

   • [Altyaz~]  menüsüne ayr�ca  [Kurulum]  menüsü 
ile de eri�ilebilir.

      6 A�a��daki seçene�i belirlemek için 
 Gezinme dü�meleri  tu�una bas�n:

     • [Aç~k]  Alt yaz�lar� etkinle�tirir.
     • [Kapal~]  Alt yaz�lar� devre d��� b�rak�r.
     • [Sessizde aktif]  Alt yaz�lar� yaln�zca 
ses kapat�ld���nda görüntüler.

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

    Alt yaz�lar etkin veya devre d��� olabilir. »

      8 Ç�kmak için     BACK  tu�una veya giri� 
menüsüne geri dönmek için    ( Ev modu ) 
tu�una bas�n.

 Not

 Her bir analog kanalda alt yaz�y� etkinle�tirmek  •
için bu i�lemi tekrarlay�n.
  EasyLink etkin durumdaysa,   • [Sessizde 
aktif]  özelli�i  seçildi�inde   (bkz. ‘EasyLink’in 
etkinle�tirilmesi ve devre d��� b�rak�lmas�’ sayfa 
  45  )  alt yaz�lar görüntülenmez.

      5 Çocuk kilidi kodunu  Numeric buttons  ile 
girin.

    6  Gezinme dü�meleri  tu�una basarak bir 
üst menü düzeyi olan  [Özellikler]  >  [Aile 
oranlamas~]  menüsüne dönebilirsiniz.

      » [Aile oranlamas~]  menüsü �imdi 
kullan�labilir.

         Ebeveyn derecelendirmelerini 
ayarlama
  TV’nizi sadece çocu�unuzun ya��na uygun 
ya� derecelendirmelerine ait programlar� 
görüntüleyecek �ekilde ayarlayabilirsiniz.

 Not

 Ebeveyn denetimlerini ayarlayabilmek için  •
ilgili  özelli�i   (bkz. ‘Ebeveyn denetimlerinin 
etkinle�tirilmesi’ sayfa   26  )  etkinle�tirmeniz 
gerekir.

    1 TV izlerken    ( Ev modu ) tu�una bas�n.
    Giri� menüsü görüntülenir. »

      2  [Kurulum]  seçene�ini belirlemek için 
 Gezinme dü�meleri  tu�una bas�n.

    3  OK  tu�una bas�n.
      » [Kurulum]  menüsü görüntülenir.

      4  [Özellikler]  tu�una basarak  Gezinme 
dü�meleri  >  [Aile oranlamas~]  seçene�ini 
belirleyin.

    Çocuk kilidi kodunu girmenizi isteyen  »
bir mesaj görüntülenir.

      5 Çocuk kilidi kodunu  Numeric buttons  ile 
girin.

    6 Bir ya� derecelendirmesi seçmek için 
 Gezinme dü�meleri  ö�esine bas�n, 
ard�ndan ayar� uygulamak için  OK  tu�una 
bas�n.

    Seçilen ya� s�n�f�n�n d���nda kalan tüm  »
programlar engellenir.

      7 Ç�kmak için     BACK  tu�una veya giri� 
menüsüne geri dönmek için    ( Ev modu ) 
tu�una bas�n.
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      5 Dil seçmek için  Gezinme dü�meleri  
tu�una bas�n.

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

    Alt yaz� dili uygulan�rThe subtitle  »
language is applied.

 Not

 Tercih etti�iniz alt yaz� dillerini  •
 [Lisanlar]  menüsünden  seçin. 
Etkinle�tirildi�inde, alt yaz�lar tercih edilen 
dillerde otomatik olarak görüntülenir.

      TV saatinin kullan~lmas~
  TV ekran�nda saat görüntüleyebilirsiniz. Saat, TV 
servis operatörünüzden ald��� zaman verilerini 
kullanarak geçerli saati görüntüler.

    TV saatini görüntüleme
  TV ekran�nda geçerli zaman� gösteren bir saat 
görüntüleyebilirsiniz.
    1 TV izlerken     OPTIONS  tu�una bas�n.

    Seçenekler menüsü görüntülenir. »

      2  [Saat]  seçene�ini belirlemek için  Gezinme 
dü�meleri  tu�una bas�n.

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

    Saat TV ekran�nda görüntülenir. »

 Not

 Saati devre d��� b�rakmak için yukar�daki i�lemi  •
yineleyin.

 �pucu

 Saate,   • [Kurulum]  menüsü   (bkz. ‘Ayar menüsü 
eri�imi’ sayfa   15  )  arac�l���yla da eri�ilebilir.

     Dijital TV kanallar~nda alt yaz~lar~n 
etkinle¬tirilmesi veya devre d~¬~ 
b~rak~lmas~
    1  SUBTITLE  tu�una bas�n. 

      » [Altyaz~]  menüsü görüntülenir.

 Not

   • [Altyaz~]  menüsüne ayr�ca  [Kurulum]  menüsü   
(bkz. ‘Ayar menüsü eri�imi’ sayfa   15  )  arac�l���yla 
da eri�ilebilir.

      2 A�a��daki seçene�i belirlemek için 
 Gezinme dü�meleri  tu�una bas�n:

     • [Aç~k]  Alt yaz�lar� etkinle�tirir.
     • [Kapal~]  Alt yaz�lar� devre d��� b�rak�r.
     • [Sessizde aktif]  Alt yaz�lar� yaln�zca 
ses kapat�ld���nda görüntüler.

      3  OK  tu�una bas�n.
    Alt yaz�lar etkin veya devre d��� olabilir. »

      4 Ç�kmak için     BACK  tu�una veya giri� 
menüsüne geri dönmek için    ( Ev modu ) 
tu�una bas�n.

       Dijital TV kanallar~nda bir alt yaz~ 
dilinin seçilmesi

 Not

 A�a��da anlat�ld��� gibi dijital bir TV kanal�nda  •
alt yaz� dili seçti�inizde kurulum menüsünde 
seçili tercih edilen alt yaz� dili geçici olarak 
geçersiz olacakt�r.

    1 TV izlerken    ( Ev modu ) tu�una bas�n.
    Giri� menüsü görüntülenir. »

      2  [Kurulum]  seçene�ini belirlemek için 
 Gezinme dü�meleri  tu�una bas�n.

    3  OK  tu�una bas�n.
      » [Kurulum]  menüsü görüntülenir.

      4  [Özellikler]  tu�una basarak  Gezinme 
dü�meleri  >  [Altyaz~ dili]  seçene�ini 
belirleyin.

    Bir alt yaz� dili listesi görüntülenir. »

TR



29

      2  Gezinme dü�meleri  tu�una basarak  [Gün 
~¬~�~ tasarrufu]  veya  [Standart saat]  
ö�esini seçin.

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

    Gün �����ndan yararlanma özelli�i, saat  »
diliminiz için etkinle�tirilir veya devre 
d��� b�rak�l�r.

          USB depolama cihaz~ndan 
foto�raf görüntülenmesi, 
müzik çal~nmas~ ve video 
izlenmesi

 Dikkat

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

  TV’nizde bir USB cihaz�nda saklanan foto�ra� ar� 
görüntülemenize, müzi�i dinlemenize veya 
� lmleri izlemenize olanak sa�layan bir USB 
konnektörü bulunur.

    USB depolama cihaz~n~n ba�lanmas~ ve 
içerik taray~c~s~na girilmesi
    1 TV aç�k durumdayken, USB depolama 

ayg�t�n�  TV’nizin  yan taraf�ndaki USB 
portuna ba�lay�n.

    USB içerik taray�c�s� görüntülenir. »
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     Saat modunu de�i¬tirme
  Varsay�lan olarak saat modu  [Otomatik]  
biçiminde ayarlanm��t�r, bu �ekilde TV saati 
Evrensel Zaman Saati (UTC) ile senkronize 
çal���r. TV’niz UTC iletimlerini alam�yorsa, saat 
modunu  [El ile]  olarak ayarlay�n. Saat modu 
 [El ile]  ise, zaman verileri geçerli saat  diliminize   
(bkz. ‘Ad�m 1 Sisteminizin seçilmesi’ sayfa 
  35  )  ve gün �����ndan yararlanma  ayarlar�n�za   
(bkz. ‘Gün �����ndan yararlanma özelli�inin 
etkinle�tirilmesi veya devre d��� b�rak�lmas�’ 
sayfa   29  )  ba�l�d�r.
    1 TV izlerken    ( Ev modu ) tu�una bas�n.

