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Contact information Type nr.


Product nr.


België / Belgique
078 250 145   - € 0.06 / min


Danmark
3525 8759   - Lokalt opkald


Deutschland
01803 386 852   - € 0.09 / min


France
0821 611 655   - € 0.09 / min


Ελλάδα
0 0800 3122 1280   - Κλήση χωρίς
                                 χρέωση
España
902 888 784   - € 0.10 / min


Ireland
01 601 1777   - Free


Northern Ireland  0800 055 6882 


Italia
8403 20086   - € 0.08 / min


Luxembourg / Luxemburg
40 6661 5644   - Ortsgespräch
                             Appel local


Nederland
0900 8407   - € 0.10 / min


Norge
2270 8111   - Lokalsamtale


Österreich
0810 000 205   - € 0.07 / min


Portugal
800 780 903   - Chamada local


Suisse / Schweiz / Svizzera
0844 800 544   - Ortsgespräch
                             Appel local
                             Chiamata locale
Sverige
08 5792 9100   - Lokalsamtal


Suomi
09 2311 3415   - paikallispuhelu


United Kingdom
0870 900 9070   - Local


Estonia
6008600   -  Local


Lithuania
67228896   - Local


Latvia
527 37691   - Local


Kaзaкcтaн
007 727 250 66 17   - Local


Бълария
+3592 489 99 96   - Местен
                                разговор


Hrvatska
01 6403 776   - Lokalni poziv


Česká republika
800 142840   - Bezplatný hovor


Polska
022 3491504   - połączenie
                            lokalne


Magyarország
06 80018 189   Ingyenes hívás


Romānä
21 203 2060   -  gratuit


Россия
- Moсква 
   (495) 961-1111 - Местный звонок
- 8-800-200-0880 - Местный звонок


Србија
+381 114 440 841   - Lokalni poziv


Slovakia
0800 004537   - Bezplatný hovor


Slovenija
00386 1 280 95 00   - Lokalni klic


Türkiye
0800 261 3302   - Şehiriçi arama


Україна
8-500-500-6970   - Мicцeвий виклик







1.1.1   HD'nin keyfini çıkarın
Bu TV Yüksek Çözünürlüklü programları görüntüleyebilir,
ancak HD TV'nin keyfini çıkarabilmek için öncelikle
programları HD olarak almanız gerekir. HD programlar
izlemiyorsanız, görüntü kalitesi normal TV'deki gibi
olacaktır.


Daha fazla bilgi için satıcınıza başvurun. Ülkenizdeki HD
kanalları veya sağlayıcıların listesi ile ilgili SSS'ı bulmak için
www.philips.com/support adresine gidin.


Yüksek çözünürlüklü programları alabileceğiniz kaynaklar...


• HDMI kablosuyla bağlı bir Blu-ray/DVD oynatıcıdan, HD
Filmle


• HDMI kablosuyla bağlı bir dijital HD alıcıdan, bir Kablo
veya Uydu yayın şirketinden HD kanalları aboneliğiyle


• Bir kablosuz HD yayıncısından (DVB-T MPEG4)


• DVB-C ağınızdaki bir HD kanaldan


• HDMI kablosuyla bağlı bir HD Oyun konsolundan (Xbox
360 / PlayStation 3), bir HD oyunla.







1.1.2    Güvenlik 1/3
TV'nizi kullanmadan önce tüm talimatları okuduğunuzdan
ve anladığınızdan emin olun. Talimatlara uyulmaması
nedeniyle bir hasar oluşması durumunda garanti geçersiz
olur.


Elektrik çarpması veya yangın riski!


• TV'yi veya uzaktan kumandayı yağmura, suya veya aşırı
sıcağa maruz bırakmayın.


• Vazo gibi sıvı dolu nesneleri asla TV'nin yanına koymayın.
TV üzerine sıvı dökülmesi durumunda, TV'nin güç
kablosunu prizden derhal çıkarın. Kullanmadan önce
TV'nizi Philips Müşteri Destek birimine kontrol ettirin.


