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Türkçe

çindekiler

1 Bildirim
2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Tüm
haklar sakldr.
Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin
deitirilebilir. Ticari markalar Koninklijke Philips
Electronics N.V irketinin veya sahiplerinin
maldr. Philips, daha önceden gerekli tedarikleri
salamak zorunda olmadan istedii zaman
ürünleri deitirme hakkn sakl tutmaktadr.
Bu klavuzda bulunan içeriin, sistemin kullanm
amacna uygun olduu düünülmektedir.
Ürünün veya ürüne ait ayr modüllerin ya da
prosedürlerin burada belirtilen amaçlarn dnda
kullanlmas halinde, söz konusu kullanma
yönelik geçerlilik ve uygunluk onaynn alnmas
gerekir. Philips, içeriin ABD patent yasalarn ihlal
etmediini garanti etmektedir. Baka herhangi bir
açk ya da zmni garanti verilmemektedir.
Garanti
• Yaralanma, TV’nin zarar görmesi veya
garantinin geçersiz hale gelmesi riski! TV’yi
kendi kendinize onarmaya çalmayn.
• TV’yi ve aksesuarlarn yalnzca üretim
amacna uygun olarak kullann.
• TV’nin arkasndaki dikkat uyars, elektrik
oku tehlikesini belirtir. TV kapan asla
açmayn. Servis veya onarm gerektiinde
her zaman için Philips Müteri Desteine
bavurun.

•

Bu klavuzda açkça yasaklanm her
türlü ilem, tavsiye edilmeyen ve izin
verilmeyen tüm ayar veya montaj
prosedürleri garantinin geçersiz olmasna
neden olacaktr.

2
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Piksel özellikleri
Bu LCD üründe çok sayda renkli piksel
vardr. Etkin piksel oran %99,999 olsa da
ekranda sabit olarak siyah veya parlak k
(krmz, mavi, yeil) noktalar görünebilir.
Bu, ekrann yapsal özelliidir (yaygn
sektör standartlarna uygundur) ve bir
arza deildir.
Philips Electronics Singapore Pte Ltd,
ilgili lisanslar uyarnca bu tür bir teklin
yaplmas gereken bu üründe kullanlan
telif hakk korumal açk kaynak yazlm
paketlerinin tam bir kopyasn talep
üzerine sunmay teklif etmektedir. Bu
teklif, bu bilgiyi alan herkes için ürünün
satn alnmasndan sonra üç yla kadar
geçerlidir. Kaynak kodu edinmek için
lütfen open.source@philips.com adresine
e-posta gönderin. E-posta kullanmay
tercih etmiyorsanz ya da bu adrese
e-posta gönderdikten sonra bir hafta
içinde alnd onay size ulamadysa, lütfen
“Open Source Team, Philips Intellectual
Property & Standards, P.O. Box 220,
5600 AE Eindhoven, The Netherlands”
adresine yazn. Mektubunuzun alnd onay
size zamannda ulamazsa, lütfen yukarda
belirtilen e-posta adresine bir e-posta
gönderin. Bu üründe kullanlan açk kaynak
yazlmlarnn lisans ve onay metinleri ayr
bir sayfada verilmitir.
EMF uyumluluu
Koninklijke Philips Electronics N.V.
herhangi bir elektronik alet gibi, genel
anlamda elektromanyetik sinyaller yayma
ya da alma yeteneine sahip tüketicileri
hedeeyen birçok ürün üretir ve satar.
Philips’in en önemli Çalma
Prensiplerinden biri, ürünleri için gerekli
tüm salk ve güvenlik tedbirlerini almak,
yasal gerekliliklerle uyum içinde olmak ve
ürünlerin üretim tarihinde geçerli olan
EMF standartlarna uymaktr.

Philips, salk açsndan zararl etkileri
bulunmayan ürünler gelitirmekte,
üretmekte ve pazarlamaktadr. Philips,
tüm ürünlerinin kulanm amaçlar
dorultusunda kullanlmalar durumunda,
günümüzdeki bilimsel verilere göre
güvenli olarak kullanlabileceklerini onaylar.
Philips uluslararas EMF ve güvenlik
standartlarnn gelitirilmesinde etkin
bir rol oynadndan, standartlama
konusundaki gelimeleri ürünlerine hzl
bir ekilde yanstabilmektedir.
oebeke sigortas~ (yaln~zca BK)
Bu TV onayl döküm le donatlmtr.
ebeke sigortasnn deitirilmesi
gerektiinde, prizde belirtilenle e
deerde bir sigortayla deitirilmelidir
(örnek 10A).
Sigorta kapan ve sigortay çkarn.
Yedek sigortann BS 1362 ile uyumlu ve
ASTA onay markasnn olmas gerekir.
Sigorta yoksa, doru tipi örenmek için
satcnzla görüün.

Türkçe

1
2

BBE Sound, Inc. lisansyla üretilmektedir. BBE,
Inc tarafndan 5510752.5736897 patent
numaralaryla lisans alnmtr. BBE ve BBE
simgeleri, BBE Sound Inc. irketinin tescilli ticari
markalardr.

3

Sigorta kapan yeniden takn.
EMC direktine uyumu korumak için
bu üründeki ebeke sigortasnn ebeke
kablosundan çkarlmamas gerekir.
Telif Hakk~

VESA, FDMI ve VESA Montaj Uyumluluk logosu
Video Elektronik Standartlar Birliinin ticari
markalardr.
Windows Media, Microsoft Corporation’n
Birleik Devletler’de ve/veya dier ülkelerdeki
tescilli ticari markas veya ticari markasdr.
®
Kensington ve Micro Saver, ACCO World
Corporation’n ABD’de kaytl ticari markalar
ve dier ülkelerde kayt bavurusu yaplm ve
beklemede olan ticari markalardr.
Dier tüm tescilli veya tescilsiz ticari markalar
ilgili sahiplerinin mülküdür.

TR

3

2 Önemli
TV’nizi kullanmadan önce tüm talimatlar okuyun
ve anlayn. Talimatlara uyulmamasndan dolay
hasar meydana geldiinde, garanti geçersiz
olacaktr.

Güvenlik
Elektrik çarpmas~ veya yang~n riski!
• TV’yi asla yamur veya suya maruz
brakmayn. TV’nin yaknna asla vazo gibi
sv içeren nesneler yerletirmeyin. TV
üzerine veya içine sv dökülürse, hemen
TV ile elektrik prizi arasndaki balanty
kesin. Yeniden kullanmadan önce TV’nin
Philips Müteri destek birimi tarafndan
kontrol edilmesini salayn.
• TV, uzaktan kumanda veya pilleri asla
çplak alevlerin veya dorudan güne
n dahil dier s kaynaklarnn yaknna
yerletirmeyin.
Kvlcm sçramasn önlemek için mum
ve dier alev türlerini TV’den, uzaktan
kumandadan ve pillerden daima uzak
tutun.

•

TV’nin havalandrma açklklarndan veya
dier açklklarndan içeri asla nesne
sokmayn.
• TV döndürüldüünde, güç kablosunun
gerilmemesine dikkat edin. Güç kablosu
gerildiinde balantlar geveyebilir ve bu
da kvlcma neden olabilir.
K~sa devre veya yang~n riski!
• Uzaktan kumanda veya pilleri yamura,
suya veya ar scaa maruz brakmayn.
• Fi pimlerine yük binmesini önleyin.
Gevek  pimleri kvlcm atlamasna veya
yangna neden olabilir.
4
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Yaralanma veya TV’de hasar olu¬mas~ riski
vard~r!
• 25 kilodan (55 lb) fazla bir arla sahip
bu TV’yi kaldrmak ve tamak için iki kii
gerekmektedir.
• TV’yi standa monte ederken yalnzca
ürünle birlikte verilen stand kullann.
Stand TV’ye skca sabitleyin. TV’yi, TV ile
standn toplam arln tayabilecek düz
ve yatay bir yüzey üzerine yerletirin.
• TV’yi duvara monte ederken, yalnzca
TV’nin arln tayabilecek nitelikte
bir duvar montaj sistemi kullann. Duvar
montajn, TV ve duvar montaj grubunun
toplam arln tayabilecek nitelikteki
bir duvara yapn. Koninklijke Philips
Electronics N.V. hatal yaplan duvar
montajlar nedeniyle meydana gelen kaza,
yaralanma veya zararlardan sorumlu
deildir.
Çocuklar için yaralanma riski bulunur!
TV’nin devrilerek çocuklar yaralamasn
önlemek için bu önlemleri uygulayn:
• TV’yi asla örtü veya çekilebilecek
baka bir malzemeyle kapl bir yüzeye
yerletirmeyin.
• TV’nin herhangi bir parçasnn,
yerletirildii yüzeyin kenarlarndan
sarkmadndan emin olun.
• Mobilyay ve TV’yi duvara sabitlemeden
veya uygun bir destek düzeni
oluturmadan, TV’yi kitaplk gibi büyük
mobilyalarn üzerine asla yerletirmeyin.
• Çocuklara mobilyalarn üzerine çkarak
TV’ye ulamaya çalmann tehlikelerini
anlatn.
A¬~r~ ~s~nma riski!
• TV’yi asla her taraf kapal bir yere
yerletirmeyin. Havalandrma için TV’nin
çevresinde her zaman en az 4 inç veya 10
cm bo alan brakn. TV’nin havalandrma
açklklarnn asla perde veya baka
nesnelerle kapatlmadndan emin olun.
TV’nin zarar görme riski vard~r!
• TV’nizi güç çkna balamadan önce,
ebeke voltajnn TV’nin arkasnda
belirtilen deerle uyumlu olduundan

Ekran bak~m~
•

•
•

Mümkün olduunca hareketsiz
görüntülerden kaçnn. Hareketsiz
görüntüler, ekranda uzun süre kalan
görüntülerdir. Örnekler olarak unlar
saylabilir: ekran üstü menüler, siyah
çubuklar ve zaman gösterimleri.
Hareketsiz görüntüleri kullanmanz
gerekiyorsa, ekrann zarar görmesini
engellemek için ekran kontrastn ve
parlakln azaltn.
Temizlik öncesinde TV’nin ini çkarn.
TV’yi ve çerçevesini yumuak ve nemli
bir bezle silin. TV için asla alkol, kimyasal
maddeler veya ev temizlik ürünleri
kullanmayn.

•

•

TV ekrannn zarar görme riski vardr!
Ekrann hiçbir zaman herhangi bir
nesne ile dokunulmamas, itilmemesi,
sürtülmemesi veya çizilmemesini salayn.
ekil bozukluu olumasn ve renk
solmasn engellemek için su damlacklarn
olabildiince çabuk silin.

Eski ürününüzün ve pillerin at~lmas~

Ürününüz geri dönütürülebilen ve yeniden
kullanlabilen yüksek kaliteli malzeme ve
bileenler kullanlarak üretilmitir.

Bir ürüne, çarp iaretli tekerlekli çöp arabas
iaretli etiket yaptrlmas, söz konusu
ürünün 2002/96/EC sayl Avrupa Yönergesi
kapsamnda olduu anlamna gelir. Lütfen,
elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanmas
ile ilgili bulunduunuz yerdeki sistem hakknda
bilgi edinin.
Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve
eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atklarnzla
birlikte atmayn.
Eskiyen ürününüzün atk ilemlerinin doru
biçimde gerçekletirilmesi, çevre ve insan
sal üzerinde olumsuz etki oluturulmasn
önlemeye yardmc olur.

Türkçe

emin olun. ebeke voltaj belirtilen
deerden farklysa, TV’nizi asla ebekeye
balamayn.
Yaralanma, yang~n veya güç kablosunda hasar
riski!
• TV’yi veya baka nesneleri hiçbir zaman
güç kablosunun üzerine yerletirmeyin.
• TV güç kablosunu prizden kolayca
çkartabilmek için güç kablosunun daima
eriilebilir bir yerde bulunduundan emin
olun.
• Güç kablosunu çkartrken, her zaman
ten tutarak çekin, kablodan çekmeyin.
• imekli frtnalarda TV’nin elektrik prizi
ve anten balantlarn çkarn. imekli
frtnalarda TV’nin hiçbir ksmna,
elektrik kablosuna veya anten kablosuna
dokunmayn.
¬itmede duyusunda hasar meydana gelme
riski!
• Yüksek sesle kulaklk dinlemekten veya
kulaklklar uzun süre takmaktan kaçnn.
Dü¬ük s~cakl~klar
• TV 5°C’den daha souk hava koullarnda
nakliyesi yapldktan sonra, TV ambalajn
açn ve TV’yi ebekeye balamadan
önce TV’nin ortam scaklna ulamasn
bekleyin.

Ürününüzde 2006/66/EC sayl Avrupa
Direkti kapsamnda düzenlenen ve normal
evsel atklarla atlmamas gereken piller
kullanlmaktadr.
Atk ileminin düzgün biçimde
gerçekletirilmesi, çevre ve insan sal
üzerinde olumsuz etki oluturulmasn
önlemeye yardmc olduundan, lütfen pillerin
ayrca toplanmas hakkndaki yerel kurallar
hakknda bilgi edinin.
TR
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ECO-Green

•
•
•

Yüksek enerji verimlilii
Beklemede düük güç
Geri dönüümü kolaylatracak ekilde
tasarlanmtr
Philips, yenilikçi tüketici ürünlerinin çevre
üzerindeki etkilerinin azaltlmasna her zaman
dikkat etmektedir. Çabalarmz üretim, zararl
maddelerin azaltlmas, enerjinin verimli
kullanm, kullanm ömrü sonu talimatlar ve
ürün geri dönüümü srasnda çevre üzerindeki
etkilerin azaltlmasna odaklam durumdayz.
Çevre ile ilgili çalmalarmz sayesinde bu TV,
European Ecolabel –çiçek– www.ecolabel.eu
iaretini almtr.
Beklemede enerji tüketimi, garanti politikas,
yedek parça ve geri dönüüm ile ilgili ayrntl
bilgilere www.philips.com adresindeki Philips
web sitesinden ulaabilirsiniz.
Bu TV, enerjinin verimli kullanmna katkda
bulunan özelliklere sahiptir. Bu TV, çevre ile
ilgili nitelikleri sayesinde European Ecolabel
etiketine sahiptir.
Enerji verimlilii özellikleri
• Ortam ~¬~k sensörü
Enerji tasarruf etme amaçl dahili Ambient
k sensörü, etrafndaki k karardnda
TV ekrannn parlakln azaltr.
• Enerji tasarrufu
TV’nin [Standart] ayar, birden fazla TV
ayarn bir araya getirerek enerji tasarrufu
salar. [Kurulum] menüsündeki [Smart
settings] ilevine bakn.

6
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• Beklemede dü¬ük güç tüketimi
Snfnn lideri ve son derece gelimi
devreler TV’nin güç tüketimini, sabit bekleme
ilevselliinde herhangi bir kayp olmadan son
derece düük bir seviyeye indirir.
Güç yönetimi
TV’nin gelimi güç yönetimi, enerjinin en
verimli ekilde kullanlabilmesini salar. Kiisel
TV ayarlarnn, geçerli ekran resimlerinde
parlaklk seviyesinin ve çevreleyen k
koullarnn göreli güç tüketimini nasl
belirlediini kontrol edebilirsiniz.
Philips, yenilikçi tüketici ürünlerinin çevre
üzerindeki etkilerinin azaltlmasna her zaman
dikkat etmektedir. Çabalarmz üretim, zararl
maddelerin azaltlmas, enerjinin verimli
kullanm, kullanm ömrü sonu talimatlar ve
ürün geri dönüümü srasnda çevre üzerindeki
etkilerin azaltlmasna odaklam durumdayz.
Çevre ile ilgili çalmalarmz sayesinde bu TV,
European Ecolabel –çiçek– www.ecolabel.eu
iaretini almtr.
Beklemede enerji tüketimi, garanti politikas,
yedek parça ve geri dönüüm ile ilgili ayrntl
bilgilere www.philips.com adresindeki Philips
web sitesinden ulaabilirsiniz.
Bu TV, enerjinin verimli kullanmna katkda
bulunan özelliklere sahiptir. Bu TV, çevre ile
ilgili nitelikleri sayesinde European Ecolabel
etiketine sahiptir.
Enerji verimlilii özellikleri
• Ortam ~¬~k sensörü
Enerji tasarruf etme amaçl dahili Ambient
k sensörü, etrafndaki k karardnda
TV ekrannn parlakln azaltr.
• Enerji tasarrufu
TV’nin [Standart] ayar, birden fazla TV
ayarn bir araya getirerek enerji tasarrufu
salar. [Kurulum] menüsündeki [Smart
settings] ilevine bakn.
• Beklemede dü¬ük güç tüketimi
Snfnn lideri ve son derece gelimi
devreler TV’nin güç tüketimini, sabit bekleme
ilevselliinde herhangi bir kayp olmadan son
derece düük bir seviyeye indirir.

f LightGuide : Yaln~zca PFL7864H
modellerde bulunur.