    Giri� menüsü görüntülenir. »

      2  [Kurulum]  seçene�ini belirlemek için 
 Gezinme dü�meleri  tu�una bas�n.

    3  OK  tu�una bas�n.
      » [Kurulum]  menüsü görüntülenir.

      4  [Kurulum]  >  [Saat]  >  [Otomatik 
saat modu]  seçene�ini belirlemek için 
 Gezinme dü�meleri  tu�una bas�n.

      » [Otomatik saat modu]  menüsü 
görüntülenir.

      5  Gezinme dü�meleri  tu�una basarak 
 [Otomatik]  veya  [El ile]  ö�esini seçin.

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

    Saat modu ayarlan�r. »

         Gün ~¬~�~ndan yararlanma özelli�inin 
etkinle¬tirilmesi veya devre d~¬~ 
b~rak~lmas~
  Saat modu  [El ile]  olarak ayarland���nda, 
saat diliminiz için gerekliyse gün �����ndan 
yararlanma özelli�ini etkinle�tirin veya devre 
d��� b�rak�n.
    1  [Saat]  menüsünden  [Yaz saati program~]  

ö�esini seçmek için  Gezinme dü�meleri  
tu�una bas�n.

      » [Yaz saati program~]  menüsü 
görüntülenir.
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     • [Slayt gösterisi geçi¬i]  Bir resimden 
di�erine geçi�i ayarlar.

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

    Slayt gösterisi ayar� uygulan�r. »

         Müzik dinleme
    1 USB içerik taray�c�s�ndan bir �ark� seçmek 

için  Gezinme dü�meleri  tu�una bas�n.
    2  OK  tu�una bas�n.

    �ark�, müzik çalarda çal�nmaya ba�lar. »

      3 �u tu�a bas�n:
     • P +/- , bir sonraki veya önceki �ark�ya 
atlan�r.
     •  /  , �ark�da h�zl� ileri veya geri 
gidilir.
     •  , �ark� çal�n�r veya duraklat�l�r.

      4 Çalmay� durdurmak ve USB içerik 
taray�c�s�ndan ç�kmak için    veya  OK  
tu�una bas�n.

       Müzik ayarlar~n~n de�i¬tirilmesi
    1 Müzik çalar içindeyken  OPTIONS  tu�una 

bas�n.
    Seçenekler menüsü görüntülenir. »

      2 A�a��dakini seçmek ve ayarlamak için 
 Gezinme dü�meleri  tu�una bas�n:

     • [Tekrarla]  Bir �ark� ya da albümü 
yineler.
     • [Rasgele aç~k] / [Rasgele kapal~] 
 �ark�lar�n rasgele çal�nmas�n� 
etkinle�tirir veya devre d��� b�rak�r.

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

    Müzik ayar� uygulan�r. »

         Video izlenmesi
    1 USB içerik taray�c�s�ndan bir video seçmek 

için  Gezinme dü�meleri  tu�una bas�n.
    2  OK  tu�una bas�n.

    Video, video oynat�c�s�nda oynat�lmaya  »
ba�lar.

 Not

 USB içerik taray�c�s�na, giri� menüsünden  •
 [USB’ye gözat]  ö�esi seçilerek de eri�ilebilir.
  Bir USB hub ö�esini kullanarak birden çok USB  •
depolama cihaz� ba�larsan�z, cihaz seçmenizi 
isteyen bir mesaj görüntülenir. Cihaz seçmek 
için  Gezinme dü�meleri  tu�una bas�n, ard�ndan 
 OK  tu�una basarak seçiminizi onaylay�n.

      2 USB içerik taray�c�s�ndan ç�kmak için  
 ( HOME ) tu�una bas�n.

    Giri� menüsü görüntülenir. »

         Foto�raÅ ar~n~z~n slayt gösterisi olarak 
izlenmesi
    1 USB içerik taray�c�s�ndan bir foto�raf 

seçmek için  Gezinme dü�meleri  tu�una 
bas�n.

    2    veya  OK  tu�lar�na bas�n.
    Seçilen görüntüden itibaren bir slayt  »
gösterisi ba�lat�l�r.

      3 Sesi tekrar açmak için
     •  , slayt gösterisi duraklat�l�r.
     •  /   ,   /   veya  P +/-  tu�una 
basarak bir sonraki veya önceki 
görüntüye gidebilirsiniz.
     •  , slayt gösterisi durdurulur ve USB 
taray�c�s�na geri dönülür.

         Slayt gösterisi ayarlar~n~n de�i¬tirilmesi
    1 Slayt gösterisini izlerken  OPTIONS  

tu�una bas�n.
    Seçenekler menüsü görüntülenir. »

      2 A�a��dakini seçmek ve ayarlamak için 
 Gezinme dü�meleri  tu�una bas�n:

     • [Döndür]  Görüntüyü döndürür.
     • [Tekrarla]  Slayt gösterisini yineler.
     • [Rasgele aç~k]  Slayt gösterisindeki 
resimleri rasgele biçimde görüntüler.
     • [Rasgele kapal~]  Slayt gösterisindeki 
resimlerin rasgele görüntülenmesini 
devre d��� b�rak�r.
     • [Slayt gösterisi h~z~]  Bir resmin 
gösterilece�i süreyi ayarlar.
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        Dijital radyo kanallar~n~ 
dinleme
  Dijital yay�n varsa dijital radyo kanallar� kurulum 
s�ras�nda otomatik olarak kurulur.
     1 TV izlerken  OK  tu�una bas�n. 

    Kanal k�lavuzu görüntülenir. »

      2  OPTIONS  tu�una bas�n.
    Seçenekler menüsü görüntülenir. »

      3  [Seçim list.]  seçene�ini belirlemek için 
 Gezinme dü�meleri  tu�una bas�n.

      » [Seçim list.]  menüsü görüntülenir.

      4  [Radyo]  seçene�ini belirlemek için 
 Gezinme dü�meleri  tu�una bas�n.

    5  OK  tu�una bas�n.
    Kullan�labilir dijital radyo kanallar�n�n  »
listesi kanal k�lavuzunda görüntülenir.

      6 Radyo kanal� seçmek için  Gezinme 
dü�meleri  tu�una bas�n.

    7  OK  tu�una bas�n.
    Seçilen dijital radyo kanal�, TV  »
hoparlörlerinden yay�nlan�r.

          Scenea özelli�inin kullan~lmas~

    Scenea Özelli�ini Etkinle¬tirilmesi
  Scenea özelli�ini kullanarak bir resmi TV’nizde 
duvar ka��d� yapabilirsiniz. TV’nizin  [Anasayfa]  
moduna ayarland���ndan emin olun.
    1    tu�una bas�n.
    2 [Scenea] seçip, sonra da  OK  tu�una bas�n.

    Varsay�lan veya önceden yüklenen  »
resim gösterilir.

 Not

 Not: Uyku zamanlay�c�s� kapal�ysa, duvar ka��d�  •
240 dakika boyunca gösterilir. Aç�ksa,  uyku 
zamanlay�c�s�n�n   (bkz. ‘TV’nin otomatik olarak 
bekleme moduna geçmesi (uyku zamanlay�c�s�)’ 
sayfa   25  )  süresi kadar gösterilir.

      3 �u tu�a bas�n:
     • P +/- , bir sonraki veya önceki videoya 
atlan�r.
     •  /  , videoda h�zl� ileri veya geri 
gidilir.
     •  , video oynat�l�r veya duraklat�l�r.

      4 Çalmay� durdurmak ve USB içerik 
taray�c�s�ndan ç�kmak için    veya  OK  
tu�una bas�n.

       Video ayarlar~n~ de�i¬tirilmesi
    1 Video oynat�c�s� içindeyken  OPTIONS  

tu�una bas�n.
    Seçenekler menüsü görüntülenir. »

      2 A�a��dakini seçmek ve ayarlamak için 
 Gezinme dü�meleri  tu�una bas�n:

     • [Küçük ekran]  Videoyu küçük 
ekranda oynat�r.
     • [Tam ekran]  Videoyu tam ekran 
boyutunda oynat�r.
     • [Tekrarla]  Bir videoyu yineler.
     • [Rasgele aç~k]  / [Rasgele kapal~] 
 Videolar�n rasgele oynat�lmas�n� 
etkinle�tirir veya devre d��� b�rak�r.