• TV, uzaktan kumanda veya pilleri asla çıplak alevlerin
veya doğrudan güneş ışını dahil diğer ısı kaynaklarının
yakınına yerleştirmeyin.


• Mum ve diğer açık ateş kaynaklarını hiçbir zaman bu
ürüne yaklaştırmayın.


• TV'nin havalandırma açıklıklarından veya diğer
açıklıklarından içeri asla nesne sokmayın.


• Güç fişlerinin ağır baskı altında olmadığından emin olun.
Gevşek güç fişleri kıvılcımlanmaya neden olur ve yangın
tehlikesi oluşturur.


• TV'yi veya başka nesneleri hiçbir zaman güç kablosunun
üzerine yerleştirmeyin.


• Güç kablosunu çıkartırken her zaman fişten tutarak
çekin, kablodan çekmeyin.


...







1.1.2    Güvenlik 2/3
Yaralanma veya TV'de hasar meydana gelme riski vardır!


• 25 kilogramdan daha ağır olan bu TV'yi kaldırmak ve
taşımak için iki kişi gerekmektedir.


• TV'yi stand üzerine monte ediyorsanız, sadece birlikte
verilen standı kullanın. Standı TV'ye sıkıca tutturun. TV'yi,
ağırlığını kaldırabilecek düz bir yüzey üzerine yerleştirin.


• Duvara monte ederken, duvar montaj tertibatının TV
setinin ağırlığını güvenli bir şekilde taşıyabileceğinden
emin olun. Koninklijke Philips Electronics N.V., kaza,
yaralanma veya zarara neden olan uygunsuz duvar
montajlarıyla ilgili sorumluluk almaz.


Çocuklar için yaralanma riski bulunur!


TV'nin devrilerek çocukları yaralamasını önlemek için
aşağıdaki önlemleri uygulayın:


• TV'yi asla örtü veya çekilebilecek başka bir malzemeyle
kaplı bir yüzeye yerleştirmeyin.


• TV'nin herhangi bir parçasının, yerleştirildiği yüzeyin
kenarlarından sarkmadığından emin olun.


• Mobilyayı ve TV'yi duvara sabitlemeden veya uygun bir
destek düzeni oluşturmadan, TV'yi kitaplık gibi büyük
mobilyaların üzerine asla yerleştirmeyin.


• Çocuklara mobilyaların üzerine çıkarak TV'ye ulaşmaya
çalışmanın tehlikelerini anlatın.


...







1.1.2    Güvenlik 3/3
Aşırı ısınma riski!


Havalandırma için TV’nin çevresinde her zaman en az 10
cm boş alan bırakın. Perdelerin veya başka eşyaların TV'nin
havalandırma deliklerini kapatmasına engel olun.


Şimşekli fırtınalar


Şimşekli fırtınalar öncesinde TV'nin güç ve anten
bağlantılarını kesin. Şimşekli fırtınalar sırasında, TV'nin
herhangi bir bölümüne, güç kablosuna veya anten
kablosuna kesinlikle dokunmayın.


Duyma bozukluğuna yol açabilir!


Yüksek ses seviyelerinde veya uzun süre boyunca kulaklık
kullanmaktan kaçının.


Düşük sıcaklıklar


TV'nin 5°C'den düşük sıcaklıklarda taşınması gerekiyorsa,
TV ambalajını açın ve TV'yi prize takmadan önce oda
sıcaklığına kadar ısınmasını bekleyin.







1.1.3   TV'nin yerleştirilmesi
TV'nizi yerleştirmeden önce güvenlik önlemlerini dikkatle
okuyun.


• TV'yi, ışığın doğrudan ekran üzerinde parlamadığı bir yere
yerleştirin.







1.1.4   İzleme mesafesi
TV'yi ideal izleme mesafesine yerleştirin. Gözünüzü
yormadan, HD TV görüntülerden veya tüm görüntülerden
daha fazla keyif alın. Mümkün olan en iyi TV deneyimi ve
rahat izleme için TV'nin sağ ön tarafında bulunan 'görüntü
merkezini' bulun.