3 Ürününüz
Bu ürünü satn aldnz için teekkür ederiz;
Philips dünyasna ho geldiniz! Philips tarafndan
verilen destekten tam olarak yararlanabilmek
için www.philips.com/welcome adresinden ürün
kaydnz yaptrn.

TV’ye genel bak~¬

Uzaktan kumanda
1
28

2

27

3
4
5

26

Bu bölümde sk kullanlan TV kumandalar
ve fonksiyonlar hakknda genel bilgiler
salanmaktadr.

25

6
7

24

Yan kontroller ve göstergeler

8
Türkçe

9
4

10
11
12
13
14
15
16
17

23
3

2

1
6
5

a

18
POWER: TV’yi açar veya kapat~r.
Ürün, »ziksel olarak »¬ balant~s~
kesilmedii sürece tamamen kapat~lm~¬
say~lmaz.

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

22

19

20

21

SOURCE: Bal~ ayg~tlar~ seçer.

d VOLUME +/-: Ses seviyesini art~r~r veya
azalt~r.
e Ön LED göstergesi

TR
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a

(Bekleme)
• Açk durumdaysa TV’yi bekleme
konumuna getirir.
• Bekleme modundaysa TV’yi açar.

b MHEG/TELETEXT
Teletext özelliini açar veya kapatr.
c

SOURCE
Bal aygtlar seçer.

d Renkli dümeler
Görevleri veya seçenekleri belirler.
e AD (Ses Tan~mlay~c~s~)
Yalnzca Birleik Krallk için: Görsel
engelliler için sesli yorum özelliini
etkinletirir. Tüm modellerde
desteklenmez.
f

(Ev modu)
Giri menüsünü açar veya kapatr.

g

OPTIONS
Geçerli etkinlik veya seçimle ilgili
seçeneklere eriim salar.

h OK
Bir girii veya seçimi onaylar.
i

(Gezinme dümeleri)
Menüler arasnda gezinir.

j

INFO
Varsa program bilgilerini görüntüler.

k

(Geri doru)
*Geriye doru arar.

l

(leriye doru)
*leriye doru arar.

m

(Oynat/Duraklat)
*Kayttan yürütmeyi balatr, duraklatr
veya sürdürür.

n

(Kaydet)
*Video kaydn balatr veya durdurur.

o

(Durdur)
*Kayttan yürütmeyi durdurur.

p

(Mute)
Mutes or restores volume.

8
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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 artrr veya azaltr.

w

BACKP/P (Önceki kanal)
• Önceki menü ekranna döner.
• Önceki kanala döner. (Yalnzca
Birleik Krallk: MHEG kanallarnda
desteklenmez).

x

GUIDE
Elektronik Program Klavuzu (EPG)
menüsüne gider veya bu menüden çkar.

y SCENEA (Duvar Ka~d~)
TV ekrannzda duvar kadn görüntüler.
Tüm modellerde desteklenmez.
z DEMO
Demo menüsünü açar veya kapatr.
{ TV
Yeniden anten kaynana geçi yapar.
| SUBTITLE
Altyaz ilevini etkinletirir veya devre d
brakr.
*Bal EasyLink uyumlu cihaz kumanda eder.

4 Ürününüzün
kullan~lmas~

pucu
• TV’niz beklemede çok düük güç
tüketmesine karn, yine de bir enerji
tüketimi söz konusudur. Uzun bir süre için
çaltrmayacanz zaman, TV güç kablonuzun
ini prizden çekin.

Bu bölümde, temel ilemleri (bkz. ‘Ürününüzün
daha etkin kullanlmas’ sayfa 13) gerçekletirme
konusunda size yardm salanmaktadr.

Not
• Uzaktan kumandanz bulamyor ve TV’yi
bekleme modundan çkarmak istiyorsanz,
TV’nin yanndaki P/CH +/- dümesine basn.

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

Türkçe

Kanal dei¬tirme

Açmak için
• Ön LED göstergesi kapalysa, TV’nin yan
tarafndaki POWER dümesine basn.
• Ön LED göstergesi krmzysa, uzaktan
kumandada (Bekleme ) tuuna basn.
Bekleme moduna getirmek için
• Uzaktan kumandada (Bekleme) tuuna
basn.
» Ön LED göstergesi krmzya döner.
Kapatmak için
• TV’nin yanndaki POWER dümesine
basn.
» Ön LED göstergesi söner.

•

•
•

Uzaktan kumandadaki P +/- tuuna
veya TV’nizin yan tarafndaki P/CH +/dümesine basn.
Numeric buttons ile bir kanal numaras girin.
Kanal klavuzunu (bkz. ‘Kanal klavuzuyla
kanallar arasnda geçi yaplmas’ sayfa 10)
kullann.
Not

• Bir favori listesi kullandnzda, yalnzca
listedeki kanallar seçebilirsiniz.
TR
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Kanal k~lavuzuyla kanallar aras~nda
geçi¬ yap~lmas~

TV ses seviyesini ayarlama

Kanal klavuzu, tüm kullanlabilir kanallar bir
klavuz formatnda görüntülemenize olanak
tanr.

1

OK tuuna basn.
» Kanal klavuzu görüntülenir.

1 2 3 4 5
6 7 RTL 88 9 10
111 12
12 13
13 14
14 15
15
16 17 1 8 1 9 20

Ned 1

Ned 2

SBSS 6

RTL 7

B C1
BBC

BBCC 2

Com
medyy

CNN
CN

Ned 3

RTL 4

RTL 5

Net 5

Nickkelo

KetNeet

Discoover

National
a

Euro
roos
ossp

Anim
ma
mal

HBO
BO

2

Kanal seçmek için Gezinme dümeleri
tuuna basn.

3

Seçiminizi onaylamak için OK tuuna
basn.
» Seçilen kanal görüntülenir.

10
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Ses seviyesini art~rmak veya azaltmak için
•
+/- tuuna basn.
• TV’nin yanndaki VOLUME +/- dümesine
basn.
Sesi kapatmak veya açmak için
• Sesi kapatmak için tuuna basn.
• Sesi açmak için tekrar tuuna basn.
Not
• Kulaklk ses düzeyini (bkz. ‘Ses ayarlarnn
manuel olarak yaplmas’ sayfa 19) ayarlamak
için [Ses] menüsünü kullann.

Bal~ cihazlar~n izlenmesi

pucu
• Ekranda karkla neden olmamas için bal
(bkz. ‘Cihazlar giri menüsünden kaldrr’
sayfa 14) olmayan cihazlar giri menüsünden
kaldrn.

Not
• Kolay eriim için seçmeden önce yeni cihazlar
giri menüsüne ekleyin.

Bir cihaz~n giri¬ menüsüne eklenmesi

Giri¬ menüsünü kullanarak bir cihaz
seçin

Giri menüsüne eklemeden önce cihazlar
balayn ve açn.

(Ev modu) tuuna basn.
» Giri menüsü görüntülenir.

Yeni c ihaz ekle
TV İzleme

USB'ye gözat

(Ev modu) tuuna basn.
» Giri menüsü görüntülenir.

2

Bir cihaz seçmek için Gezinme dümeleri
tuuna basn.

3

Seçiminizi onaylamak için OK tuuna
basn.
» TV, seçilen cihaza geçi yapar.

Türkçe

1

1

Kaynak listesini kullanarak cihaz
seçilmesi

Kurulum

2

[Cihaz ekleyin] seçeneini belirlemek için
Gezinme dümeleri tuuna basn.

1

SOURCE dümesine basn.
» Kaynak listesi görüntülenir.

3

OK tuuna basn.
» [Ba¬lat] öesinin seçili olduu ve yeni
cihaz ekleme klavuzunu balatmanz
isteyen bir mesaj görüntülenir.

2
3

Gezinme dümeleri ile bir cihaz seçin.

4

Seçiminizi onaylamak için OK tuuna
basn.
» TV, seçilen cihaza geçi yapar.

OK tuuna basn.
» Cihaz tipini ve balanaca yeri seçmek
için ekrandaki talimatlar uygulayn.
Klavuzdaki ilemler tamamlandnda,
yeni cihaz simgesi giri menüsüne eklenir.

TR
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Teletext kullan~m~

1

MHEG/TELETEXT tuuna basn.
» Teletext ekran görüntülenir.

2

Aadakini yaparak bir sayfa seçin:
• Numeric buttons ile bir sayfa
numaras girin.
• P +/- veya Gezinme dümeleri
dümesine basarak sonraki veya
önceki sayfay görüntüleyin.
• Renkli dümeler dümesine basarak
renkli kodlanm bir öe seçin.
•
BACK tuuna basarak daha önce
izlenmi bir sayfaya gidin.

3

Teletextten çkmak için MHEG/
TELETEXT tuuna basn.

12
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•

•

•

Dil ayarlar~n~ dei¬tirme
•
Not
• Dil ayarlarnz doruysa bu adm atlayn.

1

TV izlerken (Ev modu) tuuna basn.
» Giri menüsü görüntülenir.

2

[Kurulum] seçeneini belirlemek için
Gezinme dümeleri tuuna basn.
» [Kurulum] menüsü görüntülenir.

3

[Kurulum] > [Lisanlar] > [Menü dili]
seçeneini belirlemek için Gezinme
dümeleri tuuna basn.
» Dillerin bir listesi görüntülenir.

4

Bir menü dili seçmek için Gezinme
dümeleri tuuna basn.

5

Seçiminizi onaylamak için OK tuuna
basn.
» Seçilen dil, menüye uygulanr.

•

•

[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] öesini
seçin.
[Görme engelliler]
kullanlabiliyorsa; [Hoparlörler], [Kulakl~k]
veya [Hoparlörler + kulakl~k] seçenekleri
araclyla görsel engelli kiiler için sunulan
ek sesli açklamalar dinlemeyi tercih
edebilirsiniz. Özellii devre d brakmak
için [Kapal~] öesini belirleyin.
[Tercih edilen ses format~]
Ev sinema sistemlerinden en iyi ses
özelliklerini elde etmek için [Geli¬mi¬]
öesini seçin. TV hoparlörlerinden
ve temel ses sistemlerinden en iyi ses
özelliklerini elde etmek için [Standart]
öesini seçin.

[Menü dili] öesinin yan sra, [Lisanlar]
menüsü araclyla aadaki dil ayarlarn
yaplandrabilirsiniz (sadece dijital kanallar):

Lisanlar

Menü dili

CeŠtina

Kanall kuru
kur lumu
umu

Bi cil
Birincil
Bi
Birin
ciil
il ses

Dansk

Terci
TTe
ercihler
ler
er

İkin
kinc
nci
cill ses
sees

Deutsch

Dee oder
Dekod
Dek

Birincil
Birin
cil altyaz
ltya
yazı
yaz
yazı

EÏÏËÓÈÎÎ¿

Saat
a

İkinci
kinc l altyazı
yazz

English

Fabri
brr ka aayarlar
bri
arla ına
reset
e leme
et

Birincil
Birin
cill telete
tel
e
kst

E
Es
Españ
ol

İkinc
kinci
nc l telleteks
kstt

Franç
ranç
anç
nçais
nç
ais

İşİşitme engel
gelli
li

Hrrvaa ski
Hrvat
H
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5 Ürününüzün
daha etkin
kullan~lmas~

Giri¬ menüsü eri¬imi
Giri menüsü; bal cihazlara, görüntü ve ses
ayarlarnn yan sra dier yararl özelliklere kolay
eriim olana salar.

1

(Ev modu) tuuna basn.
» Giri menüsü görüntülenir.

Cihazlar~ giri¬ menüsünden kald~r~r
Bir cihaz artk TV’ye bal durumda deilse,
giri menüsünden kaldrn.

1

(Ev modu) tuuna basn.
» Giri menüsü görüntülenir.

2

Kaldrlacak bir cihaz seçmek için Gezinme
dümeleri tuuna basn.

3

OPTIONS tuuna basn.
» [Bu cihaz~ kald~r] öesinin seçili olduu
bir liste görüntülenir.

4

OK tuuna basn.
» Cihaz kaldrmanz isteyen bir mesaj
görüntülenir.

5

OK tuuna basn.
» Giri menüsü, cihaz kaldrlm biçimde
görüntülenir.

Yeni c ihaz ekle
TV İzleme

USB'ye gözat

Kurulum

2

3

Bir giri menüsü öesi seçmek için
Gezinme dümeleri tuuna basn:
• [TV zleme] Baka bir kaynak
seçilmise, anten kaynana geçi
yapar.
• [Kurulum] Resim, ses ve dier
ayarlar deitirmek için menü eriimi
salar.
• [Cihaz ekleyin] Yeni cihazlar giri
menüsüne ekler.
• [USB’ye gözat] Bir USB depolama
cihaz balysa, USB içerik taraycsna
eriim salar.

Teletext seçenekleri
menüsüne eri¬im
Seçenekler menüsü; görüntü ve ses deneyimi
çubuu ve [Durum] gibi dier yararl özelliklere
hzl eriim olana salar. [Durum] menüsü
geçerli TV bilgilerine genel bir bak salar.

1

TV izlerken OPTIONS tuuna basn.
» Seçenekler menüsü görüntülenir.

Görme engelliler

Seçiminizi onaylamak için OK tuuna
basn.

Ses
es Sevi
Seeviyesi
yesi
esi - G
Görme
örme enge
eng
ngelliler
ellli
elli
F ri olara
Fav
Favo
larakk iş
işaret
aretle
aret
l
le
O t k ar
Ort
Or
Orta
a ayüz

pucu

Durum

• Giri menüsünden çkmak için istediiniz zaman
(Ev modu) tuuna basn.
• [Kurulum] menüsünden çkmak için istediiniz
zaman
BACK tuuna basn.
• Bir seçenekler menü öesinden çkmak için
istediiniz zaman OPTIONS tuuna basn.

14
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Saat
aat
a

2

Bir seçenek belirlemek için Gezinme
dümeleri tuuna basn.

3

OK tuuna basn.
» Belirlenen seçenein menüsü
görüntülenir.

Ayar menüsü eri¬imi
Kişisel

[Kurulum] menüsü görüntü, ses ve dier TV
ayarlarna eriim salar.

Doğal
Do

(Ev modu) tuuna basn.
» Giri menüsü görüntülenir.

2

[Kurulum] seçeneini belirlemek için
Gezinme dümeleri tuuna basn.

3

OK tuuna basn.
» [Kurulum] menüsü görüntülenir.

Sinema
Sine
ma
Oyun
Oyun
Standart
Standart
Stan

6

Aadaki seçenei belirlemek için
Gezinme dümeleri tuuna basn:
• [Ki¬isel] TV’yi [Kurulum] içindeki
[Görüntü] ve [Ses] menülerinde
belirlenmi olan kiisel tercihlerinize
göre ayarlar.
• [Canl~] Gün nda kullanm için
ideal, zengin ve dinamik ayarlar
uygular.
• [Doal] Doal ayar uygular.
• [Sinema] Film izleme ayarlarn
uygular.
• [Oyun] Oyun ayarlarn uygular.
• [Standart] En yüksek enerji
verimliliine sahip ayarlar uygular.
Fabrika standart ayarlar.

7

Seçiminizi onaylamak için OK tuuna
basn.
» Akll ayar uygulanr.

8

Çkmak için
BACK tuuna veya giri
menüsüne geri dönmek için (Ev modu)
tuuna basn.

Görüntü ve ses ayarlar~n~n
dei¬tirilmesi
Görüntü ve ses ayarlarn tercihlerinize uygun
biçimde deitirin. Önceden tanmlanm
ayarlar uygulayabilir veya ayarlar manuel olarak
deitirebilirsiniz.
Not
• TV konumu [Shop] moduna ayarlandnda,
ayarlar deitirme esneklii kstlanr. Tüm TV
ayarlarna (bkz. ‘TV tercihlerinin deitirilmesi’
sayfa 33) erimek için TV konumunu
[Anasayfa] moduna ayarlayn.