      3 Ayar de�i�ikli�ini onaylamak için  OK  
tu�una bas�n.

       USB depolama cihaz~ ba�lant~s~n~n 
kesilmesi

 Dikkat

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

    1 USB içerik taray�c�s�ndan ç�kmak için    
( HOME ) tu�una bas�n.

    2 USB depolama cihaz�n� ç�karmadan önce 
be� saniye bekleyin.
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         Güncelleme yaz~l~m~ (web sitesinden)
  Bu prosedürü uygulamadan önce 
a�a��dakilerden emin olun:

    Tüm güncellemeyi tamamlamak için bir • 
süre bekleyin.
    En az 256 MB depolama alan�na sahip bir • 
USB depolama cihaz�n� haz�r bulundurun.
    USB portu ve Internet eri�imi olan bir • 
bilgisayara eri�iminiz olmal�.

      1 TV izlerken    ( Ev modu ) tu�una bas�n.
    Giri� menüsü görüntülenir. »

      2  [Kurulum]  seçene�ini belirlemek için 
 Gezinme dü�meleri  tu�una bas�n.

    3  OK  tu�una bas�n.
      » [Kurulum]  menüsü görüntülenir.

      4  [Yaz~l~m güncelleme]  tu�una basarak 
 Gezinme dü�meleri  >  [oimdi güncelle]  
seçene�ini belirleyin.

    5  OK  tu�una bas�n.
    Güncelleme asistan� ba�lat�l�r.  »
Güncelleme i�lemini tamamlamak için 
ekrandaki talimatlar� uygulay�n.

         Yaz~l~m~n güncellenmesi (dijital yay~nlar)
  (Yaln�zca baz� ülkeler için geçerlidir) Geçerli 
olmas� durumunda, TV’niz dijital yay�nlar 
arac�l���yla yaz�l�m güncellemelerini alabilir.
  Bir güncelleme yay�nland���nda, yaz�l�m� 
güncellemenizi isteyen bir mesaj görüntülenir. 
Sizden istendi�inde yaz�l�m� mutlaka 
güncellemeniz önerilir. 
  Yaz�l�m� daha sonra güncellemek için a�a��daki 
talimatlar� uygulay�n.
    1 TV izlerken    ( Ev modu ) tu�una bas�n.

    Giri� menüsü görüntülenir. »
      2  [Kurulum]  seçene�ini belirlemek için 

 Gezinme dü�meleri  tu�una bas�n.
    3  OK  tu�una bas�n.

      » [Kurulum]  menüsü görüntülenir.
      4  [Yaz~l~m güncelleme]  tu�una basarak 

 Gezinme dü�meleri  >  [Yerel 
güncellemeler]  seçene�ini belirleyin.

    5  OK  tu�una bas�n.
    TV, dijital yay�nlarla mevcut yaz�l�m  »
güncellemelerini arar.

     Bir resmi Scenea olarak ayarlamak

 Not

 Foto�raf�n dosya boyutu en fazla 1MB olmal�. •

    1 USB saklama cihaz�n� TV’ye tak�n.
    2  [USB’ye gözat]  seçene�ini belirleyin, 

ard�ndan  OK  tu�una bas�n
    3 Bir resim seçin ve    tu�una bas�n.
    4  [Scenea olarak ayarla]  seçene�ini 

belirleyin, ard�ndan  OK  tu�una bas�n
    5  [Evet]  seçene�ini belirleyin, ard�ndan  OK  

tu�una bas�n
    6 Scenea’dan ç�kmak için herhangi bir tu�a 

bas�n.

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

    Geçerli yaz~l~m sürümünü kontrol 
etme
    1 TV izlerken    ( Ev modu ) tu�una bas�n.

    Giri� menüsü görüntülenir. »

      2  [Kurulum]  seçene�ini belirlemek için 
 Gezinme dü�meleri  tu�una bas�n.

    3  OK  tu�una bas�n.
      » [Kurulum]  menüsü görüntülenir.

      4  [Yaz~l~m güncelleme]  tu�una basarak 
 Gezinme dü�meleri  >  [Geçerli yaz~l~m 
bilgileri]  seçene�ini belirleyin.

    5  OK  tu�una bas�n.
    Geçerli yaz�l�m sürümü görüntülenir. »
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     • [LightGuide parlakl~k]  Ön LED 
göstergesinin veya I��k K�lavuzu’nun 
parlakl���n� ayarlar.
     • [Teletext 2.5]  Teletext 2.5 özelli�ini 
etkinle�tirir veya devre d��� b�rak�r.

      6  OK  tu�una bas�n.
    TV tercihi uygulan�r. »

          Bir TV demosu ba¬lat~lmas~
  (MHEG kanallarda desteklenmez)
     1 TV izlerken  DEMO  tu�una bas�n.

    Demo menüsü görüntülenir. »

      2 Demo seçmek için  Gezinme dü�meleri  
tu�una bas�n.

    3 Demoyu ba�latmak için  OK  tu�una bas�n.
    4 Demodan ç�kmak için  DEMO  veya     

BACK  tu�una bas�n.

        TV’yi fabrika ayarlar~na 
s~f~rlama
  TV’nizin fabrika ayarlar�na s�f�rlanmas�, varsay�lan 
görüntü ve ses ayarlar�n� geri yükler. Kanal 
ayarlar� de�i�mez.
     1 TV izlerken    ( Ev modu ) tu�una bas�n.

    Giri� menüsü görüntülenir. »

      2  [Kurulum]  seçene�ini belirlemek için 
 Gezinme dü�meleri  tu�una bas�n.

      » [Kurulum]  menüsü görüntülenir.

      3  [Kurulum]  tu�una basarak  Gezinme 
dü�meleri  >  [Fabrika ayarlar~na 
resetleme]  seçene�ini belirleyin.

    4  OK  tu�una bas�n.
    TV ayarlar�, fabrika varsay�lanlar�na  »
s�f�rlan�r.

          TV tercihlerinin de�i¬tirilmesi
     1 TV izlerken    ( Ev modu ) tu�una bas�n.

    Giri� menüsü görüntülenir. »
      2  [Kurulum]  seçene�ini belirlemek için 

 Gezinme dü�meleri  tu�una bas�n.
    3  OK  tu�una bas�n.

      » [Kurulum]  menüsü görüntülenir.
      4  [Kurulum]  tu�una basarak  Gezinme 

dü�meleri  >  [Tercihler]  seçene�ini 
belirleyin.

      » [Tercihler]  menüsü görüntülenir.

   
      5 A�a��dakini seçmek ve de�i�tirmek için 

 Gezinme dü�meleri  tu�una bas�n:
     • [Yer]  Ev veya ma�aza olarak 
bulundu�unuz yere göre TV 
ayarlar�n�z� en uygun duruma getirir.
     • [Ses çubu�u]  Ses düzeyi ayarlan�rken 
ses düzeyi ayar çubu�unu görüntüler.
     • [Kanal bilgileri]  Kanallar aras�nda her 
geçi� yapt���n�zda TV kanal� hakk�nda 
bilgi görüntüler.
     • [EasyLink]  EasyLink uyumlu cihazlar 
aras�nda tek dokunu�la oynatma ve tek 
dokunu�la bekletme özelli�ini etkinle�tirir. 
     • [EasyLink Uzaktan Kumanda] 
 EasyLink etkinle�tirildi�inde, uzaktan 
kumanda tu�uyla aktarmaya izin verir. 
     • [Pixel Plus ba�lant~s~]  EasyLink 
etkinle�tirildi�inde, birden fazla ayar 
olmas� durumunda (örne�in, hem 
TV’niz hem de DVD oynat�c�n�z Pixel 
Plus özelli�ini destekliyorsa), en iyi Pixel 
Plus ayar� otomatik olarak uygulan�r.