TV için ideal izleme mesafesi, ekran köşegeninin üç katıdır.
Otururken, gözleriniz ekranın ortasıyla aynı seviyede
olmalıdır.







1.1.5   Güvenlik yuvası
TV'nin arka tarafında bir Kensington güvenlik yuvası
bulunmaktadır.


TV'nin güvenliğini sağlamak için bir Kensington hırsızlık
önleme kilidi (birlikte verilmez) satın alın.







1.1.6   Ekran bakımı
• TV ekranının zarar görmesi riski! Ekrana herhangi bir
nesne temas ettirmeyin, ekranı herhangi bir nesneyle
itmeyin, ovmayın veya ekrana vurmayın.


• Temizlik öncesinde TV'nin fişini çıkarın.


• TV'yi ve kasasını yumuşak ve nemli bir bezle silin. TV'yi
temizlemek için kesinlikle alkol, kimyasal maddeler veya
ev temizlik ürünleri kullanmayın.


• Şekil bozukluğu oluşmasını veya renk solmasını
engellemek için su damlacıklarını olabildiğince çabuk
silin.


• Sabit görüntülerden mümkün olduğunca kaçının. Sabit
görüntüler, ekranda uzun süre kalan görüntülerdir. Sabit
görüntüler arasında ekran menüleri, siyah çubuklar,
saat ekranları, vb. bulunmaktadır. Hareketsiz görüntüler
kullanmak zorundaysanız, ekranın zarar görmesini
önlemek için ekran kontrastını ve parlaklığını azaltın.







1.1.7   Kullanım sonu 1/2
Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden
kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan
tasarlanmış ve üretilmiştir.


Üzerinde çarpı olan tekerlekli çöp kutusu işaretli etiket
yapıştırılmış ürün, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı
Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.


...







1.1.7   Kullanım sonu 2/2
Bu ürünü kesinlikle diğer evsel atıklarla birlikte
atmayın. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı
toplanması ile ilgili yerel kurallar hakkında bilgi edinin.
Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde
gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz
etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olur.


Ürününüz, 2006/66/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında
olan ve normal evsel atıklarla birlikte atılmayan piller içerir.


Lütfen, pillerin ayrı toplanması ile ilgili yerel kurallar
hakkında bilgi edinin. Pillerin atık işlemlerinin doğru
biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde
olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olur.







1.2.1   Açma
TV'nin açılması bir kaç saniye sürer.


Kırmızı bekleme göstergesi kapalıysa, TV'yi açmak için sağ
tarafta bulunan O düğmesine basın.


Kapatmak için O düğmesine tekrar basın.


Beyaz LED, TV açılırken yanıp söner ve TV kullanıma hazır
olduğunda tamamen söner.


Beyaz LED lambasını sürekli yanacak şekilde ayarlayabilir
ya da parlaklığını ayarlayabilirsiniz. Sırasıyla h> Ayarlar >
Kurulum > Tercihler > LightGuide parlaklığı seçimini yapın.







1.2.2   Ses düzeyi V
TV'nin yan tarafındaki tuşlar, temel TV fonksiyonlarını
kontrol etmek için kullanılır.


TV'nin yan tarafındaki Volume + / - tuşunu kullanarak ses
düzeyini ayarlayabilirsiniz.







1.2.3   Program P
TV'nin yan tarafındaki tuşlar, temel TV fonksiyonlarını
kontrol etmek için kullanılır.


TV'nin yan tarafındaki Program + / - tuşunu kullanarak TV
kanallarını değiştirebilirsiniz.







1.2.4   Source tuşu
TV'nin yan tarafındaki tuşlar, temel TV fonksiyonlarını
kontrol etmek için kullanılır.


Bağlı kaynakları görüntülemek amacıyla, farklı kaynaklar
seçmek için arka arkaya Source s tuşuna basın.