Ak~ll~ ayarlar~ kullanma
Önceden tanmlanm resim ve ses ayarlarn
uygulamak için akll ayarlar özelliini kullann.

1

TV izlerken (Ev modu) tuuna basn.
» Giri menüsü görüntülenir.

2

[Kurulum] seçeneini belirlemek için
Gezinme dümeleri tuuna basn.

3

OK tuuna basn.
» [Kurulum] menüsü görüntülenir.

4

[Smart settings] seçeneini belirlemek
için Gezinme dümeleri tuuna basn.

5

OK tuuna basn.
» Akll ayarlarn listesi görüntülenir.

Not
• [Smart settings] öesine ayrca [Görüntü ve
ses] deneyim çubuu (bkz. ‘Görüntü ve ses
deneyim çubuunun kullanlmas’ sayfa 16) ile
de eriilebilir.

TR
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Türkçe

1

C ı
Ca
Canl

Ayarlar asistan~n~ kullanma
En uygun resim ve ses ayarlar için size
klavuzluk yapmak üzere ayarlar yardmcsn
kullann.

1

TV izlerken (Ev modu) tuuna basn.
» Giri menüsü görüntülenir.

2

[Kurulum] seçeneini belirlemek için
Gezinme dümeleri tuuna basn.

3

OK tuuna basn.
» [Kurulum] menüsü görüntülenir.

4

[Görüntü] tuuna basarak Gezinme
dümeleri > [Ayarlar asistan~] seçeneini
belirleyin.

5

OK tuuna basn.
» Ayarlar asistann balatmanz isteyen
bir mesaj görüntülenir.

6

[Ba¬lat] seçeneini belirlemek için
Gezinme dümeleri tuuna basn.

7

OK tuuna basn.
» Tercih ettiiniz görüntü ve ses ayarlarn
seçmek için ekrandaki talimatlar
uygulayn.

Görüntü ve ses deneyim çubuunun
kullan~lmas~
Sk kullanlan görüntü ve ses ayarlarna eriim
için [Görüntü ve ses] deneyim çubuunu
kullann.
Not
• Tüm görüntü ayarlar [Görüntü]menüsü (bkz.
‘Görüntü ayarlarnn manuel ayarlanmas’ sayfa
17 ) araclyla kullanlabilir.
• Tüm ses ayarlar [Ses]menüsü (bkz. ‘Ses
ayarlarnn manuel olarak yaplmas’ sayfa 19)
araclyla kullanlabilir.

1

TV izlerken OPTIONS tuuna basn.
» Seçenekler menüsü görüntülenir.

2

[Görüntü ve ses] seçeneini belirlemek
için Gezinme dümeleri tuuna basn.
» [Görüntü ve ses] deneyim çubuu
görüntülenir.

16
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Smart settings

3

Ayarlanacak görüntü veya ses ayar
seçmek için Gezinme dümeleri tuuna
basn.

4

OK tuuna basn.
» Görüntü veya ses ayar menüsü
görüntülenir.

5

Görüntü veya ses ayarn yapmak için
Gezinme dümeleri tuuna basn.

6

Seçiminizi onaylamak için OK tuuna
basn.
» Görüntü veya ses ayar uygulanr ve
[Görüntü ve ses] deneyim çubuu
yeniden görüntülenir.

7

Çkmak için

BACK tuuna basn.

Aadaki ayarlar, [Görüntü ve ses] deneyim
çubuu araclyla yaplandrlabilir.
• [Smart settings] Önceden tanmlanan
görüntü ve ses ayarlarn uygular.
• [Renk] Renk doygunluunu ayarlar.
• [Kontrast] Koyu alanlar deitirmeden,
parlak alanlarn younluunu ayarlar.
• [Bas] Bas seviyesini ayarlar.
• [Tiz] Tiz seviyesini ayarlar.
• [TV hoparlörleri] TV hoparlörlerini
açar veya kapatr. [Otomatik (EasyLink)]
seçilirse, bir EasyLink uyumlu ev sinema
sistemi alglandnda TV hoparlörleri
kapatlr.
Not
• [TV hoparlörleri] öesi [Kapal~] olarak
ayarlanrsa, [Bas] ve [Tiz] kullanlamaz.

Görüntü ayarlar~n~n manuel
ayarlanmas~

• [Ki¬isel renk tonu] ayarn yapmadan önce,

PICTURE tuuna basn.
» [Görüntü] menüsü görüntülenir.

seçenei etkinletirmek için [Renk s~cakl~~] >
[Ki¬isel] öesini belirleyin, ardndan OK tuuna
basn.

•
Smart settings

Ayarlar asistanı

Görüntü

Kontrast

Ses
Ses
Se

Parlaklık

Özzellikler
Özell
Öze
kl

Renkk

Kurul
Kuru
r um

Ren tonu
Renk
onu
u

Yazılım güncelleme

Netliik

•

Pa itt azaltma
Paraz
azaltma
lt
Renk sıcaklığı

2

Bir görüntü ayarn seçmek ve ayarlamak
için Gezinme dümeleri ve OK tularna
basn.

3

Çkmak için

BACK tuuna basn.

pucu
• [Görüntü] menüsüne ayrca [Kurulum]menüsü
(bkz. ‘Ayar menüsü eriimi’ sayfa 15) araclyla
da eriilebilir.

Aadaki görüntü ayarlar yaplandrlabilir.
Görüntü kaynann formatna bal olarak baz
görüntü ayarlar kullanlamayabilir.
• [Ayarlar asistan~] En uygun görüntü ve
ses ayarlar için size klavuzluk yapmak
üzere ayarlar asistann kullann.
• [Kontrast] Koyu alanlar deitirmeden,
parlak alanlarn younluunu ayarlar.
• [Parlakl~k] Koyu alanlarn younluunu ve
ayrntlarn ayarlar.
• [Renk] Renk doygunluunu ayarlar.
• [Renk tonu] NTSC kodlu aktarmlardaki
renk deiimlerini dengeler.
• [Netlik] Resimdeki keskinlii ayarlar.
• [Parazit azaltma] Görüntüdeki gürültüyü
ltreler ve azaltr.
• [Renk s~cakl~~] Görüntüdeki renk
dengesini ayarlar.

•

•

•
•

[Ki¬isel renk tonu] Renk tonu ayarn
özelletirir.
[Pixel Plus HD]/[Pixel Precise HD]
Gelimi ayarlara eriir:
• [Dinamik kontrast] Kontrast
iyiletirir.
• [Dinamik arka ~¬~k] TV arka
aydnlatma parlakln, ortam
klandrma koullarna uygun hale
getirir.
• [MPEG parazit azaltma] Dijital
görüntülerdeki geçileri yumuatr. Bu
özellii etkinletirebilir veya devre d
brakabilirsiniz.
• [Renk geli¬tirme] Renkleri daha
canl hale getirir ve parlak renklerde
ayrntlar iyiletirir. Bu özellii
etkinletirebilir veya devre d
brakabilirsiniz.
[PC modu] Bir bilgisayar TV’ye
HDMI ile balandnda, görüntü
ayarlar yaplandrmasn etkinletirir.
Etkinletirildiinde, bilgisayar içeriinin en
üst ayrnt düzeyinde görüntülenmesini
salayan [Görüntü format~] > [Uymayan]
seçeneini belirleyebilirsiniz.
[I¬~k sensörü] Dinamik olarak aydnlatma
koullaryla eleecek biçimde ayar
deerlerini belirler.
[Görüntü format~] Görüntü formatn
deitirir.
[Otomatik format modu] Görüntü
formatn otomatik olarak ekran
dolduracak biçimde veya ekranda
otomatik olarak büyütülecek ekilde
ayarlar.

TR
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1

Not

pucu

Not

• [Otomatik format modu] devre d braklrsa,
seçenei etkinletirmek için [Görüntü format~]
> [Oto. format] öesini belirleyin.

•

[Görüntü dei¬tirme]Görüntü konumunu
ayarlar.

• Görüntü kaynana bal olarak baz
resim formatlar kullanlamaz ve ekranda
görüntülenmez.
• [Uymayan] ayarn yapmadan önce, seçenei
etkinletirmek için [Görüntü] > [PC modu] >
[Aç~k] öesini belirleyin, ardndan OK tuuna
basn.

Not
• [Renk] ve [Kontrast] ayarlarna, ayrca
[Görüntü ve ses] deneyim çubuu (bkz.
‘Görüntü ve ses deneyim çubuunun
kullanlmas’ sayfa 16) araclyla da eriilebilir.

Görüntü format~n~n dei¬tirilmesi

1

FORMAT tuuna basn.
» Görüntü formatlarnn bir listesi
görüntülenir.

Oto. format
Sü r büyütm
Süp
Süpe
büyütme
e

Sinema açılımı 16:9
Geniş ekran
Uymayan
Uym
Uyma

2

Bir görüntü format seçmek için Gezinme
dümeleri tuuna basn.

3

Seçiminizi onaylamak için OK tuuna
basn.
» Seçilen görüntü format etkinletirilir.
pucu

• Görüntü formatlarna [Kurulum]menüsü (bkz.
‘Ayar menüsü eriimi’ sayfa 15) araclyla da
eriebilir.

Aadaki görüntü formatlar seçilebilir.
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[Oto. format] Resmi,
ekran dolduracak ekilde
büyütür (alt yazlar
görünür kalr). Olas en
düük ekran bozulmas için
önerilir (HD veya PC için
önerilmez).
[Süper büyütme] 4:3
yaynlarn kenarlarndaki
siyah çubuklar kaldrr. HD
veya PC için önerilmez.
[Sinema aç~l~m~ 16:9]
Klasik 4:3 formatn 16:9
olarak ölçeklendirir. HD
veya PC için önerilmez.
[Geni¬ ekran] Klasik 4:3
formatn 16:9 ölçeinde
büyütür.
[Uymayan] Bilgisayar
içerii hakknda en fazla
ayrnty salar. Yalnzca
[PC modu] öesi,
[Görüntü] menüsünden
etkinletirildiinde
kullanlabilir.

1

SOUND tuuna basn.
» [Ses] menüsü görüntülenir.

Smart settings

Ses dili

Görüntü
ntü

Tiz
Tiz

Ses

Ses şidd
şiiddeti
etitii

Özel
z likl
likler

Ses Sevi
Seviyesi
yesi
ess - Görme
ö eng
engelli
ellilililer
ler

Kuruulum
um

Ses dili
Ses

Yazı
zılım
llıım gün
güncelle
e me
me

Li n I-IIII
Lisa

•

Mono
ono/Ste
no/Sterreo

-8

•
Ses dili

TTV hoparlörl
örleri
eri

2

Bir ses ayar seçmek ve ayarlamak için
Gezinme dümeleri ve OK tularna
basn.

3

Çkmak için

•
•

BACK tuuna basn.
•

pucu
• [Ses] menüsüne ayrca [Kurulum]menüsü (bkz.

•

‘Ayar menüsü eriimi’ sayfa 15) araclyla da
eriilebilir.

•

Aadaki ses ayarlar yaplandrlabilir. Yayna
bal olarak baz ses ayarlar kullanlamayabilir.
• [Bas] Bas seviyesini ayarlar.
• [Tiz] Tiz seviyesini ayarlar.
• [Ses ¬iddeti] Ses seviyesini ayarlar.
Not
• [Ses Seviyesi - Görme engelliler] ayarn
yapmadan önce [Görme engelliler] özelliini
etkinletirin. TV izlerken OPTIONS
dümesine basn ve [Görme engelliler] öesini
seçin. Tercih edilen bir seçenek belirleyin ve
OK tuuna basn.

•
•

[Ses Seviyesi - Görme engelliler]
Görsel engellilere özel ses ve normal
ses karmn ayarlar. lev kullanlabilir
olduunda, görsel engellilere özel ses
içinde ekranda eylemleri anlatan sesli
açklamalar bulunur. Söz konusu ilevi AD
(Ses Tan~mlay~c~s~) tuuna basarak da
etkinletirebilirsiniz.
[Ses dili] (Yalnzca dijital kanallar
için) Birden çok dilde yayn yaplmas
durumunda, ses dilleri arasnda seçim
yapar.
[Lisan I-II] (Yalnzca analog kanallar için)
ki dilde yayn yapld durumda, ses dilleri
arasnda geçi yapar.
[Mono/Stereo] Stereo yayn yaplyorsa,
mono veya stereo ayarn seçer.
[TV hoparlörleri] TV hoparlörlerini
açar veya kapatr. [Otomatik (EasyLink)]
seçilirse, bir EasyLink uyumlu ev sinema
sistemi alglandnda TV hoparlörleri
kapatlr.
[Surround] Derinlikli ses özelliini
etkinletirir.
[Kulakl~k ses ¬id.] Kulaklk ses seviyesini
ayarlar.
[Delta ses ayar~] Kanallar veya bal
cihazlar arasndaki ses düzeyi farkllklarn
ayn seviyeye getirir. Delta ses düzeyini
deitirebilmek için bal cihaza geçmeniz
gerekir.
[Balans] Sa ve sol hoparlörlerin
dengesini ayarlar.
[Oto. ses seviyelendirme] Kanal
geçilerindeki gibi ani ses seviyesi
deiikliklerini otomatik olarak azaltr.
Not

• [Bas], [Tiz] ve [TV hoparlörleri] ayarlarna
ayrca [Görüntü ve ses] deneyim çubuu
(bkz. ‘Görüntü ve ses deneyim çubuunun
kullanlmas’ sayfa 16) ile de eriilebilir.
Desteklenmesi durumunda, [Ses dili] ve
[Ses Seviyesi - Görme engelliler] öelerine
dorudan seçenekler menüsünden eriilebilir.
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Türkçe

•

Ses ayarlar~n~n manuel olarak
yap~lmas~

Geli¬mi¬ teletext
özelliklerinin kullan~m~

pucu
• Seçenekler menüsünden çkmak için istediiniz
zaman

OPTIONS tuuna basn.

Teletext seçenekleri menüsüne eri¬im
Teletext özelliklerine teletext seçenekleri
menüsünden eriin.

1

MHEG/TELETEXT tuuna basn.
» Teletext ekran görüntülenir.

2

OPTIONS tuuna basn.
» Teletext seçenekleri menüsü
görüntülenir.

Teletext alt sayfalar~n~n seçilmesi
Teletext sayfasnda birçok alt sayfa olabilir. Alt
sayfalar ana sayfa numarasnn yanndaki bir
çubukta görüntülenir.
Not
• Alt sayfalar (bkz. ‘Teletext seçenekleri
menüsüne eriim’ sayfa 20) seçmeden önce alt
sayfa döngüsü özelliini etkinletirin.

1

MHEG/TELETEXT tuuna basn.
» Teletext ekran görüntülenir.

2
3

Bir teletext sayfas seçin.

Sayfayı dondur
Çift ekr
ekran
an
Aç
Alt sayf
sayfalar
a r
ala
Lisaan

3

Bir seçenek belirlemek için Gezinme
dümeleri tuuna basn:
• [Sayfay~ dondur] Geçerli sayfay
dondurur.
• [Çift ekran]/[Tam ekran] ki dilde
ekran teletexti özelliini etkinletirir
ve devre d brakr.
• [Aç] Bilmece veya bulmaca çözümleri
gibi bir sayfada yer alan gizli bilgileri
gizler veya gösterir.
• [Alt sayfalar] Alt sayfalar kullanlabilir
durumdaysa, otomatik olarak alt
sayfalar arasnda dolar.
• [Lisan] Farkl bir karakter
seti kullanlyorsa, dili doru
görüntülemek için farkl bir dil
grubuna geçi yapar.

4

Seçiminizi onaylamak için OK tuuna
basn.
» Teletext ekran görüntülenir.
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Bir alt sayfa seçmek için veya
basn.
» Alt sayfa görüntülenir.

tuuna

T.O.P. seçimi teletekst yay~nlar~n~n
seçilmesi
Sayfa Tablosu (T.O.P.) teletext yaynlar sayfa
numaralarn kullanmadan bir konudan dierine
geçmenizi salar. T.O.P. teletext, tüm TV
kanallarnda yaynlanmamaktadr.

1

MHEG/TELETEXT tuuna basn.
» Teletext ekran görüntülenir.

2

INFO tuuna basn.
» T.O.P. genel bilgileri görüntülenir.

3

Konu seçmek için Gezinme dümeleri
tuuna basn.

4

Seçiminizi onaylamak için OK tuuna
basn.
» Teletext sayfas görüntülenir.