YerLisanlar

Kanal kurukurulumuum SSeSeses sSe vyvyysys çys çy bğ

KanKananalal bilg bilglggggileriileriileriileriilerile

EasyLEasyLinkinkkkkDekodDekoDekee dere

EasyLEasyLEasyLEasyLink Uink Uin zaktaakzaktan Kumumumumandaandaandandaandaanda

PixelPi l Plus Plusususus bağl b antıssıı

htLightLighth GuideGuidedeG  parl parlllparlarl klklkl kkl kaklıkaklık
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 Dikkat

 DVB-C sa�lay�c�n�z   • [A� frekans~] , [A� kimli�i]  
veya  [Simge oran~]  için de�erler sa�lamad�kça 
 [Ayarlar]  de�erlerini de�i�tirmeden b�rak�n. 
    • [Frekans taramas~]  ayar�n�n  [Tam tarama]  
olarak ayarlanmas�, yükleme süresini önemli 
ölçüde uzatabilir.

 Not

 DVB-T ve DVB-C eri�imine sahipseniz ve her  •
iki �ebekedeki kanallar� izlemek istiyorsan�z, biri 
DVB-T ve di�eri de DVB-C için olmak üzere 
kanal kurulumu i�lemini iki kez yapmal�s�n�z. 
 [Anten]  ö�esi ile DVB-T kanallar�n�,  [Kablo]  
ö�esiyle de DVB-C kanallar�n� kurmay� 
seçebilirsiniz. 
  DVB-T ve DVB-C   • kanallar�   (bkz. ‘DVB-C ve 
DVB-T kanal �ebekelerine eri�im’ sayfa   35  )  
aras�nda geçi� yap�n.

    1  OK  tu�una bas�n.
    Kanal kurulumunu tamamlamak için  »
ekrandaki talimatlar� uygulay�n. Kanal 
kurulumu tamamland���nda,  [Bitti]  
seçilir ve kurulan kanallar�n bir listesi 
görüntülenir.

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

    TV   » [Kanal kurulumu]  menüsüne ç�kar.

 �pucu

 Dijital TV kanallar� bulundu�unda ayarlanm��  •
kanallar listesi bo� kanal numaralar� gösterebilir. 
Kay�tl� kanallar� a�a��da aç�kland��� biçimde 
yeniden adland�rabilir, yeniden s�ralayabilir veya 
kald�rabilirsiniz.

Mevcut kanal listenizi  
güncellemek için Kanalları  
güncelle seçeneğini seçin.  
Bütün kanalları yeniden  
aramak ve kaydetmek için  
Kanalları yeniden kur  
seçeneğini seçin.

Kanalları güncelle

Kanalları yeniden yükle

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

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

    Kanallar~ kurma
  TV’niz tüm dijital ve analog TV kanallar� ve 
ayr�ca dijital radyo kanallar�n� arar ve kaydeder.
    1  [Kanal kurulumu]  menüsünden 

 [Otomatik kurulum]  ö�esini seçmek için 
 Gezinme dü�meleri  tu�una bas�n.

    2  OK  tu�una bas�n.
    Kanal kurulumunu ba�latman�z� isteyen  »
bir mesaj görüntülenir.

   
      3  [Ba¬lat]  seçene�ini belirlemek için 

 Gezinme dü�meleri  tu�una bas�n.
    4  OK  tu�una bas�n.

      » [Kanallar~ yeniden yükle]  ö�esinin 
seçili oldu�u kanal güncelleme ekran� 
görüntülenir.

Kanal kurulumu

Otomatik kurulumMenü dili

Lisanlarlar Kanal güncelleme mesajı

Dijital: Alım testi

Saatatattt

Fabrika ayarlarına resetleme

Preferences

Remote control as

j
Mevcut kanal listenizi güncelleyin veya tüm kanalları Yeniden kurun.

sistants İptal Başlat

TR



35

    Ad~m 1 Sisteminizin seçilmesi

 Not

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

    1 TV izlerken    ( Ev modu ) tu�una bas�n.
    Giri� menüsü görüntülenir. »

      2  [Kurulum]  seçene�ini belirlemek için 
 Gezinme dü�meleri  tu�una bas�n.

      » [Kurulum]  menüsü görüntülenir.

      3  Gezinme dü�meleri  tu�una basarak 
 [Kurulum]  >  [Kanal kurulumu]  > 
 [Analog: Elle kurulum]  >  [Sistem]  
seçene�ini belirleyin.

    4  OK  tu�una bas�n.
    Bölgesel sistemlerin listesi görüntülenir. »

      5 Ülkenizi veya bölgenizi seçmek için 
 Gezinme dü�meleri  tu�una bas�n.

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

    Seçilen ülke veya bölge uygulan�r. »

         Ad~m 2 Yeni TV kanallar~ aranmas~ ve 
kaydedilmesi
    1  [Analog: Elle kurulum]  menüsünden 

 [Kanal bul]  ö�esini seçmek için  Gezinme 
dü�meleri  tu�una bas�n.

    2  OK  tu�una bas�n.
      » [Kanal bul]  menüsü görüntülenir.

   5 3 8 . 0 0 MHzBitti Arama

     DVB-C ve DVB-T kanal ¬ebekelerine 
eri¬im
  Bu seçenek, yaln�zca DVB-C (Dijital 
Video Yay�n� - Kablo) özelli�i ülkenizde 
destekleniyorsa görünür. DVB-C ve DVB-T 
kanallar�n�n her ikisi de kurulu durumdaysa, 
kanallar� izleyebilmek için ilgili �ebekeye geçi� 
yapman�z gerekir. 

    
    1 TV izlerken    ( Ev modu ) tu�una bas�n.

    Giri� menüsü görüntülenir. »

      2  [Kurulum]  seçene�ini belirlemek için 
 Gezinme dü�meleri  tu�una bas�n.

      » [Kurulum]  menüsü görüntülenir.

      3  Gezinme dü�meleri  tu�una basarak 
 [Kurulum]  >  [Kanal kurulumu]  >  [Anten 
veya Kablo DVB]  >  [Anten]  veya  [Kablo]  
seçene�ini belirleyin.

     • [Anten]  ö�esini DVB-T (Diijital Video 
Yay�n� - Yerüstü) kanallar�na eri�mek 
için kullan�n. 
     • [Kablo]  ö�esini DVB-C (Diijital 
Video Yay�n� - kablolu) kanallar�na 
eri�mek için kullan�n.

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

    5 Ç�kmak için     BACK  tu�una bas�n.
    TV, seçilen �ebekeye geçi� yapar. »

          Kanallar~n manuel olarak 
ayarlanmas~
  Bu bölümde TV kanallar�n�n manuel olarak nas�l 
aran�p haf�zaya al�nd��� aç�klanmaktad�r.
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      7 Kanal frekans�n� manuel olarak girmek 
için  Gezinme dü�meleri  veya  Numeric 
buttons  tu�una bas�n.

    8 Do�ru kanal frekans� seçildi�inde, 
 Gezinme dü�meleri  tu�una basarak 
 [Bitti]  ö�esini seçin, ard�ndan  OK  tu�una 
bas�n.

      » [Analog: Elle kurulum]  menüsü 
görüntülenir.

      9 Yeni kanal�, geçerli kanalda haf�zaya almak 
için  Gezinme dü�meleri  tu�una basarak 
 [Geçerli kanal~ kaydet]  ö�esini seçin.

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

        Kanal listesinin manuel olarak 
güncellemesi
  TV, bekleme modundaysa her sabah bir 
güncelleme gerçekle�tirilir. Bu güncelleme, 
kanal listenizde depolanan kanallar� yay�nc�n�zda 
bulunan kanallarla e�le�tirir. 
  Bu otomatik güncellemeye ek olarak kanal 
listesini manuel olarak güncelleyebilirsiniz.

 �pucu

 Otomatik güncellemeyi devre d��� b�rakmak  •
için  [Kurulum]  menüsünde  Gezinme 
dü�meleri  tu�una basarak  [Kanal kurulumu]  
>  [Kanal güncelleme beklemede]  ö�esini, 
 ard~ndan  [Kapal~]  ö�esini seçin.

      1  [Kurulum]  menüsünden  [Kanal 
kurulumu]  >  [Otomatik kurulum] ö�esini 
seçmek için  Gezinme dü�meleri  tu�una 
bas�n.

    2  OK  tu�una bas�n.
      » [Ba¬lat]  ö�esinin seçili oldu�u bir mesaj 
görüntülenerek, kanal güncellemesini 
ba�latman�z istenir.