1.2.5   IR sensörü
Uzaktan kumandayı her zaman TV'nin ön tarafındaki
uzaktan kumanda kızılötesi sensörüne yöneltmeye dikkat
edin.







1.3.1   VESA bilgisi
TV'niz, VESA uyumlu duvara montaj için hazırlanmıştır.
VESA duvara montaj braketi birlikte verilmez.


Braketi satın almak için aşağıdaki VESA kodunu kullanın.


19 inç / 48cm VESA MIS-D 75, 4


22 inç / 56cm VESA MIS-D 100, 4


26 inç / 69cm VESA MIS-E 200, 100, 4


32 inç / 81cm VESA MIS-F 200, 200, 6


37 inç / 94 cm VESA MIS-F 200, 200, 6


42 inç / 107 cm VESA MIS-F 200, 200, 6


47 inç / 119 cm VESA MIS-F 400, 400, 8


52 inç / 132 cm VESA MIS-F 400, 400, 8


Şemada gösterilen uzunlukta vida kullanın.







1.3.2   Standın sökülmesi 1/2
32-52 inç modeller: TV'yi standdan kaldırmadan önce, TV'nin arka tarafındaki 4 stand vidasını sökün.







1.3.2   Standın sökülmesi 2/2
19-26 inç modeller: TV'yi standdan ayırmadan önce, standın altındaki 3 vidayı kısmen sökün.











1.4.1   Full HD LCD ekran
Bu TV full HD ekranla donatılmıştır. Full HD 1920x1080p, HD
kaynaklarının en yüksek çözünürlüğüdür.


Bu ekran, optimal parlaklık ve üstün renklerle birlikte
titreşimsiz, mükemmel bir aşamalı tarama görüntü
sunmaktadır.


HD TV'nin keyfini çıkarabilmek için öncelikle programları
HD olarak almanız gerekir. HD programlar izlemiyorsanız,
görüntü kalitesi normal TV'deki gibi olacaktır.


Bkz. Başlangıç > Önemli > HD TV'nin Keyfini Çıkarın







1.4.2   DVB-T ve DVB-C entegre radyo
TV'niz normal analog TV yayınının yanı sıra, dijital karasal
(DVB-T) ve bazı ülkelerde dijital kablolu (DVB-C) TV ve
radyo yayınlarını da alabilir.


DVB - Dijital Video Yayını daha iyi görüntü ve ses kalitesi
sunar.


Bazı yayıncılar bir çok kullanılabilir ses (konuşma) ve/veya
teletext diline sahiptir.


TV'nin ülkenizde DVB-T veya DVB-C özelliğini destekleyip
desteklemediğini kontrol edin. TV'nin arka tarafındaki TV
'Dijital TV Ülke Uyumluluğu' tip etiketini kontrol edin.







1.4.3   Elektronik Program Rehberi (EPG)
EPG, programlanan TV kanalları için kullanılan bir ekran
rehberdir. Bu rehber, dijital yayıncılar tarafından sağlanır.
Program özetini okuyabilir, program başladığında size
hatırlatma yapacak bir mesaj ayarlayabilir ve programları
türlere göre seçebilirsiniz.


Bkz. Daha fazla bilgi > Elektronik Program Rehberi.







1.4.4   USB bağlantısı
TV'nin yan tarafındaki USB bağlantısından kendi
multimedya dosyalarınızı (fotoğraf, müzik, video, …)
görüntüleyin ve oynatın.







1.5.1   Ekran üzeri
Şu anda dahili kullanım kılavuzunu okumaktasınız.


Bu kılavuz, TV'yi kurmanız ve çalıştırmanız için gerekli tüm
bilgileri içermektedir.


Kullanım kılavuzunu, uzaktan kumanda üzerindeki sarı
tuşla açabilir veya kapatabilirsiniz.


Talimatları uygulamaya başlamadan önce, sarı tuşa
basarak kılavuzu kapatın.


Kılavuzu tekrar açtığınızda, kapatmış olduğunuz sayfada
açılır.