4

Gezinme dümeleri tuuna basarak
[Kurulum] > [Tercihler] > [Teletext
2.5] > [Aç~k] veya [Kapal~] seçeneini
belirleyin.
» Teletext 2.5 etkin veya devre d
olabilir.

5

Çkmak için BACK tuuna veya giri
menüsüne geri dönmek için (Ev modu)
tuuna basn.

Teletext sayfasn konuya veya sözcüe göre
arayn.

1

MHEG/TELETEXT tuuna basn.
» Teletext ekran görüntülenir.

2

lk sözcük veya numaray vurgulamak için
OK tuuna basn.

3

Aranacak sözcüü veya numaray atlamak
için Gezinme dümeleri tuuna basn.

4
5

Aramay balatmak için OK tuuna basn.
Arama modundan çkmak için vurgulu
sözcük veya numara kalmayncaya kadar
tuuna basn.

Teletext sayfalar~n~n büyültülmesi

Favori kanal listesi
olu¬turulmas~ ve kullan~lmas~
Daha kolay bulabilmek için tercih ettiiniz TV
kanallarnn listesini oluturabilirsiniz.

Daha rahat bir okuma için teletext sayfalarn
büyültebilirsiniz.

1

MHEG/TELETEXT tuuna basn.
» Teletext ekran görüntülenir.

2

FORMAT tuuna basn.
» Teletext ekran büyütülür.

3

u tua basn:
•
, büyütülen ekran yukar veya
aa kaydrlr.
•
FORMAT, normal ekran boyutuna
dönülür.

Not
• Desteklendii takdirde, dijital radyo istasyonlar
da favori listelerine eklenebilir.

Yalnzca favori listesindeki kanallar
görüntüleyin veya bir favori listesi seçili
durumdaysa tüm kanallar görüntüleyin.

1

TV izlerken OK tuuna basn.
» Kanal klavuzu görüntülenir.

2

OPTIONS tuuna basn.
» Seçenekler menüsü görüntülenir.

Teletext 2.5 Kullan~m~

3 4 5
RTL 8
8 9 10
13 14
13
14 15
15
16 17 1 8 1 9 20

Ned 1

Teletext 2.5, normal teletexte göre daha fazla
renk ve daha iyi grak özellikler salar. Bir kanal
Teletext 2.5 yayn yapyorsa, özellik varsaylan
olarak etkinletirilir.

1

[Kurulum] seçeneini belirlemek için
Gezinme dümeleri tuuna basn.

3

OK tuuna basn.
» [Kurulum] menüsü görüntülenir.

Ned 2

2

Ned 3

RTL 4

RTL 5

Net 5

Nickkelo

KetNeet

Discoover

National
a

Euro
roos
ossp

Anim
ma
mal

HBO
BO

Favori olarak işaretle
Yeniden sırala
Yen. adlandır

TV izlerken OPTIONS tuuna basn.
» Seçenekler menüsü görüntülenir.

2

1

Seçim list.

Gizli kanalları göster
Kanal gizle

3

[Seçim list.] seçeneini belirlemek için
Gezinme dümeleri tuuna basn.

4

OK tuuna basn.
» [Seçim list.] menüsü görüntülenir.
TR
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Türkçe

Teletextte arama yapma

5

6

Aadaki seçenei belirlemek için
Gezinme dümeleri tuuna basn:
• [Tümü] Tüm kanallar görüntüler.
• [Favori programlar] Seçilen favori
listesindeki kanallar görüntüler.
• [Radyo] Yalnzca radyo kanallarn
görüntüler.
• [Dijital] Yalnzca dijital kanallar
görüntüler.
• [Analog] Yalnzca analog kanallar
görüntüler.
Seçiminizi onaylamak için OK tuuna
basn.
» Seçilen liste, kanal klavuzuna uygulanr.

Kanallar~ yeniden s~ralama ve
yeniden adland~rma
Kanallar~ yeniden s~ralama/adland~rma
Klavuzdaki kanallar yeniden adlandrn/
istediiniz konuma ayarlayn.

1

TV izlerken OK tuuna basn.
» Kanal klavuzu görüntülenir.

2

OPTIONS tuuna basn.
» Seçenekler menüsü görüntülenir.

3

Gezinme dümeleri tuuna basarak
[Yeniden s~rala] öesini seçin ve ardndan
OK tuuna basn.
» Bir ekran mesaj görüntülenir. Devam
etmek için 4. adma gidin.

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

» ptal etmek ve çkmak için
OPTIONS tuuna basn ve ekrandaki
talimatlar uygulayn.

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

1

4

TV izlerken favori listesine eklemek veya
listeden çkarmak istediiniz kanala geçin.
Alternatif olarak kanal klavuzuna girmek
için OK tuuna basn ve eklenecek veya
çkarlacak kanal seçmek için Gezinme
dümeleri tuuna basn.

Klavuzda yeniden sralanacak kanal seçmek
için Gezinme dümeleri tuuna basn.
» Seçilen kanaln etrafnda bir kutu
görüntülenir.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12
11
12 13 14 1155
1 6 1 7 1 8 1 9 20

Ned 1

Ned 2

Ned 3

RTL 4

RTL 5

Net 5

Nickkelo
e
elo

2

OPTIONS tuuna basn.
» Seçenekler menüsü görüntülenir.

SBSS 6
SB

RTL 7

RTL 8

3

Gezinme dümeleri tuuna basarak
[Favori olarak i¬aretle] veya [Favori
seçim i¬aretini kald~r] öesini seçin.
» Kanal klavuzunda kanaln favori
listesine eklendiini belirten bir yldz
görüntülenir. Kanal favori listesinden
çkarmay seçtiinizde yldz kaybolur.

BBCC 1
BB

BBCC 2

KetNeet

Dis over
Disco

Na ona
Nati
onal
naa
nal

Com
medy
dyy

CNN
N

Euuro
urroos
osspp

An mal
Anim
ma

HBO
BO
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5

Kanal klavuz içinde istediiniz konuma
tamak için Gezinme dümeleri tuuna
basn.

6

Seçiminizi onaylamak için OK tuuna
basn.
» Kanal belirlenen konuma tanr.

7

Kanal klavuzundan çkmak için
tuuna basn.

BACK

Kanallar~n yeniden adland~r~lmas~

6

TV kanal listesindeki kanallarn yeniden
adlandrn.

1

Kanal klavuzundan çkmak için
tuuna basn.

BACK

TV izlerken OK tuuna basn.
» Kanal klavuzu görüntülenir.

Kanallar~n gösterilmesi

2

Yeniden adlandrlacak kanal seçmek için
Gezinme dümeleri tuuna basn.

1

TV izlerken OK tuuna basn.
» Kanal klavuzu görüntülenir.

3

OPTIONS tuuna basn.
» Seçenekler menüsü görüntülenir.

2

OPTIONS tuuna basn.
» Seçenekler menüsü görüntülenir.

4

[Yen. adland~r] seçeneini belirlemek için
Gezinme dümeleri tuuna basn.
» Bir giri ekran görüntülenir.

3

[Gizli kanallar~ göster] seçeneini
belirlemek için Gezinme dümeleri
tuuna basn.

5

Ad düzenlemek için Gezinme dümeleri
veya Numeric buttons tuuna basn,
ardndan OK tuuna basn.

4

6

Tamamlandnda Gezinme dümeleri
tuuna basarak [Bitti] öesini seçin.
• Girilen ad temizlemek için [Sil]
öesini belirleyin.
• ptal etmek için [ptal] öesini seçin.

OK tuuna basn.
» Gizli kanallar, kanal bilgileri olmakszn
kanal klavuzunda görüntülenir. Siyah bir
kutu olarak görüntülenir.

1 2 3 4 5
6 7 RRTL 88 9 10
111 12 13 14 15
16 17 1 8 1 9 20

Ned 1

Ned 2

Ned 3

RTL 4

RTL 5

Net 5

Nickkelo
kelo

7

Seçiminizi onaylamak için OK tuuna
basn.

SBS
BSS 6

RTL 7

8

Kanal klavuzundan çkmak için
tuuna basn.

BBCC 1

BBCC 2

KetNeet

Discoover

National

Com
medy

CN
NN

Euroos
ospp

Anim
nim
maal

HBO
O

BACK

Kanallar~ gizleme ve gösterme
Kanallar~n gizlenmesi
Yetkisiz eriimi önlemek için klavuzdan
kanallar gizleyin.

1

TV izlerken OK tuuna basn.
» Kanal klavuzu görüntülenir.

2

Gizlenecek kanal seçmek için Gezinme
dümeleri tuuna basn.

3

OPTIONS tuuna basn.
» Seçenekler menüsü görüntülenir.

4
5

[Kanal gizle] seçeneini belirlemek için
Gezinme dümeleri tuuna basn.

Türkçe

Gizli kanallar gösterin.

5

Gizlenecek kanal seçmek için Gezinme
dümeleri tuuna basn.

6

OPTIONS tuuna basn.
» Seçenekler menüsü görüntülenir.

7

Gezinme dümeleri tuuna basarak
[Kanal gizliliini kald~r] öesini seçin ve
ardndan OK tuuna basn.
» Kanal gizlilii kaldrlr.
Not

• Dier kanallarn gizliliini kaldrmak için 5. ve 7.
admlar arasndaki ilemleri yineleyin.

Seçiminizi onaylamak için OK tuuna basn.
» Kanal gizlenir.
TR
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Elektronik Program
K~lavuzunun Kullan~m~

2

u tua basn:
• Gezinme dümeleri, ekranda
dolama olana salanr.
•
INFO, bir program (bkz. ‘Kanal/
program bilgilerinin görüntülenmesi’
sayfa 24) hakknda daha fazla bilgi
görüntülenir.
•
OPTIONS , seçenekler menüsü
(bkz. ‘EPG seçenekleri menüsünü
kullanma’ sayfa 24) görüntülenir.

3

Orijinal kanaldan çkmak için
BACK
tuuna, seçilen kanaldan çkmak için OK
tuuna basn.

Not
• EPG ilevi, tüm ülkelerde kullanlmayabilir.
Kullanlabilir durumdaysa, [oimdi]/[Sonraki]
veya 8 günlük EPG kullanm edinirsiniz.

EPG, dijital kanallar için kullanlan ve ekranda
görüntülenen bir klavuzdur. EPG aadakileri
yapmanza olanak tanr:
• Yaynlanmakta olan dijital programlarn
listesini görüntüleme
• Gelecek programlar görüntüleme
• Programlar türlere göre gruplama
• Programlarn balama saatleri için
hatrlatclar ayarlama
• Tercih edilen EPG kanallarn ayarlama

EPG’nin aç~lmas~
Not

Kanal/program bilgilerinin
görüntülenmesi

1

TV izlerken veya EPG içindeyken INFO
tuuna basn.
» Program bilgileri ekran görüntülenir.

2

Ekranlarda dolamak için Gezinme
dümeleri tuuna basn.

3

Çk yaparak orijinal kanala dönmek için
INFO tuuna, EPG menüsüne dönmek
için ise
BACK tuuna basn.

• EPG’yi ilk kez kullandnzda güncelleme ilemi
yapmanz istenebilir. Güncelleme ilemini
gerçekletirmek için ekrandaki talimatlar
uygulayn.

1

EPG seçenekleri menüsünü kullanma
TV izlerken GUIDE tuuna basn.
» EPG menüsü görüntülenir.

Ned 1
Ned 2
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EPG seçenekleri menüsünü kullanarak
hatrlatclar ayarlayabilir veya silebilir, günü
deitirebilir dier yararl EPG seçeneklerine
eriebilirsiniz.

22:40 N
NCS

• EPG seçeneklerine, yalnzca 8 günlük kanal
bilgileri için eriilebilir.

22:0
22
2

1

EPG içindeyken OPTIONS tuuna
basn.
» EPG seçenekleri menüsü görüntülenir.

NO
N
OW

NEXT

Ned 1

20:10 Click Chic

Ned 2

20:00 Flying LLotuss

221:30
21
1 Z-Team

Ned 3

20:10 The Man
n

22:40
2:4 NCS
S

Hatırlatıcıyı ayarla

22:30 Point Blank

Zamanlay~c~lar~ kullanma
TV’yi belirtilen saatte bekleme moduna
getirmek için zamanlayclar ayarlayabilirsiniz.

Hatırlatıcıyı Sil
20:
220:15
0:15 TTreasure
reasure Chest
Ches
hest
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s

21:3
21:3
21:

RTL
RT
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22:
22
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Daha fazla bilgi
Türüne göre ara

2

3

21:10
1:10 Unlu
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ckyy Luke
u

SBS 7 hatırlatma
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20:10
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h
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unu seçmek ve ayarlamak için Gezinme
dümeleri ve OK tuuna basn:
• [Hat~rlat~c~y~ ayarla] Program
hatrlatclarn ayarlar.
• [Hat~rlat~c~y~ Sil] Program
hatrlatclarn siler.
• [Günü dei¬tir] EPG gününü ayarlar.
[Bugün], [Sonraki gün] veya [Önceki
gün] seçeneini belirleyin.
• [Daha fazla bilgi] Program bilgilerini
görüntüler.
• [Türüne göre ara] TV programlarn
türe göre arar.
• [Saatli hat~rlatma] Program
anmsatclarn listeler.
• [Tercih edilen kanallar] Tercih edilen
EPG kanallarn ayarlar.
EPG seçenekleri menüsünden çkmak için
OPTIONS tuuna basn.

TV’nin otomatik olarak bekleme
moduna geçmesi (uyku zamanlay~c~s~)
Uyku zamanlaycs, TV’nin önceden belirlenen
bir saatte bekleme moduna geçmesini salar.
pucu
• Geri saym srasnda TV’nizi daha erken
kapatabilir veya uyku zamanlaycsn
sfrlayabilirsiniz.

1

TV izlerken (Ev modu) tuuna basn.
» Giri menüsü görüntülenir.

2

[Kurulum] seçeneini belirlemek için
Gezinme dümeleri tuuna basn.

3

OK tuuna basn.
» [Kurulum] menüsü görüntülenir.

4

[Özellikler] tuuna basarak Gezinme
dümeleri > [Uyku zamanlay~c~s~]
seçeneini belirleyin.
» [Uyku zamanlay~c~s~] menüsü
görüntülenir.

5

Uyku saatini ayarlamak için Gezinme
dümeleri tuuna basn.
» Uyku zamanlaycs, be dakikalk
admlarla 180 dakikaya kadar
ayarlanabilir. Sfr dakika olarak
ayarlandnda uyku zamanlaycs
kapatlr.

6

Uyku zamanlaycsn etkinletirmek için
OK tuuna basn.
» TV, ayarlanan süre sonunda bekleme
moduna geçer.

7

Çkmak için
BACK tuuna veya giri
menüsüne geri dönmek için (Ev modu)
tuuna basn.
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Çocuk ve derecelendirme
kilitlerinin kullan~lmas~

3

OK tuuna basn.
» [Kurulum] menüsü görüntülenir.

4

Gezinme dümeleri tuuna basarak
[Özellikler] > [Çocuk kilidi] > [Kilit]/
[Kilidi aç] seçeneini belirleyin.
» Çocuk kilidi kodunu girmenizi isteyen
bir mesaj görüntülenir.

5

TV izlerken (Ev modu) tuuna basn.
» Giri menüsü görüntülenir.

Çocuk kilidi kodunu Numeric buttons ile
girin.
» [Çocuk kilidi] menüsü görüntülenir.

6

2

[Kurulum] seçeneini belirlemek için
Gezinme dümeleri tuuna basn.

[Kilit]/[Kilidi aç] öesini seçmek için
Gezinme dümeleri tuuna basn.

7

3

OK tuuna basn.
» [Kurulum] menüsü görüntülenir.

4

Seçiminizi onaylamak için OK tuuna
basn.
» Kanallarn ve bal cihazlarn tümü
kilitlenir veya açlr.

[Özellikler] > [Kod gir]/[Kodu dei¬tir]
seçeneini belirlemek için Gezinme
dümeleri tuuna basn.
» [Kod gir]/[Kodu dei¬tir] menüsü
görüntülenir.

8

Çkmak için
BACK tuuna veya giri
menüsüne geri dönmek için (Ev modu)
tuuna basn.

5
6

Kodu Numeric buttons ile girin.

TV’yi kilitleyerek ve ya derecelendirmelerini
kullanarak çocuklarnzn uygun bulmadnz TV
yaynlarn izlemesini engelleyebilirsiniz.