      3  OK  tu�una bas�n.
    Kanal güncelleme ekran� görüntülenir. »

      3 �u tu�a bas�n:
     • Gezinme dü�meleri  veya  Numeric 
buttons , kanal frekans�na manuel 
olarak girilir.
     • Gezinme dü�meleri ,  [Arama]  ö�esi 
seçilir, ard�ndan  OK , otomatik olarak 
bir sonraki kanal aran�r.

      4 Do�ru kanal frekans� seçildi�inde, 
 Gezinme dü�meleri  tu�una basarak 
 [Bitti]  ö�esini seçin.

    5  OK  tu�una bas�n.
      » [Analog: Elle kurulum]  menüsü 
görüntülenir.

      6  Gezinme dü�meleri  tu�una basarak 
yeni kanal� geçerli kanalda saklamak için 
 [Geçerli kanal~ kaydet]  ö�esini veya 
yeni kanal� yeni bir kanal numaras�nda 
saklamak için ise  [Yeni kanal olarak 
kaydet]  ö�esini seçin.

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

    Kanal haf�zaya al�n�r. »

         Analog kanallar~n ince ayar~
  Sinyal al�m� zay�f oldu�unda analog kanallar�n 
ince ayar�n� manuel olarak yapabilirsiniz.
    1 TV izlerken ince ayar� yap�lacak kanal� 

seçin.
    2    ( Ev modu ) tu�una bas�n.

    Giri� menüsü görüntülenir. »

      3  [Kurulum]  seçene�ini belirlemek için 
 Gezinme dü�meleri  tu�una bas�n.

    4  OK  tu�una bas�n.
      » [Kurulum]  menüsü görüntülenir.

      5  Gezinme dü�meleri  tu�una basarak 
 [Kurulum]  >  [Kanal kurulumu]  > 
 [Analog: Elle kurulum]  >  [Ince ayar]  
seçene�ini belirleyin.

    6  OK  tu�una bas�n.
      » [Ince ayar]  menüsü görüntülenir.
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     • Gezinme dü�meleri ,  [Arama]  ö�esi 
seçilir, ard�ndan  OK , otomatik olarak 
bir sonraki kanal aran�r.
  Sinyal kalitesi ve gücü zay�fsa anten 
veya çana�� yeniden konumland�r�n 
ve testi tekrarlay�n.

      4 Tamamland���nda  Gezinme dü�meleri  
tu�una basarak  [Bitti]  ö�esini seçin.

    5  OK  tu�una bas�n.
      » [Kurulum]  menüsü görüntülenir.

 Not

 Dijital yay�nla ilgili ba�ka sorununuz varsa  •
uzman bir teknisyenle ileti�im kurun.

      Ba¬lang~ç mesaj~ ayarlar~n~n 
de�i¬tirilmesi
  Bir kanal veya kurulum güncellemesinin gerekli 
olup olmad���n� belirtmek üzere ba�lang�çta 
görüntülenen mesajlar� etkinle�tirin veya devre 
d��� b�rak�n.
     1  [Kurulum]  menüsünden  [Kanal 

kurulumu]  >  [Kanal güncelleme 
mesaj~] ö�esini seçmek için  Gezinme 
dü�meleri  tu�una bas�n.

    2  OK  tu�una bas�n.
    3  Gezinme dü�meleri  tu�una basarak 

 [Aç~k]  veya  [Kapal~]  ö�esini seçin.
    Ba�lang�ç mesajlar� etkinle�tirilir veya  »
devre d��� b�rak�l�r.

      4  [Kanallar~ güncelle]  seçene�ini belirlemek 
için  Gezinme dü�meleri  tu�una bas�n.

    
    5  OK  tu�una bas�n.

    Kanal güncelleme i�lemini tamamlamak  »
için ekrandaki talimatlar� uygulay�n. 
Güncelleme tamamland���nda,  [Bitti]  
seçilir ve eklenen kanallar�n bir listesi 
görüntülenir.

      6  OK  tu�una bas�n.
      » [Kurulum]  menüsü görüntülenir.

          Dijital al~m~ test etme
  Dijital kanallar�n kalitesini ve sinyal gücünü 
kontrol edebilirsiniz. Bu, anten ve çanak 
anteninizi yeniden konumland�rman�z� ve test 
etmenizi sa�lar.
     1  [Kurulum]  menüsünden  [Kanal 

kurulumu]  >  [Dijital: Al~m testi]  > 
 [Arama]  ö�esini seçmek için  Gezinme 
dü�meleri  tu�una bas�n.

    2  OK  tu�una bas�n.
      » [Arama]  menüsü görüntülenir.

      3 �u tu�a bas�n:
     • Gezinme dü�meleri  veya  Numeric 
buttons , kanal frekans�na manuel 
olarak girilir.

Mevcut kanal listenizi  
güncellemek için Kanalları  
güncelle seçeneğini seçin.  
Bütün kanalları yeniden  
aramak ve kaydetmek için  
Kanalları yeniden kur  
seçeneğini seçin.

Kanalları yeniden yükle

Kanalları güncelle
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    Arka konektörler

   
 Not

 19-22” modellerindeki arka konektörler  •
diyagrama göre baz� farkl�l�klar gösterir.
  Kullan�labilir HDMI konnektörü say�s� TV  •
modeline göre de�i�ir.

a  EXT 1 / EXT 2  ( SCART )
  DVD çalarlar veya oyun konsollar� gibi 
analog veya dijital cihazlardan gelen analog 
ses ve video giri�i.

EXT 2
(RGB/CVBS)

EXT 1
(RGB/CVBS)

SPDIF
OUT

AUDIO

VGA

TV ANTENNA

HDMI 3

AUDIO IN:
LEFT / RIGHT
HDMI 1 / DVI
HDMI 2 / DVI
HDMI 3 / DVI

VGA

EXT 3

3

4

5

2 1

6 7 8

HDMI 2 HDMI 1

OUT

           7 Cihazlar~n 
ba�lanmas~

  En iyi görüntü kalitesi için a�a��da en yüksek 
kaliteden temel olana do�ru listelenen ba�lant� 
tiplerini kullanman�z� öneririz:
    1  HDMI 
    2  Y Pb Pr (bile¬en) 
    3  SCART 
    4  VIDEO (kompozit) 

 Not

 Bu bölümde verilen ba�lant� diyagramlar�  •
yaln�zca örnek amaçl� olarak sunulmu�tur. 
Ba�ka ba�lant� tiplerinin kullan�lmas� da 
mümkündür.
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d  VGA 
  Bir bilgisayardan gelen video giri�idir.

   
e  AUDIO IN 

  Bilgisayar gibi ayr� bir ses ba�lant�s� 
gerektiren cihazlardan gelen ses giri�i.

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

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

   
VGA

VGA

AUDIO IN:
LEFT / RIGHT
HDMI 1 / DVI
HDMI 2 / DVI
HDMI 3 / DVI

VGA

EXT 3

   
b  SPDIF OUT 

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

   
c  AUDIO OUT L/R 

  Ev sinema sistemlerine veya di�er ses 
sistemlerine giden analog ses ç�k���d�r.

   AUDIO
OUT AUDIO

IN
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     Yan konektörler
  TV ekran�n�z�n boyutuna uygun olan konektör 
diyagram�na bak�n:

   
a  AUDIO IN L/R 

  Analog cihazlardan gelen ses giri�i  VIDEO  
veya  S-VIDEO  ö�esine ba�lan�r.

   

1

2

6

3
4

5

7

8

26-52”

19-22”

g  HDMI   1/2/3 
  Blu-ray oynat�c�lar gibi yüksek 
çözünürlüklü dijital cihazlardan gelen 
dijital ses ve video giri�i.

   
 Not

 19/22” modellerde yaln�zca bir HDMI  •
konektörü bulunur. Bu modellerdeki HDMI 
konektörü,  HDMI 1  yerine  HDMI  ile 
etiketlenir.

h  TV ANTENNA 
    Anten, kablo veya uydudan gelen sinyal 
giri�i.

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

h  SERV. U 
    Yaln�zca servis personelinin kullan�m� 
içindir.