1.5.2   İnternet'te
Bu kullanım kılavuzunun yazdırmaya uygun bir sürümü
İnternet'te bulunmaktadır.


www.philips.com/support adresindeki kullanım kılavuzunu
görüntüleyin veya yazdırın







1.6   Açık kaynak lisansları







2.1.1   Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler 1/6
1 Standby O


TV'yi açar veya bekleme moduna alır.


2 Home h


Ana menüyü açar veya kapatır.


3 Guide g


Elektronik Program Rehberini açar veya kapatır.
Multimedya içeriğine göz atarken içerik listesini açar veya
kapatır.


4 Options o


Kullanılabilir seçenekleri gösteren seçenekler menüsünü
açar veya kapatır.


...







2.1.1   Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler 2/6
5 Navigation tuşu


Yukarı, aşağı, sola veya sağa gitmenizi sağlar.


6 OK tuşu


• Kanal genel görünümünü açar


• Yapılan seçimi etkinleştirir


7 Back b P/P


• Önceki menü ekranına döner.


• Önceki kanala döner (Sadece İngiltere: MHEG kanallarda
desteklenmez).


8 Info i


Varsa kanal veya program bilgilerini gösterir.


...







2.1.1   Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler 3/6
9 Ses Görüntü tuşları T, P, Q, S, R


Multimedya dosyaları oynatır (USB cihazından). Ayrıca,
EasyLink HDMI-CEC uyumlu cihazları kontrol etmek için
kullanılır.


10 Ses V


Sesi seviyesini ayarlar.


11 Mute m


Sesi kapatır veya yeniden açar.


12 Kanal/Program yukarı ve aşağı


• Kanal genel görünümünde sonraki veya önceki kanala
geçiş için kullanılır.


• Sonraki veya önceki teletext sayfasına geçiş için kullanılır.


13 Format f


Bir görüntü formatı seçer.


...







2.1.1   Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler 4/6
14 TV tuşu


Anten kaynağına geri döner.


15 Altyazı


Altyazıları etkinleştirir veya devre dışı bırakır.


16 MHEG / Teletext


MHEG / Teletext özelliğini açar veya kapatır.


17 Kaynak s


Kaynak listesinden bağlı bir cihaz seçer.


...







2.1.1   Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler 5/6
18 Kırmızı tuş / Demo


• Demo menüsünü açar veya kapatır.


• Teletext'te kolay sayfa seçimi


19 Yeşil tuş / SCENEA


• Teletext'te kolay sayfa seçimi


• Scenea, TV'nizi kişisel bir fotoğraf çerçevesine
dönüştürür. Her modelde desteklenmez.


20 Sarı tuş / e


• Kullanım kılavuzunu açar veya kapatır.


• Teletext'te kolay sayfa seçimi


21 Mavi tuş / AD


• Teletext'te kolay sayfa seçimi


• AD (Ses Açıklayıcı), görme özürlüler için sesli yorum
sağlar. Her modelde desteklenmez.


...







2.1.1   Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler 6/6
22 Sayı tuşları


TV kanalı seçme veya sayı ve metin girme sağlar.


23 SOUND N


Ses menüsünü açar veya kapatır.


24 PICTURE A


Görüntü menüsünü açar veya kapatır.







2.1.2   Piller
Birlikte verilen 2 pili takmak için (Tip AAA-LR03-1,5V)
uzaktan kumandanın arkasındaki kapağı açın.


Pillerin + ve - uçlarının doğru yerleştiğinden emin olun (+
ve - uçlar pil bölmesinin içinde işaretlenmiştir).


Uzaktan kumandayı uzun süre kullanmadıysanız, pilleri
çıkarın.


Pilleri kullanım sonu talimatlarına uygun olarak atın. Bkz.
Başlangıç > Önemli > Kullanım sonu.