Çocuk kilidi kodunu ayarlamak veya
dei¬tirmek için

1

7

OK tuuna basn.
» Kodunuzun ayarlandn onaylayan bir
mesaj görüntülenir.
Çkmak için
BACK tuuna veya giri
menüsüne geri dönmek için (Ev modu)
tuuna basn.
pucu

• Kodu unutursanz geçerli kodlar iptal etmek
için ‘8888’ kodunu kullann.

TV’nin kilitlenmesi veya kilidinin
aç~lmas~
Tüm kanallara ve bal cihazlara eriimi
engellemek için TV’yi kilitleyin.

1

TV izlerken (Ev modu) tuuna basn.
» Giri menüsü görüntülenir.

2

[Kurulum] seçeneini belirlemek için
Gezinme dümeleri tuuna basn.
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Ebeveyn denetimlerinin
etkinle¬tirilmesi
Not
• Ebeveyn kontrolü, tüm ülkelerde
kullanlamayabilir.

Baz dijital yaynclar, programlarn yalara
göre snandrrlar. Ebeveyn denetimlerini
ayarlayabilmek için ilgili özellii etkinletirmeniz
gerekir.

1

TV izlerken (Ev modu) tuuna basn.
» Giri menüsü görüntülenir.

2

[Kurulum] seçeneini belirlemek için
Gezinme dümeleri tuuna basn.

3

OK tuuna basn.
» [Kurulum] menüsü görüntülenir.

4

Gezinme dümeleri tuuna
basarak [Özellikler] > [Çocuk kilidi]
öesini seçin ve ardndan tuuna basn.
» Çocuk kilidi kodunu girmenizi isteyen
bir mesaj görüntülenir.

5

Çocuk kilidi kodunu Numeric buttons ile
girin.

Alt yaz~lar~n kullan~m~

6

Gezinme dümeleri tuuna basarak bir
üst menü düzeyi olan [Özellikler] > [Aile
oranlamas~] menüsüne dönebilirsiniz.
» [Aile oranlamas~] menüsü imdi
kullanlabilir.

Her bir TV kanal için alt yazy
etkinletirebilirsiniz. Alt yazlar, teletext veya
DVB-T dijital yaynlarla yaynlanr. Dijital
yaynlarda bir alt yaz dili seçebilirsiniz.

Ebeveyn derecelendirmelerini
ayarlama

Analog TV kanallar~nda alt yaz~lar~n
etkinle¬tirilmesi veya devre d~¬~
b~rak~lmas~

TV’nizi sadece çocuunuzun yana uygun
ya derecelendirmelerine ait programlar
görüntüleyecek ekilde ayarlayabilirsiniz.

1
2
3

1

TV izlerken (Ev modu) tuuna basn.
» Giri menüsü görüntülenir.

2

[Kurulum] seçeneini belirlemek için
Gezinme dümeleri tuuna basn.

3

OK tuuna basn.
» [Kurulum] menüsü görüntülenir.

4

[Özellikler] tuuna basarak Gezinme
dümeleri > [Aile oranlamas~] seçeneini
belirleyin.
» Çocuk kilidi kodunu girmenizi isteyen
bir mesaj görüntülenir.

5

Çocuk kilidi kodunu Numeric buttons ile
girin.

6

Bir ya derecelendirmesi seçmek için
Gezinme dümeleri öesine basn,
ardndan ayar uygulamak için OK tuuna
basn.
» Seçilen ya snfnn dnda kalan tüm
programlar engellenir.

7

Çkmak için
BACK tuuna veya giri
menüsüne geri dönmek için (Ev modu)
tuuna basn.

Alt yaz sayfasnn üç basamakl sayfa
numarasn Numeric buttons ile girin.

4

Teletexti kapatmak için MHEG/
TELETEXT tuuna basn.

5

SUBTITLE tuuna basn.
» [Altyaz~] menüsü görüntülenir.

• Ebeveyn denetimlerini ayarlayabilmek için
ilgili özellii (bkz. ‘Ebeveyn denetimlerinin
etkinletirilmesi’ sayfa 26) etkinletirmeniz
gerekir.

MHEG/TELETEXT tuuna basn.

Türkçe

Not

Bir analog TV kanalna geçin.

Not
• [Altyaz~] menüsüne ayrca [Kurulum] menüsü
ile de eriilebilir.

6

Aadaki seçenei belirlemek için
Gezinme dümeleri tuuna basn:
• [Aç~k] Alt yazlar etkinletirir.
• [Kapal~] Alt yazlar devre d brakr.
• [Sessizde aktif] Alt yazlar yalnzca
ses kapatldnda görüntüler.

7

Seçiminizi onaylamak için OK tuuna
basn.
» Alt yazlar etkin veya devre d olabilir.

8

Çkmak için
BACK tuuna veya giri
menüsüne geri dönmek için (Ev modu)
tuuna basn.
Not

• Her bir analog kanalda alt yazy etkinletirmek
için bu ilemi tekrarlayn.

• EasyLink etkin durumdaysa, [Sessizde
aktif] özellii seçildiinde (bkz. ‘EasyLink’in
etkinletirilmesi ve devre d braklmas’ sayfa
45) alt yazlar görüntülenmez.
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Dijital TV kanallar~nda alt yaz~lar~n
etkinle¬tirilmesi veya devre d~¬~
b~rak~lmas~

1

5

Dil seçmek için Gezinme dümeleri
tuuna basn.

6

Seçiminizi onaylamak için OK tuuna
basn.
» Alt yaz dili uygulanrThe subtitle
language is applied.

SUBTITLE tuuna basn.
» [Altyaz~] menüsü görüntülenir.
Not

• [Altyaz~] menüsüne ayrca [Kurulum]menüsü
(bkz. ‘Ayar menüsü eriimi’ sayfa 15) araclyla
da eriilebilir.

2

Aadaki seçenei belirlemek için
Gezinme dümeleri tuuna basn:
• [Aç~k] Alt yazlar etkinletirir.
• [Kapal~] Alt yazlar devre d brakr.
• [Sessizde aktif] Alt yazlar yalnzca
ses kapatldnda görüntüler.

Not
• Tercih ettiiniz alt yaz dillerini
[Lisanlar]menüsünden seçin.
Etkinletirildiinde, alt yazlar tercih edilen
dillerde otomatik olarak görüntülenir.

TV saatinin kullan~lmas~

3

OK tuuna basn.
» Alt yazlar etkin veya devre d olabilir.

TV ekrannda saat görüntüleyebilirsiniz. Saat, TV
servis operatörünüzden ald zaman verilerini
kullanarak geçerli saati görüntüler.

4

Çkmak için
BACK tuuna veya giri
menüsüne geri dönmek için (Ev modu)
tuuna basn.

TV saatini görüntüleme

Dijital TV kanallar~nda bir alt yaz~
dilinin seçilmesi
Not
• Aada anlatld gibi dijital bir TV kanalnda
alt yaz dili seçtiinizde kurulum menüsünde
seçili tercih edilen alt yaz dili geçici olarak
geçersiz olacaktr.

1

TV izlerken (Ev modu) tuuna basn.
» Giri menüsü görüntülenir.

2

[Kurulum] seçeneini belirlemek için
Gezinme dümeleri tuuna basn.

3

OK tuuna basn.
» [Kurulum] menüsü görüntülenir.

4

[Özellikler] tuuna basarak Gezinme
dümeleri > [Altyaz~ dili] seçeneini
belirleyin.
» Bir alt yaz dili listesi görüntülenir.
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TV ekrannda geçerli zaman gösteren bir saat
görüntüleyebilirsiniz.

1

TV izlerken OPTIONS tuuna basn.
» Seçenekler menüsü görüntülenir.

2

[Saat] seçeneini belirlemek için Gezinme
dümeleri tuuna basn.

3

Seçiminizi onaylamak için OK tuuna
basn.
» Saat TV ekrannda görüntülenir.
Not

• Saati devre d brakmak için yukardaki ilemi
yineleyin.

pucu
• Saate, [Kurulum]menüsü (bkz. ‘Ayar menüsü
eriimi’ sayfa 15) araclyla da eriilebilir.

Varsaylan olarak saat modu [Otomatik]
biçiminde ayarlanmtr, bu ekilde TV saati
Evrensel Zaman Saati (UTC) ile senkronize
çalr. TV’niz UTC iletimlerini alamyorsa, saat
modunu [El ile] olarak ayarlayn. Saat modu
[El ile] ise, zaman verileri geçerli saat diliminize
(bkz. ‘Adm 1 Sisteminizin seçilmesi’ sayfa
35) ve gün ndan yararlanma ayarlarnza
(bkz. ‘Gün ndan yararlanma özelliinin
etkinletirilmesi veya devre d braklmas’
sayfa 29) baldr.

1

TV izlerken (Ev modu) tuuna basn.
» Giri menüsü görüntülenir.

2

[Kurulum] seçeneini belirlemek için
Gezinme dümeleri tuuna basn.

3

OK tuuna basn.
» [Kurulum] menüsü görüntülenir.

4

[Kurulum] > [Saat] > [Otomatik
saat modu] seçeneini belirlemek için
Gezinme dümeleri tuuna basn.
» [Otomatik saat modu] menüsü
görüntülenir.

5

Gezinme dümeleri tuuna basarak
[Otomatik] veya [El ile] öesini seçin.

6

Seçiminizi onaylamak için OK tuuna
basn.
» Saat modu ayarlanr.

2

Gezinme dümeleri tuuna basarak [Gün
~¬~~ tasarrufu] veya [Standart saat]
öesini seçin.

3

Seçiminizi onaylamak için OK tuuna
basn.
» Gün ndan yararlanma özellii, saat
diliminiz için etkinletirilir veya devre
d braklr.

USB depolama cihaz~ndan
fotoraf görüntülenmesi,
müzik çal~nmas~ ve video
izlenmesi
Dikkat
• Philips, USB depolama cihaznn
desteklenmemesinden veya cihazdaki verilerin
bozulmasndan veya silinmesinden sorumlu
deildir.

TV’nizde bir USB cihaznda saklanan fotoraar
görüntülemenize, müzii dinlemenize veya
lmleri izlemenize olanak salayan bir USB
konnektörü bulunur.

USB depolama cihaz~n~n balanmas~ ve
içerik taray~c~s~na girilmesi

1
Gün ~¬~~ndan yararlanma özelliinin
etkinle¬tirilmesi veya devre d~¬~
b~rak~lmas~
Saat modu [El ile] olarak ayarlandnda,
saat diliminiz için gerekliyse gün ndan
yararlanma özelliini etkinletirin veya devre
d brakn.

1

[Saat] menüsünden [Yaz saati program~]
öesini seçmek için Gezinme dümeleri
tuuna basn.
» [Yaz saati program~] menüsü
görüntülenir.

TV açk durumdayken, USB depolama
aygtn TV’nizin yan tarafndaki USB
portuna balayn.
» USB içerik taraycs görüntülenir.
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Türkçe

Saat modunu dei¬tirme

•

Not
• USB içerik taraycsna, giri menüsünden
[USB’ye gözat] öesi seçilerek de eriilebilir.
• Bir USB hub öesini kullanarak birden çok USB
depolama cihaz balarsanz, cihaz seçmenizi
isteyen bir mesaj görüntülenir. Cihaz seçmek
için Gezinme dümeleri tuuna basn, ardndan
OK tuuna basarak seçiminizi onaylayn.

2

USB içerik taraycsndan çkmak için
(HOME ) tuuna basn.
» Giri menüsü görüntülenir.

FotoraÅar~n~z~n slayt gösterisi olarak
izlenmesi

1

USB içerik taraycsndan bir fotoraf
seçmek için Gezinme dümeleri tuuna
basn.

2

veya OK tularna basn.
» Seçilen görüntüden itibaren bir slayt
gösterisi balatlr.

3

Sesi tekrar açmak için
•
, slayt gösterisi duraklatlr.
•
/ , / veya P +/- tuuna
basarak bir sonraki veya önceki
görüntüye gidebilirsiniz.
•
, slayt gösterisi durdurulur ve USB
taraycsna geri dönülür.

3

Slayt gösterisini izlerken OPTIONS
tuuna basn.
» Seçenekler menüsü görüntülenir.

2

Aadakini seçmek ve ayarlamak için
Gezinme dümeleri tuuna basn:
• [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 brakr.
• [Slayt gösterisi h~z~] Bir resmin
gösterilecei süreyi ayarlar.
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Seçiminizi onaylamak için OK tuuna
basn.
» Slayt gösterisi ayar uygulanr.

Müzik dinleme

1

USB içerik taraycsndan bir ark seçmek
için Gezinme dümeleri tuuna basn.

2

OK tuuna basn.
» ark, müzik çalarda çalnmaya balar.

3

u tua basn:
• P +/-, bir sonraki veya önceki arkya
atlanr.
•
/ , arkda hzl ileri veya geri
gidilir.
•
, ark çalnr veya duraklatlr.

4

Çalmay durdurmak ve USB içerik
taraycsndan çkmak için veya OK
tuuna basn.

Müzik ayarlar~n~n dei¬tirilmesi

1

Müzik çalar içindeyken OPTIONS tuuna
basn.
» Seçenekler menüsü görüntülenir.

2

Aadakini seçmek ve ayarlamak için
Gezinme dümeleri tuuna basn:
• [Tekrarla] Bir ark ya da albümü
yineler.
• [Rasgele aç~k]/[Rasgele kapal~]
arklarn rasgele çalnmasn
etkinletirir veya devre d brakr.

3

Seçiminizi onaylamak için OK tuuna
basn.
» Müzik ayar uygulanr.

Slayt gösterisi ayarlar~n~n dei¬tirilmesi

1

[Slayt gösterisi geçi¬i] Bir resimden
dierine geçii ayarlar.

Video izlenmesi

1

USB içerik taraycsndan bir video seçmek
için Gezinme dümeleri tuuna basn.

2

OK tuuna basn.
» Video, video oynatcsnda oynatlmaya
balar.

4

u tua basn:
• P +/-, bir sonraki veya önceki videoya
atlanr.
•
/ , videoda hzl ileri veya geri
gidilir.
•
, video oynatlr veya duraklatlr.
Çalmay durdurmak ve USB içerik
taraycsndan çkmak için veya OK
tuuna basn.

Video ayarlar~n~ dei¬tirilmesi

1
2

3

Video oynatcs içindeyken OPTIONS
tuuna basn.
» Seçenekler menüsü görüntülenir.
Aadakini seçmek ve ayarlamak için
Gezinme dümeleri tuuna basn:
• [Küçük ekran] Videoyu küçük
ekranda oynatr.
• [Tam ekran] Videoyu tam ekran
boyutunda oynatr.
• [Tekrarla] Bir videoyu yineler.
• [Rasgele aç~k] /[Rasgele kapal~]
Videolarn rasgele oynatlmasn
etkinletirir veya devre d brakr.
Ayar deiikliini onaylamak için OK
tuuna basn.

USB depolama cihaz~ balant~s~n~n
kesilmesi
Dikkat
• USB depolama cihaznza zarar vermemek için
bu ilem admlarn uygulayn.

1

USB içerik taraycsndan çkmak için
(HOME ) tuuna basn.

2

USB depolama cihazn çkarmadan önce
be saniye bekleyin.

Dijital radyo kanallar~n~
dinleme
Dijital yayn varsa dijital radyo kanallar kurulum
srasnda otomatik olarak kurulur.

1

TV izlerken OK tuuna basn.
» Kanal klavuzu görüntülenir.

2

OPTIONS tuuna basn.
» Seçenekler menüsü görüntülenir.

3

[Seçim list.] seçeneini belirlemek için
Gezinme dümeleri tuuna basn.
» [Seçim list.] menüsü görüntülenir.

4

[Radyo] seçeneini belirlemek için
Gezinme dümeleri tuuna basn.

5

OK tuuna basn.
» Kullanlabilir dijital radyo kanallarnn
listesi kanal klavuzunda görüntülenir.

6

Radyo kanal seçmek için Gezinme
dümeleri tuuna basn.

7

OK tuuna basn.
» Seçilen dijital radyo kanal, TV
hoparlörlerinden yaynlanr.

Türkçe

3

Scenea özelliinin kullan~lmas~
Scenea Özelliini Etkinle¬tirilmesi
Scenea özelliini kullanarak bir resmi TV’nizde
duvar kad yapabilirsiniz. TV’nizin [Anasayfa]
moduna ayarlandndan emin olun.