     Bilgisayar ba�lanmas~
   TV’ye bilgisayar ba�lamadan önce: 

    Bilgisayar�n�z�n ekran yenileme h�z�n� 60Hz • 
de�erine ayarlay�n.
    Bilgisayar�n�z�n destekledi�i bir ekran • 
çözünürlü�ü seçin.
     • [PC modu]  özelli�ini  [Görüntü] 
  menüsünden   (bkz. ‘Görüntü ayarlar�n�n 
manuel ayarlanmas�’ sayfa   17  )  etkinle�tirin 
ve görüntü format�n�  [Uymayan]   olarak 
ayarlay�n.      

    Bilgisayar~ a¬a�~daki konnektörlerden biriyle 
ba�lay~n: 

 Not

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

     • HDMI kablosu 

   

b  VIDEO 
  VCR gibi analog cihazlardan gelen 
kompozit video giri�i.

   
c  S-VIDEO 

  Uydu al�c�s� gibi analog cihazlardan gelen 
video giri�leridir.

   
d   

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

e  COMMON INTERFACE 
  Ko�ullu Eri�im Modülü (CAM) yuvas�d�r.

f  USB 
  USB depolama cihazlar�ndan gelen veri 
giri�idir.
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     • HDMI kablo ve HDMI-DVI adaptörü 
(yan   HDMI   ve   AUDIO IN L/R  ) 

    
     • VGA kablo 

      
DVI

VGA

VGA

AUDIO IN:
LEFT / RIGHT
HDMI 1 / DVI
HDMI 2 / DVI
HDMI 3 / DVI

VGA

     • DVI-HDMI kablo (arka   HDMI   ve 
  AUDIO IN  ) 

   
     • DVI-HDMI kablo (yan   HDMI   ve   AUDIO 
IN L/R  ) 

   
     • HDMI kablo ve HDMI-DVI adaptörü 
(arka   HDMI   ve   AUDIO IN  ) 

   

DVI

AUDIO IN:
LEFT / RIGHT
HDMI 1 / DVI
HDMI 2 / DVI
HDMI 3 / DVI

VGA

DVI

DVI

AUDIO IN:
LEFT / RIGHT
HDMI 1 / DVI
HDMI 2 / DVI
HDMI 3 / DVI

VGA
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       CAM servislerine eri¬im
    1 CAM ö�esini takt�ktan ve etkinle�tirdikten 

sonra     OPTIONS  tu�una bas�n.
    Seçenekler menüsü görüntülenir. »

      2  [Ortak arayüz]  seçene�ini belirlemek için 
 Gezinme dü�meleri  tu�una bas�n.

    3  OK  tu�una bas�n.
    CAM uygulamalar�n�n bir listesi  »
görüntülenir.

      4 Bir CAM uygulamas� için  Gezinme 
dü�meleri  tu�una bas�n.

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

    Seçilen CAM uygulamas� etkinle�tirilir. »

          Bir kanal kod çözücü atama
  Bir SCART dijital kanal dekoderi kullanmadan 
önce, kodu çözülecek kanal� seçin ve dekoderi 
 EXT 1  veya  EXT 2  moduna ayarlay�n.
     1 TV izlerken    ( Ev modu ) tu�una bas�n.

    Giri� menüsü görüntülenir. »

      2  [Kurulum]  seçene�ini belirlemek için 
 Gezinme dü�meleri  tu�una bas�n.

    3  OK  tu�una bas�n.
      » [Kurulum]  menüsü görüntülenir.

      4  [Kurulum]  >  [Dekoder]  >  [Kanal]  
seçene�ini belirlemek için  Gezinme 
dü�meleri  tu�una bas�n.

    5  Gezinme dü�meleri  tu�una basarak 
 [Durum]  ö�esini, ard�ndan da dekoderin 
konumunu belirleyin (örne�in;  EXT 1  
veya  EXT 2 ).

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

    Dekoder kanala atan�r. »

      Ko¬ullu Eri¬im Modülünün 
kullan~m~
  Dijital TV servis operatörleri, dijital TV kanal� 
kodlar�n�n çözülebilmesi için bir Ko�ullu Eri�im 
Modülü (CAM) sa�lar.

 Not

 Ko�ullu Eri�im Modülü’ne bir ak�ll� kart  •
yerle�tirilmesi hakk�nda operatörünüz 
taraf�ndan sa�lanan belgeleri inceleyin.

     CAM takma ve etkinle¬tirme

 Dikkat

 A�a��da anlat�lan talimatlar� mutlaka uygulay�n.  •
CAM’�n hatal� tak�lmas� CAM ve TV’nize zarar 
verebilir.

    1 TV’yi kapat�n.
    2 CAM üzerinde bas�l� talimatlara uygun 

olarak CAM ö�esini TV’nizin yan 
taraf�ndaki  COMMON INTERFACE  içine 
yava�ça tak�n.

   
    3 CAM ö�esini gitti�i yere kadar itin.
    4 TV’yi aç�n ve CAM ö�esinin 

etkinle�tirilmesini bekleyin. Bu i�lem 
birkaç dakika sürebilir. Kullan�mdayken 
CAM ö�esini yuvas�ndan ç�karmay�n — 
CAM ö�esinin ç�kar�lmas� dijital servisleri 
devre d��� b�rak�r.
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     EasyLink dü�meleri
  EasyLink uyumlu cihazlar�, TV’nizin uzaktan 
kumandas�nda bulunan a�a��daki tu�larla 
kontrol edebilirsiniz.

  Dü�me:   EasyLink i¬levi
    
( Oynat/
Duraklat )

 EasyLink cihaz�n�zda kay�ttan 
yürütmeyi ba�lat�r, duraklat�r 
veya yeniden ba�lat�r.

    
( Durdur )

 EasyLink cihaz�n�zda kay�ttan 
yürütmeyi durdurur.

    
( Kaydet )

 EasyLink cihaz�n�zda video 
kayd�n� ba�lat�r veya durdurur.

    
( Önceki )

 EasyLink cihaz�n�zda geriye 
do�ru arama yapar.

    
( Sonraki )

 EasyLink cihaz�n�zda ileri do�ru 
arama yapar.

  0-9  
( Numeric 
buttons )

 EasyLink özelli�i 
etkinle�tirildi�inde; bir ba�l�k, 
bölüm veya parça seçer.

        
( Gezinme 
dü�meleri )

 EasyLink cihazlar�n�z�n menüleri 
içinde dola��r.

  OK  Bir seçimi etkinle�tirir veya 
EasyLink cihaz�n�z�n menüsüne 
eri�im sa�lar.

     
OPTIONS

 EasyLink cihaz�n�z�n menülerini 
görüntüler.    ( Ev modu ) 
bas�l�yken, TV menüsünün 
görüntülendi�ini unutmay�n.

  TV  EasyLink modundan yeniden 
anten kayna��na geçi� yapar.

  
 ( Bekleme )

 EasyLink etkinle�tirildi�inde, 
TV’yi ve tüm EasyLink cihazlar�n� 
bekleme durumuna geçirir.    
( Bekleme ) en az 3 saniye bas�l� 
tutun.

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

 Not

 Philips, tüm HDMI CEC cihazlar�yla %100  •
birlikte çal��abilme garantisi sa�lamaz.

 Not

 EasyLink uyumlu cihaz aç�k olmal� ve kaynak  •
olarak seçilmelidir.

     EasyLink özellikleri
   Tek dokunu¬ta oynatma  
  TV’nizi tek dokunu�ta oynatma özelli�ini 
destekleyen cihazlara ba�lad���n�zda, TV ve 
cihazlar� tek bir uzaktan kumanda ile kontrol 
edebilirsiniz.
   Tek dokunu¬ta beklemeye alma 
  TV’nizi bekleme özelli�ini destekleyen cihazlara 
ba�lad���n�zda, TV uzaktan kumandan�z� 
kullanarak TV ve ba�l� olan tüm HDMI 
cihazlar�n� bekleme moduna geçirebilirsiniz.
   Sistem ses kontrolü 
  TV’nizi HDMI CEC uyumlu cihazlara 
ba�lad���n�zda, TV’niz otomatik olarak ba�l� 
cihazdan ses çalmak üzere geçi� yapabilir. 
  Tek dokunu�ta ses özelli�ini kullanmak 
için ba�l� cihazdaki ses giri�ini TV’niz ile 
e�lemelisiniz. 
  Ba�l� cihaz�n uzaktan kumandas�n� kullanarak 
ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.
   Uzaktan kumanda (RC) tu¬uyla aktarma 
  RC tu�uyla aktarma özelli�i, TV’nizin uzaktan 
kumandas�n� kullanarak EasyLink uyumlu 
cihazlar� kontrol etmenize olanak tan�r.
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 Not

 Bir cihaz menüsünden ç�kamazsan�z, önce   •    
OPTIONS , ard�ndan  OK  tu�una bas�n.