2.2.1   Kanal genel görünümü 1/3
TV izlerken Kanal genel görünümünü açmak için OK
tuşuna basın. Bu genel görünümde TV'nize kurulan TV
kanalları ve radyo istasyonları gösterilir.


u veya v, w veya x tuşlarıyla bir kanala veya istasyona
gidin. Seçilen kanalı izlemek veya istasyonu dinlemek için
OK tuşuna basın.


Kanal genel görünümünden kanal değiştirmeden çıkmak
için Back b tuşuna basın.


Kanal genel görünümü ekranda gösterilirken, aşağıdaki
fonksiyonlara ulaşmak için Options o tuşuna
basabilirsiniz:


Seçim listesi


Hangi kanalların Kanal genel görümünde yer
alacağını seçme. Kanal genel görünümü için bir filtre
ayarlandığında, TV izlerken filtrelenmiş genel görünüme
gitmek için P+/- tuşlarına basın.


Favori olarak işaretle


Kanalı, kanal genel görünümünde vurguluyken favori kanal
yapabilirsiniz.


Bkz. Daha fazla bilgi… > Favori kanallar.


...







2.2.1   Kanal genel görünümü 2/3
Tekrar sırala


Genel görünüm içindeki kanalların yerini değiştirebilirsiniz.


1 Kanalları tekrar sıralama işlemini başlatmak için
Seçeneklero menüsü içindeki Tekrar Sırala seçeneğini
seçin.


2 Bir kanalı vurgulayın ve OK tuşuna basın.


3 Gezinme tuşlarıyla kanalın yerini istediğiniz şekilde
değiştirin.


4 Yeni yeri onaylamak için OK tuşuna basın.


Başka bir kanalı vurgulayarak aynı işlemleri
uygulayabilirsiniz.


Tekrar sıralamayı durdurmak için Options o tuşuna basın
ve Tekrar sıralamadan çık seçeneğini seçin.


Yeniden Adlandır


Bir kanalı yeniden adlandırabilirsiniz.


1 Kanal genel görünümünde, yeniden adlandırmak
istediğiniz kanala gidin.


2 Seçeneklero menüsünde Yeniden Adlandır seçeneğini
seçin.


3 Bir karakter silmek için Back b tuşuna basın. İstediğiniz
karaktere gelmek için SMS/metin mesajında olduğu gibi
uzaktan kumandanın sayısal tuş takımını kullanın. Özel
karakter girmek için 0 sayı tuşunu kullanın. Metin girişini
sonlandırmak için OK tuşuna basın.


4 Yeniden adlandırmayı durdurmak için Tamam
seçeneğini seçin ve OK tuşuna basın.


...







2.2.1   Kanal genel görünümü 3/3
Gizli kanalların gösterilmesi


Gizli kanallar da dahil olmak üzere tüm kanalları
görebilirsiniz. Kanalları gizleyebilir veya gizlemeyi
kaldırabilirsiniz.


1 Seçeneklero menüsünden Gizli kanalları göster
seçeneğini seçin.


2 Bir kanala gidin.


3 Options o tuşuna basın ve Kanalı Gizle veya Kanal
Gizlemeyi Kaldır seçimlerini yapın.


Başka bir kanalı seçerek aynı işlemleri uygulayabilirsiniz.


Gizli kanalları gösterme ekranından çıkmak için
Seçenekler menüsünde Gizli kanallardan çık seçeneğini
seçin. Genel görünüm bir sonraki açışınızda uyarlanacaktır.


Kanal gizle


Bu seçeneği, Kanal genel görünümündeki bir kanalı
gizlemek istediğinizde seçin. Gizlenmiş bir kanal, Kanal
genel görünümü yeniden açıldığında gizlenecektir.


Gizlenen kanalların gizliliğini kaldırmak için Seçeneklero
menüsünden Gizli kanalları göster seçeneğini seçin.







2.2.2   Ana sayfah
Ana menü, TV'de yapabildiğiniz etkinlikleri listeler.


Ana menüyü görmek için h tuşuna basın.


Bir etkinlik başlatmak için, gezinme tuşlarıyla öğeyi
vurgulayın ve OK tuşuna basın.