1
2

tuuna basn.
[Scenea] seçip, sonra da OK tuuna basn.
» Varsaylan veya önceden yüklenen
resim gösterilir.
Not

• Not: Uyku zamanlaycs kapalysa, duvar kad
240 dakika boyunca gösterilir. Açksa, uyku
zamanlaycsnn (bkz. ‘TV’nin otomatik olarak
bekleme moduna geçmesi (uyku zamanlaycs)’
sayfa 25) süresi kadar gösterilir.
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Bir resmi Scenea olarak ayarlamak
Not
• Fotorafn dosya boyutu en fazla 1MB olmal.

1
2
3
4

USB saklama cihazn TV’ye takn.
[USB’ye gözat] seçeneini belirleyin,
ardndan OK tuuna basn
Bir resim seçin ve

tuuna basn.

Güncelleme yaz~l~m~ (web sitesinden)
Bu prosedürü uygulamadan önce
aadakilerden emin olun:
• Tüm güncellemeyi tamamlamak için bir
süre bekleyin.
• En az 256 MB depolama alanna sahip bir
USB depolama cihazn hazr bulundurun.
• USB portu ve Internet eriimi olan bir
bilgisayara eriiminiz olmal.
1 TV izlerken (Ev modu) tuuna basn.
» Giri menüsü görüntülenir.

[Scenea olarak ayarla] seçeneini
belirleyin, ardndan OK tuuna basn

2

5

[Evet] seçeneini belirleyin, ardndan OK
tuuna basn

3

6

Scenea’dan çkmak için herhangi bir tua
basn.

4

TV yaz~l~m~n~ güncelleme
Philips, sürekli olarak ürünlerini gelitirmeye
çalmaktadr ve güncellemeler çktnda TV
yazlmn güncellemenizi önemle tavsiye ederiz.
Kullanlabilirlik için www.philips.com/support
adresini denetleyin.

Geçerli yaz~l~m sürümünü kontrol
etme

1

TV izlerken (Ev modu) tuuna basn.
» Giri menüsü görüntülenir.

2

[Kurulum] seçeneini belirlemek için
Gezinme dümeleri tuuna basn.

3

OK tuuna basn.
» [Kurulum] menüsü görüntülenir.

4

[Yaz~l~m güncelleme] tuuna basarak
Gezinme dümeleri > [Geçerli yaz~l~m
bilgileri] seçeneini belirleyin.

5

OK tuuna basn.
» Geçerli yazlm sürümü görüntülenir.
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5

[Kurulum] seçeneini belirlemek için
Gezinme dümeleri tuuna basn.
OK tuuna basn.
» [Kurulum] menüsü görüntülenir.
[Yaz~l~m güncelleme] tuuna basarak
Gezinme dümeleri > [oimdi güncelle]
seçeneini belirleyin.
OK tuuna basn.
» Güncelleme asistan balatlr.
Güncelleme ilemini tamamlamak için
ekrandaki talimatlar uygulayn.

Yaz~l~m~n güncellenmesi (dijital yay~nlar)
(Yalnzca baz ülkeler için geçerlidir) Geçerli
olmas durumunda, TV’niz dijital yaynlar
araclyla yazlm güncellemelerini alabilir.
Bir güncelleme yaynlandnda, yazlm
güncellemenizi isteyen bir mesaj görüntülenir.
Sizden istendiinde yazlm mutlaka
güncellemeniz önerilir.
Yazlm daha sonra güncellemek için aadaki
talimatlar uygulayn.
1 TV izlerken (Ev modu) tuuna basn.
» Giri menüsü görüntülenir.
2 [Kurulum] seçeneini belirlemek için
Gezinme dümeleri tuuna basn.
3 OK tuuna basn.
» [Kurulum] menüsü görüntülenir.
4 [Yaz~l~m güncelleme] tuuna basarak
Gezinme dümeleri > [Yerel
güncellemeler] seçeneini belirleyin.
5 OK tuuna basn.
» TV, dijital yaynlarla mevcut yazlm
güncellemelerini arar.

•

TV tercihlerinin dei¬tirilmesi
2
3
4

TV izlerken (Ev modu) tuuna basn.
» Giri menüsü görüntülenir.
[Kurulum] seçeneini belirlemek için
Gezinme dümeleri tuuna basn.
OK tuuna basn.
» [Kurulum] menüsü görüntülenir.
[Kurulum] tuuna basarak Gezinme
dümeleri > [Tercihler] seçeneini
belirleyin.
» [Tercihler] menüsü görüntülenir.

Lisanlar

Yer

Anasayfa

Kanal kurulumu
kuru um

Sees svyyyss çbğ
Ses
Se

Shop

Tercihler

Kana
Kan
nal
al bilg
lggileri
ile
iler

Dek
Deko
Dekod
e der
e

EasyLink
EasyL
inkk

Saatt

EasyLink
EasyL
ink Uzaktan
in
zakta
ak Kum
umanda
um
anda
nda

•

6

OK tuuna basn.
» TV tercihi uygulanr.

Bir TV demosu ba¬lat~lmas~
(MHEG kanallarda desteklenmez)

1

TV izlerken DEMO tuuna basn.
» Demo menüsü görüntülenir.

2

Demo seçmek için Gezinme dümeleri
tuuna basn.

3
4

Demoyu balatmak için OK tuuna basn.

Pi l Plus
us bağl
b antıssı
Fabri
bririrka ayarla
ayarlar
l ına
naa resetl
resetleme
eme Pixel

Demodan çkmak için DEMO veya
BACK tuuna basn.

Türkçe

1

[LightGuide parlakl~k] Ön LED
göstergesinin veya Ik Klavuzu’nun
parlakln ayarlar.
[Teletext 2.5] Teletext 2.5 özelliini
etkinletirir veya devre d brakr.

Light
hhtG
Guide
de parl
arllaklık
kl k
Tel ext 2.55
Telet

5

Aadakini seçmek ve deitirmek için
Gezinme dümeleri tuuna basn:
• [Yer] Ev veya maaza olarak
bulunduunuz yere göre TV
ayarlarnz en uygun duruma getirir.
• [Ses çubuu] Ses düzeyi ayarlanrken
ses düzeyi ayar çubuunu görüntüler.
• [Kanal bilgileri] Kanallar arasnda her
geçi yaptnzda TV kanal hakknda
bilgi görüntüler.
• [EasyLink] EasyLink uyumlu cihazlar
arasnda tek dokunula oynatma ve tek
dokunula bekletme özelliini etkinletirir.
• [EasyLink Uzaktan Kumanda]
EasyLink etkinletirildiinde, uzaktan
kumanda tuuyla aktarmaya izin verir.
• [Pixel Plus balant~s~] EasyLink
etkinletirildiinde, birden fazla ayar
olmas durumunda (örnein, hem
TV’niz hem de DVD oynatcnz Pixel
Plus özelliini destekliyorsa), en iyi Pixel
Plus ayar otomatik olarak uygulanr.

TV’yi fabrika ayarlar~na
s~f~rlama
TV’nizin fabrika ayarlarna sfrlanmas, varsaylan
görüntü ve ses ayarlarn geri yükler. Kanal
ayarlar deimez.

1

TV izlerken (Ev modu) tuuna basn.
» Giri menüsü görüntülenir.

2

[Kurulum] seçeneini belirlemek için
Gezinme dümeleri tuuna basn.
» [Kurulum] menüsü görüntülenir.

3

[Kurulum] tuuna basarak Gezinme
dümeleri > [Fabrika ayarlar~na
resetleme] seçeneini belirleyin.

4

OK tuuna basn.
» TV ayarlar, fabrika varsaylanlarna
sfrlanr.
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6 Kanallar~ kurma
Mevcut kanal listenizi
güncellemek için Kanalları
güncelle seçeneğini seçin.
Bütün kanalları yeniden
aramak ve kaydetmek için
Kanalları yeniden kur
seçeneğini seçin.

TV’nizi ilk kez ayarlarken bir menü dili seçmeniz
ve TV ve dijital radyo kanallarnn (varsa)
otomatik olarak ayarlanmasn gerçekletirmeniz
istenir. Bu bölümde, kanallar nasl yeniden
ayarlayacanz ve hassas ayar yapacanz
açklanmaktadr.

Kanallar~n otomatik olarak
ayarlanmas~
Bu bölümde kanallarn nasl otomatik olarak
aranaca ve depolanaca anlatlmaktadr.

Kanalları yeniden yükle
Kanalları güncelle

Dikkat
• DVB-C salaycnz [A frekans~],[A kimlii]
veya [Simge oran~] için deerler salamadkça
[Ayarlar] deerlerini deitirmeden brakn.
• [Frekans taramas~] ayarnn [Tam tarama]
olarak ayarlanmas, yükleme süresini önemli
ölçüde uzatabilir.

Kanallar~ kurma
TV’niz tüm dijital ve analog TV kanallar ve
ayrca dijital radyo kanallarn arar ve kaydeder.

1

[Kanal kurulumu] menüsünden
[Otomatik kurulum] öesini seçmek için
Gezinme dümeleri tuuna basn.

2

OK tuuna basn.
» Kanal kurulumunu balatmanz isteyen
bir mesaj görüntülenir.

Menü dili

Otomatik kurulum

lar
Lisanlar

Kanal güncelleme mesajı

Kanal kurulumu

Alım testi
j
Dijital:

Not
• DVB-T ve DVB-C eriimine sahipseniz ve her
iki ebekedeki kanallar izlemek istiyorsanz, biri
DVB-T ve dieri de DVB-C için olmak üzere
kanal kurulumu ilemini iki kez yapmalsnz.
[Anten] öesi ile DVB-T kanallarn, [Kablo]
öesiyle de DVB-C kanallarn kurmay
seçebilirsiniz.
• DVB-T ve DVB-C kanallar (bkz. ‘DVB-C ve
DVB-T kanal ebekelerine eriim’ sayfa 35)
arasnda geçi yapn.

1

OK tuuna basn.
» Kanal kurulumunu tamamlamak için
ekrandaki talimatlar uygulayn. Kanal
kurulumu tamamlandnda, [Bitti]
seçilir ve kurulan kanallarn bir listesi
görüntülenir.

2

Seçiminizi onaylamak için OK tuuna
basn.
» TV [Kanal kurulumu] menüsüne çkar.

Mevcut kanal listenizi güncelleyin veya tüm kanalları Yeniden kurun.
Preferences
s
Remote control assistant
İptal

Başlat

att
Saat
Fabrika ayarlarına resetleme

3

[Ba¬lat] seçeneini belirlemek için
Gezinme dümeleri tuuna basn.

4

OK tuuna basn.
» [Kanallar~ yeniden yükle] öesinin
seçili olduu kanal güncelleme ekran
görüntülenir.
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pucu
• Dijital TV kanallar bulunduunda ayarlanm
kanallar listesi bo kanal numaralar gösterebilir.
Kaytl kanallar aada açkland biçimde
yeniden adlandrabilir, yeniden sralayabilir veya
kaldrabilirsiniz.

Bu seçenek, yalnzca DVB-C (Dijital
Video Yayn - Kablo) özellii ülkenizde
destekleniyorsa görünür. DVB-C ve DVB-T
kanallarnn her ikisi de kurulu durumdaysa,
kanallar izleyebilmek için ilgili ebekeye geçi
yapmanz gerekir.

1

TV izlerken (Ev modu) tuuna basn.
» Giri menüsü görüntülenir.

2

[Kurulum] seçeneini belirlemek için
Gezinme dümeleri tuuna basn.
» [Kurulum] menüsü görüntülenir.

3

4
5

Gezinme dümeleri tuuna basarak
[Kurulum] > [Kanal kurulumu] > [Anten
veya Kablo DVB] > [Anten] veya [Kablo]
seçeneini belirleyin.
• [Anten] öesini DVB-T (Diijital Video
Yayn - Yerüstü) kanallarna erimek
için kullann.
• [Kablo] öesini DVB-C (Diijital
Video Yayn - kablolu) kanallarna
erimek için kullann.
Seçiminizi onaylamak için OK tuuna
basn.
Çkmak için
BACK tuuna basn.
» TV, seçilen ebekeye geçi yapar.

Ad~m 1 Sisteminizin seçilmesi
Not
• Sistem ayarlarnz doruysa bu adm atlayn.

1

TV izlerken (Ev modu) tuuna basn.
» Giri menüsü görüntülenir.

2

[Kurulum] seçeneini belirlemek için
Gezinme dümeleri tuuna basn.
» [Kurulum] menüsü görüntülenir.

3

Gezinme dümeleri tuuna basarak
[Kurulum] > [Kanal kurulumu] >
[Analog: Elle kurulum] > [Sistem]
seçeneini belirleyin.

4

OK tuuna basn.
» Bölgesel sistemlerin listesi görüntülenir.

5

Ülkenizi veya bölgenizi seçmek için
Gezinme dümeleri tuuna basn.

6

Seçiminizi onaylamak için OK tuuna
basn.
» Seçilen ülke veya bölge uygulanr.

Türkçe

DVB-C ve DVB-T kanal ¬ebekelerine
eri¬im

Ad~m 2 Yeni TV kanallar~ aranmas~ ve
kaydedilmesi

1

[Analog: Elle kurulum] menüsünden
[Kanal bul] öesini seçmek için Gezinme
dümeleri tuuna basn.

2

OK tuuna basn.
» [Kanal bul] menüsü görüntülenir.

Kanallar~n manuel olarak
ayarlanmas~
Bu bölümde TV kanallarnn manuel olarak nasl
aranp hafzaya alnd açklanmaktadr.
Bitti

538.00

MHz

Arama
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3

u tua basn:
• Gezinme dümeleri veya Numeric
buttons, kanal frekansna manuel
olarak girilir.
• Gezinme dümeleri, [Arama] öesi
seçilir, ardndan OK , otomatik olarak
bir sonraki kanal aranr.

4

Doru kanal frekans seçildiinde,
Gezinme dümeleri tuuna basarak
[Bitti] öesini seçin.

5

OK tuuna basn.
» [Analog: Elle kurulum] menüsü
görüntülenir.

6

7

Gezinme dümeleri tuuna basarak
yeni kanal geçerli kanalda saklamak için
[Geçerli kanal~ kaydet] öesini veya
yeni kanal yeni bir kanal numarasnda
saklamak için ise [Yeni kanal olarak
kaydet] öesini seçin.
Seçiminizi onaylamak için OK tuuna
basn.
» Kanal hafzaya alnr.

Analog kanallar~n ince ayar~

7

Kanal frekansn manuel olarak girmek
için Gezinme dümeleri veya Numeric
buttons tuuna basn.

8

Doru kanal frekans seçildiinde,
Gezinme dümeleri tuuna basarak
[Bitti] öesini seçin, ardndan OK tuuna
basn.
» [Analog: Elle kurulum] menüsü
görüntülenir.

9

Yeni kanal, geçerli kanalda hafzaya almak
için Gezinme dümeleri tuuna basarak
[Geçerli kanal~ kaydet] öesini seçin.

10 Seçiminizi onaylamak için OK tuuna
basn.

Kanal listesinin manuel olarak
güncellemesi
TV, bekleme modundaysa her sabah bir
güncelleme gerçekletirilir. Bu güncelleme,
kanal listenizde depolanan kanallar yayncnzda
bulunan kanallarla eletirir.
Bu otomatik güncellemeye ek olarak kanal
listesini manuel olarak güncelleyebilirsiniz.

Sinyal alm zayf olduunda analog kanallarn
ince ayarn manuel olarak yapabilirsiniz.

1

TV izlerken ince ayar yaplacak kanal
seçin.

2

(Ev modu) tuuna basn.
» Giri menüsü görüntülenir.

3

[Kurulum] seçeneini belirlemek için
Gezinme dümeleri tuuna basn.

4

OK tuuna basn.
» [Kurulum] menüsü görüntülenir.

5

pucu
• Otomatik güncellemeyi devre d brakmak
için [Kurulum] menüsünde Gezinme
dümeleri tuuna basarak [Kanal kurulumu]
> [Kanal güncelleme beklemede] öesini,
ard~ndan[Kapal~] öesini seçin.

1

[Kurulum] menüsünden [Kanal
kurulumu] > [Otomatik kurulum]öesini
seçmek için Gezinme dümeleri tuuna
basn.

Gezinme dümeleri tuuna basarak
[Kurulum] > [Kanal kurulumu] >
[Analog: Elle kurulum] > [Ince ayar]
seçeneini belirleyin.

2

OK tuuna basn.
» [Ba¬lat] öesinin seçili olduu bir mesaj
görüntülenerek, kanal güncellemesini
balatmanz istenir.