     TV hoparlörlerinin EasyLink moduna 
ayarlanmas~
  EasyLink uyumlu ev sinema sisteminde içerik 
çald���n�zda, TV hoparlörleri otomatik olarak 
sessize al�n�r.
    1 Bir EasyLink cihaz�ndan gelen içeri�i 

izlerken     OPTIONS  tu�una bas�n.
    Seçenekler menüsü görüntülenir. »

      2  [TV hoparlörleri]  seçene�ini belirlemek 
için  Gezinme dü�meleri  tu�una bas�n.

      » [TV hoparlörleri]  menüsü görüntülenir.

      3  [Otomatik (EasyLink)]  seçene�ini 
belirlemek için  Gezinme dü�meleri  
tu�una bas�n.

    4 Seçiminizi onaylamak için  OK  tu�una bas�n.
    TV hoparlörleri EasyLink moduna  »
ayarlan�r.

      5 Ç�kmak için     OPTIONS  tu�una bas�n.

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

    

     EasyLink’in etkinle¬tirilmesi ve devre 
d~¬~ b~rak~lmas~

 Not

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

    1 TV izlerken    ( Ev modu ) tu�una bas�n.
    Giri� menüsü görüntülenir. »

      2  [Kurulum]  seçene�ini belirlemek için 
 Gezinme dü�meleri  tu�una bas�n.

      » [Kurulum]  menüsü görüntülenir.

      3  [Kurulum]  >  [Tercihler]  >  [EasyLink]  
seçene�ini belirlemek için  Gezinme 
dü�meleri  tu�una bas�n.

    EasyLink menüsü görüntülenir. »

      4  [Aç~k]  veya  [Kapal~]  seçene�ini belirleyin.
    5 Seçiminizi onaylamak için  OK  tu�una bas�n.

    EasyLink etkinle�tirilir veya devre d���  »
b�rak�l�r.

         Uzaktan kumanda tu¬uyla aktarma 
özelli�inin etkinle¬tirilmesi veya devre 
d~¬~ b~rak~lmas~

 Not

 Uzaktan kumanda tu�uyla aktarmay�  •
etkinle�tirmeden önce EasyLink özelli�ini 
etkinle�tirin.

    1 TV izlerken    ( Ev modu ) tu�una bas�n.
    Giri� menüsü görüntülenir. »

      2  [Kurulum]  seçene�ini belirlemek için 
 Gezinme dü�meleri  tu�una bas�n.

      » [Kurulum]  menüsü görüntülenir.

      3  [Kurulum]  >  [Tercihler]  >  [EasyLink 
Uzaktan Kumanda]  seçene�ini belirlemek 
için  Gezinme dü�meleri  tu�una bas�n.

    4  [Aç~k]  seçene�ini belirleyin, ard�ndan  OK  
tu�una bas�n

    Uzaktan kumanda tu�uyla aktarma  »
özelli�i, seçilen HDMI konektöründe 
etkinle�tirilir veya devre d��� b�rak�l�r.
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 Not

 Multimedya dosyas� adlar� 128 karakteri  •
a�mamal�d�r. 

      Radyo/Al~m/�letim
     Anten giri�i: 75ohm koaksiyel (IEC75)• 
    TV sistemi: DVB COFDM 2K/8K• 
    Video oynatma: NTSC, SECAM, PAL• 
    DVB-T (Dijital Video Yay�n� - Anten) ve • 
DVB-C (Dijital Video Yay�n� - Kablo). 
TV’nin arkas�nda liste olarak verilen 
ülkeleri kontrol edin

        Uzaktan kumanda
     Tipi: PF03E09B/PF02E09B/PF02E09W• 
    Piller: 2 x AAA (LR03 tipi)• 

        Güç
     �ebeke gücü: AC 220-240; 50Hz• 
    Bekleme gücü: < 0,15W• 
    Ortam s�cakl���: 5 - 35 derece Celsius• 

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

    Desteklenen ekran 
çözünürlükleri
    Bilgisayar formatlar~ 

    Çözünürlük – yenileme h�z�:• 
    640 x 480 - 60Hz• 
    800 x 600 - 60Hz• 
    1024 x 768 - 60Hz• 
    1280 x 1024 - 60 Hz (yaln�zca tam • 
HD TV’lerde desteklenir)
    1360 x 768 - 60Hz• 
    1600 x 1200 - 60 Hz (yaln�zca tam • 
HD TV’lerde desteklenir)
    1920 x 1080 - 60Hz• 

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

    480i - 60Hz• 
    480p - 60Hz• 
    576i - 50Hz• 
    576p - 50Hz• 
    720p - 50Hz, 60Hz• 
    1080i - 50Hz, 60Hz• 
    1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, • 
60Hz

          Multimedya
     Desteklenen depolama cihaz�: USB • 
(FAT veya DOS formatl�; yaln�zca Toplu 
Depolama S�n�f� (MSC) uyumlu) 
    Desteklenen multimedya dosyas� • 
formatlar�:

    Görüntü: JPEG• 
    Ses: MP3, LPCM• 
    Video: MPEG1, MPEG2, H.264/• 
MPEG-4 AVC
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      EPG bilgileri
   8 günlük EPG bilgileri yaln�zca baz� ülkeler için 
geçerlidir

 Ülke  8 günlük EPG
 Birle�ik Krall�k  Evet
 Fransa  Hay�r
 Finlandiya  Evet
 �sveç  Evet
 Danimarka  Evet
 Norveç  Evet
 �spanya  Evet
 Almanya  Evet
 �talya  Evet
 Yunanistan  Hay�r
 Hollanda  Evet
 Çek Cumhuriyeti  Evet
 Belçika  Hay�r
 Avusturya  Evet
 �sviçre  Evet
 Estonya  Evet
 Litvanya  Evet
 H�rvatistan  Hay�r
 Macaristan  Hay�r
 �rlanda  Hay�r
 Lüksemburg  Hay�r
 Polonya  Hay�r
 Portekiz  Hay�r
 Rusya  Hay�r
 Slovakya  Hay�r
 Slovenya  Hay�r
 Romanya  Hay�r
 S�rbistan  Hay�r
 Letonya  Hay�r
 Ukrayna  Hay�r
 Bulgaristan  Hay�r
 Kazakistan  Hay�r

        Desteklenen TV montaj 
üniteleri
  TV’yi monte etmek için bir Philips TV montaj 
ünitesi veya VESA uyumlu TV montaj ünitesi 
sat�n al�n. Kablo ve konnektörlerin zarar 
görmesini önlemek için TV’nin arka taraf�nda 
en az 2,2 inç veya 5,5 cm bo�luk b�rak�ld���ndan 
emin olun.

 Uyar~

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

 TV ekran~ boyutu  Önerilen VESA montaj aparat~
 19 inç/ 48 cm  VESA MIS-D 75, 4
 22 inç/ 56 cm  VESA MIS-D 100, 4
 26 inç/ 69 cm  VESA MIS-E 200, 100, 4
 32 inç/ 81 cm  VESA MIS-F 200, 200, 6
 37 inç/ 94 cm  VESA MIS-F 200, 200, 6
 42 inç/ 107 cm  VESA MIS-F 400, 400, 6
 47 inç/ 119 cm  VESA MIS-F 400, 400, 8
 52 inç/ 132 cm  VESA MIS-F 400, 400, 8
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    TV menüsü dili hatal~.
  TV menüsünü tercih etti�iniz   • dile   (bkz. 
‘Dil ayarlar�n� de�i�tirme’ sayfa   13  )  
dönü�türün.

    TV’niz aç~ld~�~nda/kapand~�~nda/bekleme 
moduna geçti�inde ,TV kasas~nda bir çatlama 
sesi duyuluyor:

  Herhangi bir i�leme gerek yoktur.  •
Bu çatlama sesi, TV’nin so�umas� ve 
�s�nmas� s�ras�nda gerçekle�en normal bir 
genle�me ve küçülmeden kaynaklan�r. Bu, 
performans� etkilemez.