Cihazlarınızı ekleyin öğesiyle, her zaman bir cihaza bağlı
olan bir etkinlik ekleyebilirsiniz.


Ana menüden çıkmak için h tuşuna tekrar basın.







2.2.3   Cihazlarınızı ekleyin
TV'ye bir cihaz bağladığınızda her zaman, bu cihazı Ana
menüye bir öğe olarak ekleyin. Ana menüdeki bu öğeyle,
TV'yi bu cihaza kolayca geçirebilirsiniz.


Ana menüde, Cihazlarınızı ekleyin seçimini yapın ve OK
tuşuna basın. Ekrandaki talimatları uygulayın.


TV, cihazı ve cihazın bağlandığı konektörü seçmenizi
isteyecektir.


Artık cihaz, Ana menüye eklenmiştir.


Ana menüdeki bir öğeyi kaldırmak için öğeyi seçin,
Options o tuşuna basın ve listeden Cihazı kaldır
seçeneğini seçin. OK tuşuna basın.







2.2.4   Ayarlar
TV ayarlarının çoğu Ana menüdeki Ayarlar öğesinde
saklanır.


Ayarlar menüsünde...


• görüntü veya ses ayarlarını yapabilirsiniz


• bazı özellikleri ayarlayabilirsiniz


• TV kanallarını güncelleyebilir veya tekrar kurabilirsiniz


• TV yazılımını güncelleyebilirsiniz


• ...


Ana menüde, Ayarlar seçeneğini seçin ve OK tuşuna basın.


w veya x, u veya v tuşlarıyla bir öğe seçin ve OK tuşuna
basın.


Ayarlar menüsünden çıkmak için Back b tuşuna basın.







2.2.5   Seçenekler o
Seçenekler menüsünde, ekrandaki görüntüyle ilgili kolay
ayarlar bulunmaktadır.


Kullanılabilir seçenekleri görmek istediğinizde Options o
tuşuna basın.


Çıkmak için Options o tuşuna tekrar basın.







2.2.6   Elektronik Program Rehberi (EPG)
Elektronik Program Rehberi (EPG) menüsüyle,
programlanmış TV programlarının listesini
görüntüleyebilirsiniz (sadece dijital yayın için). Ayrıca, bağlı
USB bellek cihazından fotoğraf, müzik ve videolarınızın
listesini görmek için Guide tuşunu kullanın.


Bu bilgi sağlanmışsa, TV izlerken EPG'yi açmak için Guide
g tuşuna basın.


USB bellek cihazına göz atarken, içeriği görmek için Guide
g tuşuna basın.


Bkz. Daha fazla bilgi > Elektronik Program Rehberi veya
Daha fazla bilgi > Multimedya.







2.3.1   Kanal değiştirme
TV kanallarını değiştirmek için, uzaktan kumandadaki P +
veya — tuşlarına basın. Kanal numarasını biliyorsanız sayı
tuşlarını kullanabilirsiniz.


Önceki kanala dönmek için,


Back b tuşuna basın.


Dijital yayın varsa, dijital radyo istasyonları kurulum
sırasında otomatik olarak kurulur. Radyo istasyonunu TV
kanalları gibi değiştirin. Radyo istasyonları genellikle, 400
numaralı kanaldan başlar.


Kanal genel görünümü


TV izlerken Kanal genel görünümünü açmak için OK
tuşuna basın. Gezinme tuşlarıyla gitmek istediğiniz kanalı
seçin ve OK tuşuna basarak kanala geçin.


Kanal genel görünümünden kanal değiştirmeden çıkmak
için Back b tuşuna basın.







2.3.2   Program bilgisi
Bir dijital TV kanalını izlerken, izlediğiniz ve sıradaki
program hakkında bilgi alabilirsiniz.


TV izlerken, izlediğiniz kanalın program bilgisini açmak
için Info i tuşuna basın.


Program bilgisini kapatmak için Info i tuşuna tekrar
basın.