6

OK tuuna basn.
» [Ince ayar] menüsü görüntülenir.

3

OK tuuna basn.
» Kanal güncelleme ekran görüntülenir.
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4

•

[Kanallar~ güncelle] seçeneini belirlemek
için Gezinme dümeleri tuuna basn.

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

Gezinme dümeleri, [Arama] öesi
seçilir, ardndan OK , otomatik olarak
bir sonraki kanal aranr.
Sinyal kalitesi ve gücü zayfsa anten
veya çana yeniden konumlandrn
ve testi tekrarlayn.

4

Tamamlandnda Gezinme dümeleri
tuuna basarak [Bitti] öesini seçin.

5

OK tuuna basn.
» [Kurulum] menüsü görüntülenir.
Not

• Dijital yaynla ilgili baka sorununuz varsa

6

OK tuuna basn.
» Kanal güncelleme ilemini tamamlamak
için ekrandaki talimatlar uygulayn.
Güncelleme tamamlandnda, [Bitti]
seçilir ve eklenen kanallarn bir listesi
görüntülenir.
OK tuuna basn.
» [Kurulum] menüsü görüntülenir.

Ba¬lang~ç mesaj~ ayarlar~n~n
dei¬tirilmesi
Bir kanal veya kurulum güncellemesinin gerekli
olup olmadn belirtmek üzere balangçta
görüntülenen mesajlar etkinletirin veya devre
d brakn.

Dijital al~m~ test etme

1

Dijital kanallarn kalitesini ve sinyal gücünü
kontrol edebilirsiniz. Bu, anten ve çanak
anteninizi yeniden konumlandrmanz ve test
etmenizi salar.

[Kurulum] menüsünden [Kanal
kurulumu] > [Kanal güncelleme
mesaj~]öesini seçmek için Gezinme
dümeleri tuuna basn.

2
3

OK tuuna basn.

1

[Kurulum] menüsünden [Kanal
kurulumu] > [Dijital: Al~m testi] >
[Arama] öesini seçmek için Gezinme
dümeleri tuuna basn.

2

OK tuuna basn.
» [Arama] menüsü görüntülenir.

3

u tua basn:
• Gezinme dümeleri veya Numeric
buttons, kanal frekansna manuel
olarak girilir.

Gezinme dümeleri tuuna basarak
[Aç~k] veya [Kapal~] öesini seçin.
» Balangç mesajlar etkinletirilir veya
devre d braklr.
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Türkçe

5

uzman bir teknisyenle iletiim kurun.

7 Cihazlar~n
balanmas~

Arka konektörler

En iyi görüntü kalitesi için aada en yüksek
kaliteden temel olana doru listelenen balant
tiplerini kullanmanz öneririz:

1
2
3
4

HDMI

3

2

AUDIO
OUT

SPDIF
OUT

1
EXT 2

(RGB/CVBS)

EXT 1

(RGB/CVBS)

4

Y Pb Pr (bile¬en)

VGA

SCART
VIDEO (kompozit)
Not

• Bu bölümde verilen balant diyagramlar
yalnzca örnek amaçl olarak sunulmutur.
Baka balant tiplerinin kullanlmas da
mümkündür.
AUDIO IN:
LEFT / RIGHT
HDMI 1 / DVI
HDMI 2 / DVI
HDMI 3 / DVI
VGA

HDMI 3

5
EXT 3

HDMI 2

HDMI 1
TV ANTENNA

6

7

8

Not
• 19-22” modellerindeki arka konektörler
diyagrama göre baz farkllklar gösterir.

• Kullanlabilir HDMI konnektörü says TV
modeline göre deiir.

a EXT 1/EXT 2 (SCART )
DVD çalarlar veya oyun konsollar gibi
analog veya dijital cihazlardan gelen analog
ses ve video girii.
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d VGA
Bir bilgisayardan gelen video giriidir.

VGA
VGA

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

Türkçe

b SPDIF OUT
Ev sinema sistemlerine ve dier dijital ses
sistemlerine giden dijital ses çkdr.

e AUDIO IN
Bilgisayar gibi ayr bir ses balants
gerektiren cihazlardan gelen ses girii.

c AUDIO OUT L/R
Ev sinema sistemlerine veya dier ses
sistemlerine giden analog ses çkdr.
AUDIO
OUT

AUDIO
IN

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 girii.
EXT 3
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g HDMI 1/2/3
Blu-ray oynatclar gibi yüksek
çözünürlüklü dijital cihazlardan gelen
dijital ses ve video girii.

Yan konektörler
TV ekrannzn boyutuna uygun olan konektör
diyagramna bakn:

26-52”

1

19-22”

Not

2
3
4

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

h TV ANTENNA
Anten, kablo veya uydudan gelen sinyal
girii.

5

6
TV ANTENNA

7
8

a AUDIO IN L/R
Analog cihazlardan gelen ses girii VIDEO
veya S-VIDEO öesine balanr.
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b VIDEO
VCR gibi analog cihazlardan gelen
kompozit video girii.

g HDMI
Blu-ray oynatclar gibi yüksek
çözünürlüklü dijital cihazlardan gelen
dijital ses ve video girii.
h SERV. U
Yalnzca servis personelinin kullanm
içindir.

c S-VIDEO
Uydu alcs gibi analog cihazlardan gelen
video girileridir.

TV’ye bilgisayar balamadan önce:
• Bilgisayarnzn ekran yenileme hzn 60Hz
deerine ayarlayn.
• Bilgisayarnzn destekledii bir ekran
çözünürlüü seçin.
• [PC modu] özelliini [Görüntü]
menüsünden (bkz. ‘Görüntü ayarlarnn
manuel ayarlanmas’ sayfa 17 ) etkinletirin
ve görüntü formatn [Uymayan] olarak
ayarlayn.
Bilgisayar~ a¬a~daki konnektörlerden biriyle
balay~n:
Not
• DVI veya VGA üzerinden yaplan balantlar ek
bir ses kablosu gerektirir.

d
Hoparlör veya kulaklklara giden stereo
ses çkdr.

•

HDMI kablosu

e COMMON INTERFACE
Koullu Eriim Modülü (CAM) yuvasdr.
f USB
USB depolama cihazlarndan gelen veri
giriidir.
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Türkçe

Bilgisayar balanmas~

•

DVI-HDMI kablo (arka HDMI ve
AUDIO IN)

•

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

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

DVI
DVI

•

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

•

VGA kablo

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

VGA
DVI

VGA

•

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

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

DVI
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Ko¬ullu Eri¬im Modülünün
kullan~m~
Dijital TV servis operatörleri, dijital TV kanal
kodlarnn çözülebilmesi için bir Koullu Eriim
Modülü (CAM) salar.
Not

CAM servislerine eri¬im

1

CAM öesini taktktan ve etkinletirdikten
sonra OPTIONS tuuna basn.
» Seçenekler menüsü görüntülenir.

2

[Ortak arayüz] seçeneini belirlemek için
Gezinme dümeleri tuuna basn.

3

OK tuuna basn.
» CAM uygulamalarnn bir listesi
görüntülenir.

4

Bir CAM uygulamas için Gezinme
dümeleri tuuna basn.

5

Seçiminizi onaylamak için OK tuuna
basn.
» Seçilen CAM uygulamas etkinletirilir.

• Koullu Eriim Modülü’ne bir akll kart
yerletirilmesi hakknda operatörünüz
tarafndan salanan belgeleri inceleyin.

CAM takma ve etkinle¬tirme
Dikkat
• Aada anlatlan talimatlar mutlaka uygulayn.

1
2

3
4

TV’yi kapatn.
CAM üzerinde basl talimatlara uygun
olarak CAM öesini TV’nizin yan
tarafndaki COMMON INTERFACE içine
yavaça takn.

CAM öesini gittii yere kadar itin.
TV’yi açn ve CAM öesinin
etkinletirilmesini bekleyin. Bu ilem
birkaç dakika sürebilir. Kullanmdayken
CAM öesini yuvasndan çkarmayn —
CAM öesinin çkarlmas dijital servisleri
devre d brakr.

Bir kanal kod çözücü atama
Türkçe

CAM’n hatal taklmas CAM ve TV’nize zarar
verebilir.

Bir SCART dijital kanal dekoderi kullanmadan
önce, kodu çözülecek kanal seçin ve dekoderi
EXT 1 veya EXT 2 moduna ayarlayn.

1

TV izlerken (Ev modu) tuuna basn.
» Giri menüsü görüntülenir.

2

[Kurulum] seçeneini belirlemek için
Gezinme dümeleri tuuna basn.

3

OK tuuna basn.
» [Kurulum] menüsü görüntülenir.

4

[Kurulum] > [Dekoder] > [Kanal]
seçeneini belirlemek için Gezinme
dümeleri tuuna basn.

5

Gezinme dümeleri tuuna basarak
[Durum] öesini, ardndan da dekoderin
konumunu belirleyin (örnein; EXT 1
veya EXT 2).

6

Seçiminizi onaylamak için OK tuuna
basn.
» Dekoder kanala atanr.
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Philips Easylink kullan~m~
TV’niz, HDMI CEC (Tüketici Elektronii
Kontrolü) protokolü kullanan Philips EasyLink
özelliini destekler. HDMI konektörleriyle
balanan EasyLink uyumlu cihazlar, bir tek
uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir.
Not

EasyLink dümeleri
EasyLink uyumlu cihazlar, TV’nizin uzaktan
kumandasnda bulunan aadaki tularla
kontrol edebilirsiniz.
Düme:
(Oynat/
Duraklat)

• Philips, tüm HDMI CEC cihazlaryla %100
birlikte çalabilme garantisi salamaz.

Not
• EasyLink uyumlu cihaz açk olmal ve kaynak

(Durdur)
(Kaydet)
(Önceki)

olarak seçilmelidir.

EasyLink özellikleri
Tek dokunu¬ta oynatma
TV’nizi tek dokunuta oynatma özelliini
destekleyen cihazlara baladnzda, TV ve
cihazlar tek bir uzaktan kumanda ile kontrol
edebilirsiniz.
Tek dokunu¬ta beklemeye alma
TV’nizi bekleme özelliini destekleyen cihazlara
baladnzda, TV uzaktan kumandanz
kullanarak TV ve bal olan tüm HDMI
cihazlarn bekleme moduna geçirebilirsiniz.
Sistem ses kontrolü
TV’nizi HDMI CEC uyumlu cihazlara
baladnzda, TV’niz otomatik olarak bal
cihazdan ses çalmak üzere geçi yapabilir.
Tek dokunuta ses özelliini kullanmak
için bal cihazdaki ses giriini TV’niz ile
elemelisiniz.
Bal cihazn uzaktan kumandasn kullanarak
ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.
Uzaktan kumanda (RC) tu¬uyla aktarma
RC tuuyla aktarma özellii, TV’nizin uzaktan
kumandasn kullanarak EasyLink uyumlu
cihazlar kontrol etmenize olanak tanr.
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(Sonraki)
0-9
(Numeric
buttons)

EasyLink i¬levi
EasyLink cihaznzda kayttan
yürütmeyi balatr, duraklatr
veya yeniden balatr.
EasyLink cihaznzda kayttan
yürütmeyi durdurur.
EasyLink cihaznzda video
kaydn balatr veya durdurur.
EasyLink cihaznzda geriye
doru arama yapar.
EasyLink cihaznzda ileri doru
arama yapar.
EasyLink özellii
etkinletirildiinde; bir balk,
bölüm veya parça seçer.
EasyLink cihazlarnzn menüleri
içinde dolar.

(Gezinme
dümeleri)
OK
Bir seçimi etkinletirir veya
EasyLink cihaznzn menüsüne
eriim salar.
EasyLink cihaznzn menülerini
OPTIONS görüntüler. (Ev modu)
baslyken, TV menüsünün
görüntülendiini unutmayn.
TV
EasyLink modundan yeniden
anten kaynana geçi yapar.
EasyLink etkinletirildiinde,
(Bekleme) TV’yi ve tüm EasyLink cihazlarn
bekleme durumuna geçirir.
(Bekleme) en az 3 saniye basl
tutun.

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

Not
• Bir cihaz menüsünden çkamazsanz, önce
OPTIONS , ardndan OK tuuna basn.

Not
• Kullanmay düünmüyorsanz, EasyLink

1
2
3

4
5

TV izlerken (Ev modu) tuuna basn.
» Giri menüsü görüntülenir.
[Kurulum] seçeneini belirlemek için
Gezinme dümeleri tuuna basn.
» [Kurulum] menüsü görüntülenir.
[Kurulum] > [Tercihler] > [EasyLink]
seçeneini belirlemek için Gezinme
dümeleri tuuna basn.
» EasyLink menüsü görüntülenir.
[Aç~k] veya [Kapal~] seçeneini belirleyin.
Seçiminizi onaylamak için OK tuuna basn.
» EasyLink etkinletirilir veya devre d
braklr.

Uzaktan kumanda tu¬uyla aktarma
özelliinin etkinle¬tirilmesi veya devre
d~¬~ b~rak~lmas~
Not
• Uzaktan kumanda tuuyla aktarmay
etkinletirmeden önce EasyLink özelliini
etkinletirin.

1

TV izlerken (Ev modu) tuuna basn.
» Giri menüsü görüntülenir.

2

[Kurulum] seçeneini belirlemek için
Gezinme dümeleri tuuna basn.
» [Kurulum] menüsü görüntülenir.

3

[Kurulum] > [Tercihler] > [EasyLink
Uzaktan Kumanda] seçeneini belirlemek
için Gezinme dümeleri tuuna basn.

4

[Aç~k] seçeneini belirleyin, ardndan OK
tuuna basn
» Uzaktan kumanda tuuyla aktarma
özellii, seçilen HDMI konektöründe
etkinletirilir veya devre d braklr.

TV hoparlörlerinin EasyLink moduna
ayarlanmas~
EasyLink uyumlu ev sinema sisteminde içerik
çaldnzda, TV hoparlörleri otomatik olarak
sessize alnr.

1

Bir EasyLink cihazndan gelen içerii
izlerken OPTIONS tuuna basn.
» Seçenekler menüsü görüntülenir.

2

[TV hoparlörleri] seçeneini belirlemek
için Gezinme dümeleri tuuna basn.
» [TV hoparlörleri] menüsü görüntülenir.

3

[Otomatik (EasyLink)] seçeneini
belirlemek için Gezinme dümeleri
tuuna basn.

4

Seçiminizi onaylamak için OK tuuna basn.
» TV hoparlörleri EasyLink moduna
ayarlanr.

5

Çkmak için

Türkçe

özelliini etkinletirmeyin.

OPTIONS tuuna basn.

Kensington kilidinin kullan~m~
TV’nin arkasnda bir Kensington güvenlik yuvas
bulunur. Yuva ile ar bir masa gibi sabit bir nesne
arasna bir Kensington kilidi asarak ürünün
çalnmasn önleyebilirsiniz.
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8 Ürün bilgileri

Not
• Multimedya dosyas adlar 128 karakteri
amamaldr.

Ürün bilgileri, bildirimde bulunulmadan
deitirilebilir. Ayrntl ürün bilgileri için www.
philips.com/support web sitesine gidin.

Radyo/Al~m/letim
Desteklenen ekran
çözünürlükleri
Bilgisayar formatlar~
• Çözünürlük – yenileme hz:
• 640 x 480 - 60Hz
• 800 x 600 - 60Hz
• 1024 x 768 - 60Hz
• 1280 x 1024 - 60 Hz (yalnzca tam
HD TV’lerde desteklenir)
• 1360 x 768 - 60Hz
• 1600 x 1200 - 60 Hz (yalnzca tam
HD TV’lerde desteklenir)
• 1920 x 1080 - 60Hz
Video formatlar~
• Çözünürlük – yenileme hz:
• 480i - 60Hz
• 480p - 60Hz
• 576i - 50Hz
• 576p - 50Hz
• 720p - 50Hz, 60Hz
• 1080i - 50Hz, 60Hz
• 1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz,
60Hz

Multimedya
•

•

46

Desteklenen depolama cihaz: USB
(FAT veya DOS formatl; yalnzca Toplu
Depolama Snf (MSC) uyumlu)
Desteklenen multimedya dosyas
formatlar:
• Görüntü: JPEG
• Ses: MP3, LPCM
• Video: MPEG1, MPEG2, H.264/
MPEG-4 AVC
TR

•
•
•
•

Anten girii: 75ohm koaksiyel (IEC75)
TV sistemi: DVB COFDM 2K/8K
Video oynatma: NTSC, SECAM, PAL
DVB-T (Dijital Video Yayn - Anten) ve
DVB-C (Dijital Video Yayn - Kablo).
TV’nin arkasnda 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 scakl: 5 - 35 derece Celsius

TV’yi monte etmek için bir Philips TV montaj
ünitesi veya VESA uyumlu TV montaj ünitesi
satn aln. Kablo ve konnektörlerin zarar
görmesini önlemek için TV’nin arka tarafnda
en az 2,2 inç veya 5,5 cm boluk brakldndan
emin olun.
Uyar~
• TV montaj ünitesiyle birlikte verilen tüm
talimatlara uyun. Koninklijke Philips Electronics
N.V. hatal yaplan TV montajlar nedeniyle
meydana gelen kaza, yaralanma veya
zararlardan sorumlu deildir.