    TV bekleme modundayken, bir ba¬lama ekran 
görüntüsü görüntülenir, ard~ndan bekleme 
moduna dönülür.

  Bu, normal davran��t�r. TV’nin � �i  •
çekildikten ve ard�ndan yeniden 
tak�ld�ktan sonra ba�lama ekran� 
görüntülenir.

      TV kanal~ sorunlar~
   Daha önceden ayarlanm~¬ kanallar, kanal 
listesinde görünmüyor:

  Do�ru kanal�n seçildi�inden emin olun. •
    Ayar s~ras~nda dijital kanal bulunamad~:

  TV’nizin ülkenizde DVB-T, DVB-T Lite  •
veya DVB-C özelliklerini destekledi�inden 
emin olun. TV’nin arkas�nda liste olarak 
verilen ülkeleri kontrol edin.

      Görüntü sorunlar~
   TV aç~k ama görüntü yok:

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

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

    Anten ba�lant~s~ndan gelen TV al~m sinyali zay~f:
  Antenin TV’ye düzgün �ekilde ba�lanm��  •
oldu�undan emin olun.

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

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

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

     TV aç~ld~�~nda, uzaktan kumanda veya yan 
kumandalara yan~t vermiyor 
  TV aç�ld���nda, ön LED göstergesi 20 ila 25 
saniye yan�p sönüyor. Bu normal bir davran��t�r. 
Bu süre boyunca, TV uzaktan kumanda veya 
yan kumandalara yan�t vermez. Ekranda bir 
resim görüntülendi�inde, TV ilk birkaç saniye 
için yaln�zca a�a��daki uzaktan kumanda 
dü�melerine tepki veriyor:
      +/-  ( VOLUME +/- ),  P +/-  ( Program +/- ), 

  ( MUTE ) ve    (Bekleme-Aç~k) . ön LED 
göstergesi yan�p sönmeyi durdurdu�unda tüm 
dü�meler kullan�labilir.
    Uzaktan kumanda düzgün çal~¬m~yor:

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

    TV üzerindeki bekleme ~¬~�~ k~rm~z~ olarak 
yan~p söner:

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

    Çocuk kilidi özelli�ini açma kodunu unuttunuz
  ‘8888 kodunu girin. •
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      Ses sorunlar~
   TV’de görüntü var ama ses yok:

 Not

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

  Tüm kablolar�n düzgün �ekilde ba�lanm��  •
oldu�undan emin olun.
  Ses düzeyinin 0 olarak ayarlanmam��  •
oldu�undan emin olun.
  Ses düzeyinin tamamen kapat�lmam��  •
oldu�undan emin olun.
  TV hoparlörü ayar�n�n ses menüsünde  •
bulundu�undan emin olun.
  TV ses ç�k���n�n HDMI CEC etkin/ •
EasyLink uyumlu HTS cihaz�ndaki ses 
giri�ine ba�land���ndan emin olun. Ses, 
HTS hoparlörlerinden duyulmal�d�r.

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

    Görüntü var ama ses sadece bir hoparlörden 
geliyor:

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

      HDMI ba�lant~ sorunlar~
   HDMI cihazlar~nda sorun var:

  HDCP (Yüksek Bant Geni�li�inde Dijital  •
�çerik Korumas�) deste�i, bir TV’nin HDMI 
cihaz�ndan ald��� içeri�i oynatmas� için 
gereken süreyi uzatabilir. 
  TV, HDMI cihaz�n� tan�m�yor ve herhangi  •
bir görüntü olu�muyorsa, kayna�� bir 
cihazdan ba�ka birine geçirin, ard�ndan 
geçi�i geri al�n.
  Zaman zaman ses kesintisiyle  •
kar��la��yorsan�z, HDMI cihaz�ndaki ses 
ayarlar�n�n do�ru olup olmad���n� kontrol 
edin.

  Hoparlörler, topraklanmam�� ses cihazlar�,  •
neon lambalar�, yüksek binalar ve di�er 
büyük nesneler sinyal al�m kalitesini 
olumsuz etkileyebilir. Mümkünse, anten 
yönünü de�i�tirerek veya cihazlar� 
TV’den uzakla�t�rarak sinyal al�m kalitesini 
yükseltin.
  Sadece bir kanaldaki yay�n al�m� kötüyse,  •
bu kanal�n ince ayar�n� yap�n.

    Ba�l~ cihazlardan gelen görüntü kalitesi dü¬ük:
  Cihazlar�n düzgün �ekilde ba�lanm��  •
oldu�undan emin olun.
  Görüntü ayarlar�n�n düzgün biçimde  •
ayarland���ndan emin olun. 

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

      Resim ekrana s~�m~yor, çok büyük veya çok 
küçük:

  Farkl� bir görüntü format� kullanmay�  •
deneyin.

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

    Yay~n görüntüleri ¬ifreli:
  �çeri�i izleyebilmek için bir Ko�ullu  •
Eri�im Modülü kullanman�z gerekebilir. 
Operatörünüze dan���n.

    TV ekran~nda bilgi görüntüleyen bir 
“elektronik etiket” ¬eridi görüntülenir:
  TV,  [Shop]  modundad�r. TV’yi  [Anasayfa]  
moduna ayarlayarak elektronik etiketi 
kald�rabilirsiniz.  [Anasayfa]  menüsünden 
 [Kurulum]  >  [Kurulum]  >  [Tercihler]  >  [Yer]  
menüsünü belirleyin. TV’nin  [Shop]  modundan 
tam olarak ç�kt���ndan emin olmak için TV’nin 
bekleme moduna geçirilmesi gerekir.
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      Bilgisayar ba�lant~ sorunlar~
   TV’deki bilgisayardan gelen görüntü sabit de�il:

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

      Bize ula¬~n
   Sorununuzu çözemezseniz www.philips.com/
support adresinde bu TV hakk�ndaki SSS’lere 
ba�vurun.     

  Sorun devam ederse, bu kullan�c� k�lavuzunda 
belirtilen ülkenizdeki Philips Mü�teri Destek 
birimine ba�vurun.

 Uyar~

 TV’yi kendiniz onarmaya çal��may�n. Bu;  •
yaralanma, TV’nizde onar�lmaz hasar veya 
garantinizin geçersiz olmas�na neden olabilir.

 Not

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

  HDMI-DVI adaptör veya HDMI - DVI  •
kablosu kullan�rsan�z,  AUDIO L/R  veya 
 AUDIO IN  giri�ine ek bir ses kablosu 
(yaln�zca mini jak) ba�l� olup olmad���n� 
kontrol edin.

    EasyLink özelliklerini kullanamazs~n~z:
  HDMI cihazlar�n�z�n HDMI-CEC uyumlu  •
olup olmad���n� kontrol edin. EasyLink 
özellikleri, yaln�zca HDMI-CEC uyumlu 
olan cihazlarla çal���r.

    Bir HDMI CDC/EasyLink uyumlu ses cihaz~ 
TV’ye ba�l~yken; TV, ses kapat~ld~�~nda, 
aç~ld~�~nda veya k~s~ld~�~nda herhangi bir sessiz 
veya ses seviyesi simgesi görüntülemiyor.

  Bir HDMI CEC/EasyLink uyumlu cihaz  •
ba�l� durumdayken bu davran�� normaldir.

      USB ba�lant~s~ sorunlar~
   USB cihaz~ görüntülenmiyor:

  USD depolama cihaz�n�n, cihaz�n  •
belgelerinde aç�kland��� �ekilde ‘Toplu 
Depolama S�n�f�’ uyumlu olarak 
ayarland���ndan emin olun.
  USD depolama cihaz�n�n TV ile uyumlu  •
oldu�undan emin olun.
  Ses ve resim dosya formatlar�n�n TV  •
taraf�ndan desteklendi�inden emin olun.

    Ses ve görüntü dosyalar~ oynat~lam~yor veya 
düzgün görüntülenmiyor

  USD depolama cihaz�n�n aktar�m  •
performans�, TV’ye veri aktarma h�z�n� 
s�n�rland�rarak, zay�f oynat�ma neden 
olabilir.
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