TV ekran~ boyutu Önerilen VESA montaj aparat~

19 inç/ 48 cm
22 inç/ 56 cm
26 inç/ 69 cm
32 inç/ 81 cm
37 inç/ 94 cm
42 inç/ 107 cm
47 inç/ 119 cm
52 inç/ 132 cm

VESA MIS-D 75, 4
VESA MIS-D 100, 4
VESA MIS-E 200, 100, 4
VESA MIS-F 200, 200, 6
VESA MIS-F 200, 200, 6
VESA MIS-F 400, 400, 6
VESA MIS-F 400, 400, 8
VESA MIS-F 400, 400, 8

EPG bilgileri
8 günlük EPG bilgileri yalnzca baz ülkeler için
geçerlidir
Ülke

8 günlük EPG

Birleik Krallk
Fransa
Finlandiya
sveç
Danimarka
Norveç
spanya
Almanya
talya
Yunanistan
Hollanda
Çek Cumhuriyeti
Belçika
Avusturya
sviçre
Estonya
Litvanya
Hrvatistan
Macaristan
rlanda
Lüksemburg
Polonya
Portekiz
Rusya
Slovakya
Slovenya
Romanya
Srbistan
Letonya
Ukrayna
Bulgaristan
Kazakistan

Evet
Hayr
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Hayr
Evet
Evet
Hayr
Evet
Evet
Evet
Evet
Hayr
Hayr
Hayr
Hayr
Hayr
Hayr
Hayr
Hayr
Hayr
Hayr
Hayr
Hayr
Hayr
Hayr
Hayr

Türkçe

Desteklenen TV montaj
üniteleri
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9 Sorun giderme
Bu bölümde sk karlalan sorunlar ve bunlarn
çözümleri açklanmaktadr.

Genel TV sorunlar~
TV neden aç~lm~yor:
•
Güç kablosunun ini prizden çekin. Bir
dakika bekleyin ve yeniden takn.
•
Güç kablosu balantlarnn yeterince sk
olduundan emin olun.
TV aç~ld~~nda, uzaktan kumanda veya yan
kumandalara yan~t vermiyor
TV açldnda, ön LED göstergesi 20 ila 25
saniye yanp sönüyor. Bu normal bir davrantr.
Bu süre boyunca, TV uzaktan kumanda veya
yan kumandalara yant vermez. Ekranda bir
resim görüntülendiinde, TV ilk birkaç saniye
için yalnzca aadaki uzaktan kumanda
dümelerine tepki veriyor:
+/- ( VOLUME +/-), P +/- (Program +/-),
(MUTE ) ve (Bekleme-Aç~k). ön LED
göstergesi yanp sönmeyi durdurduunda tüm
dümeler kullanlabilir.
Uzaktan kumanda düzgün çal~¬m~yor:
•
Uzaktan kumanda pillerinin +/- yönlerine
göre uygun ekilde taklm olduundan
emin olun.
•
Bo veya zayf uzaktan kumanda pillerini
deitirin.
•
Uzaktan kumanda ve TV sensör merceini
temizleyin.
TV üzerindeki bekleme ~¬~~ k~rm~z~ olarak
yan~p söner:
•
Güç kablosunun ini prizden çekin.
Güç kablosunu yeniden takmadan önce
TV’nin soumasn bekleyin. Yanp sönme
yeniden oluursa, Philips Destek Hatt’na
bavurun.
Çocuk kilidi özelliini açma kodunu unuttunuz
•
‘8888 kodunu girin.
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TV menüsü dili hatal~.
•
TV menüsünü tercih ettiiniz dile (bkz.
‘Dil ayarlarn deitirme’ sayfa 13)
dönütürün.
TV’niz aç~ld~~nda/kapand~~nda/bekleme
moduna geçtiinde ,TV kasas~nda bir çatlama
sesi duyuluyor:
•
Herhangi bir ileme gerek yoktur.
Bu çatlama sesi, TV’nin soumas ve
snmas srasnda gerçekleen normal bir
genleme ve küçülmeden kaynaklanr. Bu,
performans etkilemez.
TV bekleme modundayken, bir ba¬lama ekran
görüntüsü görüntülenir, ard~ndan bekleme
moduna dönülür.
•
Bu, normal davrantr. TV’nin i
çekildikten ve ardndan yeniden
takldktan sonra balama ekran
görüntülenir.

TV kanal~ sorunlar~
Daha önceden ayarlanm~¬ kanallar, kanal
listesinde görünmüyor:
•
Doru kanaln seçildiinden emin olun.
Ayar s~ras~nda dijital kanal bulunamad~:
•
TV’nizin ülkenizde DVB-T, DVB-T Lite
veya DVB-C özelliklerini desteklediinden
emin olun. TV’nin arkasnda liste olarak
verilen ülkeleri kontrol edin.

Görüntü sorunlar~
TV aç~k ama görüntü yok:
•
Antenin TV’ye düzgün ekilde balanm
olduundan emin olun.
•
TV kayna olarak doru cihazn
seçildiinden emin olun.
Ses var ama görüntü yok:
•
Görüntü ayarlarnn düzgün biçimde
ayarlandndan emin olun.
Anten balant~s~ndan gelen TV al~m sinyali zay~f:
•
Antenin TV’ye düzgün ekilde balanm
olduundan emin olun.

Hoparlörler, topraklanmam ses cihazlar,
neon lambalar, yüksek binalar ve dier
büyük nesneler sinyal alm kalitesini
olumsuz etkileyebilir. Mümkünse, anten
yönünü deitirerek veya cihazlar
TV’den uzaklatrarak sinyal alm kalitesini
yükseltin.
•
Sadece bir kanaldaki yayn alm kötüyse,
bu kanaln ince ayarn yapn.
Bal~ cihazlardan gelen görüntü kalitesi dü¬ük:
•
Cihazlarn düzgün ekilde balanm
olduundan emin olun.
•
Görüntü ayarlarnn düzgün biçimde
ayarlandndan emin olun.
TV görüntü ayarlar~n~z~ kaydetmemi¬tir:
• TV konumunun ev ayarna getirilmi
olduundan emin olun. Bu mod, size
ayarlar deitirme ve kaydetme esneklii
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 smayabilir. Cihazn sinyal
çkn kontrol edin.
Yay~n görüntüleri ¬ifreli:
•
çerii izleyebilmek için bir Koullu
Eriim Modülü kullanmanz gerekebilir.
Operatörünüze dann.
TV ekran~nda bilgi görüntüleyen bir
“elektronik etiket” ¬eridi görüntülenir:
TV, [Shop] modundadr. TV’yi [Anasayfa]
moduna ayarlayarak elektronik etiketi
kaldrabilirsiniz. [Anasayfa] menüsünden
[Kurulum] > [Kurulum] > [Tercihler] > [Yer]
menüsünü belirleyin. TV’nin [Shop] modundan
tam olarak çktndan emin olmak için TV’nin
bekleme moduna geçirilmesi gerekir.

Ses sorunlar~
TV’de görüntü var ama ses yok:
Not
• Ses sinyali alglanmazsa, TV otomatik olarak
ses çk kapal ayarna geçi yapar, bu durum
herhangi bir arza belirtisi deildir.

•

Tüm kablolarn düzgün ekilde balanm
olduundan emin olun.
•
Ses düzeyinin 0 olarak ayarlanmam
olduundan emin olun.
•
Ses düzeyinin tamamen kapatlmam
olduundan emin olun.
•
TV hoparlörü ayarnn ses menüsünde
bulunduundan emin olun.
•
TV ses çknn HDMI CEC etkin/
EasyLink uyumlu HTS cihazndaki ses
giriine balandndan emin olun. Ses,
HTS hoparlörlerinden duyulmaldr.
Görüntü var ama ses kalitesi çok dü¬ük:
•
Ses ayarlarnn düzgün biçimde
yapldndan emin olun.
Görüntü var ama ses sadece bir hoparlörden
geliyor:
•
Ses dengesinin orta konuma
ayarlandndan emin olun.

HDMI balant~ sorunlar~
HDMI cihazlar~nda sorun var:
•
HDCP (Yüksek Bant Geniliinde Dijital
çerik Korumas) destei, bir TV’nin HDMI
cihazndan ald içerii oynatmas için
gereken süreyi uzatabilir.
•
TV, HDMI cihazn tanmyor ve herhangi
bir görüntü olumuyorsa, kayna bir
cihazdan baka birine geçirin, ardndan
geçii geri aln.
•
Zaman zaman ses kesintisiyle
karlayorsanz, HDMI cihazndaki ses
ayarlarnn doru olup olmadn kontrol
edin.
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Türkçe

•

•

HDMI-DVI adaptör veya HDMI - DVI
kablosu kullanrsanz, AUDIO L/R veya
AUDIO IN giriine ek bir ses kablosu
(yalnzca mini jak) bal olup olmadn
kontrol edin.
EasyLink özelliklerini kullanamazs~n~z:
•
HDMI cihazlarnzn HDMI-CEC uyumlu
olup olmadn kontrol edin. EasyLink
özellikleri, yalnzca HDMI-CEC uyumlu
olan cihazlarla çalr.
Bir HDMI CDC/EasyLink uyumlu ses cihaz~
TV’ye bal~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
bal durumdayken bu davran normaldir.

USB balant~s~ sorunlar~
USB cihaz~ görüntülenmiyor:
•
USD depolama cihaznn, cihazn
belgelerinde açkland ekilde ‘Toplu
Depolama Snf’ uyumlu olarak
ayarlandndan emin olun.
•
USD depolama cihaznn TV ile uyumlu
olduundan emin olun.
•
Ses ve resim dosya formatlarnn TV
tarafndan desteklendiinden emin olun.
Ses ve görüntü dosyalar~ oynat~lam~yor veya
düzgün görüntülenmiyor
•
USD depolama cihaznn aktarm
performans, TV’ye veri aktarma hzn
snrlandrarak, zayf oynatma neden
olabilir.
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Bilgisayar balant~ sorunlar~
TV’deki bilgisayardan gelen görüntü sabit deil:
•
Bilgisayarnzn desteklenen çözünürlük ve
yenileme oranlarn kullandndan emin
olun.
•
TV görüntü formatn ölçeksiz olarak
ayarlayn.

Bize ula¬~n
Sorununuzu çözemezseniz www.philips.com/
support adresinde bu TV hakkndaki SSS’lere
bavurun.
Sorun devam ederse, bu kullanc klavuzunda
belirtilen ülkenizdeki Philips Müteri Destek
birimine bavurun.
Uyar~
• TV’yi kendiniz onarmaya çalmayn. Bu;
yaralanma, TV’nizde onarlmaz hasar veya
garantinizin geçersiz olmasna neden olabilir.

Not
• Philips ile iletiim kurmadan önce TV model
ve seri numaralarnz hazr bulundurun. Bu
numaralar, TV’nizin arkasnda ve ambalajda
basl durumdadr.

bilgisayar
teknik özellikler

10 Dizin

C
25
15
37, 48
27
28
28
36
15
17
19
17
16

Ç
çocuk kilidi
TV kilidi

26

Ç
çevreyi koruma

5

B
balama
genel bak
HDMI
kalite
komponent
kompozit
PC
SCART
sorun giderme
S-video
teknik özellikler
USB
bas
bekleme
sorun giderme

38
40
38
38
40
50
38
50
40
46
29
19
48

cihazlar
balama
giri menüsünden kaldrma
giri menüsüne ekleme
izleme

38
14
11
11

D
demo
dijital kanal
alt yaz dili
test alm
dijital radyo
dijital servisler
CAM (Koullu Eriim Modülü)
teletext
dil
sorun giderme
duvara montaj braketi
DVB-C ve DVB-T
eriim

33
28
37
31
43
21, 12, 20
48
47
35

E
EasyLink
devre d brakma
DÜ MELER:
etkinletirme
özellikler
TV hoparlörleri
Uzaktan kumanda tuuyla aktarma
ekran
çözünürlük
ev modu

45
44
45
44
45
45
46
33

F
Fabrika ayarlar~
favori listesi
oluturma
sorun giderme
fotoraÅar
desteklenen formatlar
slayt gösterisi

33
21
48
46
30
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A
açma zamanlay~c~s~
ak~ll~ ayarlar
al~m
altyaz~lar
analog kanalda
dijital kanalda
dil
analog
ince ayar
ayar menüsü
ayarlar
resim
ses
ayarlar
ayarlar yard~mc~s~

46

G
Genel Arabirim
Giri¬ menüsü
cihaz kaldrma
eriim
görme engelliler
görüntü format~
deitirme
sorun giderme
görüntü ve ses deneyim çubuu
güç
Gürültü azaltma
güvenlik

43, 40
14
14
19
18
48
16
46 , 48
17
4

H
HDMI
konnektörler
sorun giderme

40, 38
49

L
Lisan I-II

19

M

I
iletim
sorun giderme
~¬~k sensörü

48
17

K
kablolar
kalite
38
kanal dekoderi
43
kanal k~lavuzu
kanal eriimi ve deiimi
10
kanallar
ayarlama
36 , 35
favori listesi
21
kanal klavuzu
kanallar gizleme
23
yeniden adlandrma
23
yeniden sralama/yeniden düzenleme 22
kurulum
manuel
35
otomatik
34
test alm (dijital kanallar)
37
kanallar~ kurma
manuel
35
otomatik
34
Kensington kilidi
45
52

keskinlik
17
kilitleme
Kensington
45
Ki¬isel Tan~mlama Numaras~ veya PIN kodu
48
kompozit kablo
38
konnektörler
genel bak
38
USB
38
USB
40
kontrast
17
konum
33
Ko¬ullu Eri¬im Modülü
43, 40
Ko¬ullu Eri¬im Modülü
43
kulakl~k ses ¬iddeti
19
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maaza modu
menü
ayar menüsü
dil
giri menüsü
sorun giderme
teletext
Mono/Stereo
Multimedya
desteklenen formatlar
USB
multimedya
müzik dinleme
video izleme
müzik
desteklenen formatlar
dijital radyo
USB

33
15
13
14
48
20
19
46
29
30
30
46
31
30

O
otomatik ses seviyesi:

19

duvar montaj plakas
4, 47
DVB-C ve DVB-T ebekelerine eriim
35
ekran bakm
5
hoparlörler
19
kanal deitirme
9
kapatma
9
konnektörler
40, 38
menü
14
radyo teknik özellikleri
46
ses düzeyi ayar
10
sorun giderme
48
tama
4
yazlm
32

P
Parlakl~k
PC modu
piller
Pixel Plus

17
17
46 , 5, 48
17

R
radyo
renk
renk s~cakl~~
renk tonu

46
17
17
17

S
saat
Sayfa Tablosu
SCART
ses ayarlar~
ses dengesi
ses dili
ses seviyesi
ayarlama
görme engelliler
kulaklklar
sessiz
sorun giderme
SPDIF
surround ses
S-Video

28 , 28 , 29
20
38
19
19
19
10
19
19
10, 45
48
38
19
40

uyku zamanlay~c~s~
uzaktan kumanda
genel bak
sorun giderme
teknik özellikler
tula aktarma
Uzaktan kumanda tu¬uyla aktarma

25
7
48
46
45
45

V
VGA
videolar
desteklenen formatlar
izleme

38
46
30

Y

T
teknik özellikler
teletext
alt sayfalar
arama
ikili ekran
kullanm
menü
özellikler
Sayfa Tablosu
sayfalar büyütme
Teletext 2.5
tiz
TV
açma
bekleme

U

46
20
21
20
12
20
20
20
21
21
19

yaz~l~m
güncelleme
sürüm

32
32

Z
zamanlay~c~
uyku zamanlaycs

25

9
9
53