Seçenekler o


Program bilgisi ekranda görüntülenirken, izlediğiniz dijital
kanalın kalitesi hakkındaki bilgilere erişmek için Options
o tuşuna basın.







2.3.3   Bekleme moduna geçme
TV açıkken, bekleme moduna geçirmek için uzaktan
kumandadaki O tuşuna basın.


Kırmızı bekleme göstergesi yanar.


TV bekleme modundayken çok az güç tüketmesine karşın,


enerji tüketimi devam eder.


TV'nizi uzun süre kullanmayacaksanız, TV üzerindeki O
düğmesine basarak TV'nizi kapatmanızı ve güç kablosunu
prizden çekmenizi öneririz.


Uzaktan kumandanızı bulamıyor ve TV’yi bekleme moduna
geçirmek istiyorsanız, TV’nin yan tarafındaki O düğmesine
basın. TV'niz kapanır.


TV'yi tekrar açmak için O tuşuna tekrar basın.







2.3.4   Akıllı Ayarlar
TV'yi, izlemekte olduğunuz yayın için en iyi hazır ayara
getirebilirsiniz. Ayarlarda görüntü ve ses bir arada yer alır.


TV izlerken Options o tuşuna basın ve Görüntü ve ses
seçeneğini seçin. OK tuşuna basın.


Akıllı ayarlar seçeneğini seçin ve OK tuşuna basın.


Listeden bir ayar seçin ve OK tuşuna basın.


• Kişisel — TV'yi, Görüntü ve Ses menülerinde ayarladığınız
kişisel seçimlerinize getirir.


• Canlı - Gün ışığında kullanım için ideal, zengin ve
dinamik ayarlar.


• Standart - Standart fabrika ayarları.


• Sinema - Film izlemek için ideal ayarlar.


• Oyun - Oyun oynamak için ideal ayarlar.


• Enerji tasarrufu - en fazla enerji tasarrufu sağlayan
ayarlarla.







2.3.5   Görüntü formatı 1/2
Ekranda siyah çubuklar görüntülenirse, görüntü formatını
ayarlayın. İdeal olan, görüntü formatının ekranı dolduracak
format olarak değiştirilmesidir.


TV izlerken, Görüntü formatı menüsünü açmak için Format
f tuşuna basın, mevcut görüntü formatlarından birini
seçin ve OK tuşuna basın.


Programdaki altyazılar görüntülenemiyorsa, görüntüyü
yukarı kaydırmak için u tuşuna basın.


Aşağıdaki görüntü formatı ayarlarından birini
seçebilirsiniz...


Otomatik format


Görüntüyü, ekranı dolduracak şekilde otomatik olarak
büyütür. Görüntü bozulmasını en aza indirger, alt yazılar
görünür kalır.


PC için uygun değildir.


Ayarlar > Görüntü > Otomatik format modu menüsünde 2
Otomatik format ayarı seçebilirsiniz...


• Otomatik doldurma, ekranı mümkün olduğunca
doldurur.


• Otomatik zoom, orijinal görüntü formatını korur,


siyah çubuklar görülebilir.


...
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Süper büyütme


4:3 yayınların kenarlarındaki siyah çubukları kaldırır.
Görüntü, ekranı dolduracak şekilde ayarlanır.


4:3 formatı


Programı 4:3 formatında görüntüler.


16:9 film genişletme


Formatı 16:9 olarak ölçekler.


Geniş ekran


Formatı 16:9 olarak genişletir.


Ölçeksiz


Maksimum netlik. Kenarlarda bozulmalar görülebilir.
Bilgisayarınızdan gelen görüntülerde siyah çubuklar
oluşabilir. Sadece HD ve PC için.







2.4   DVD film izleyin
DVD oynatıcınızı kullanarak bir DVD film izlemek için
DVD oynatıcınızı açın, bir disk yerleştirin ve oynatıcıdaki
Play düğmesine basın. DVD oynatıcı HDMI ile bağlıysa ve
EasyLink HDMI-CEC uyumluysa, DVD görüntüsü otomatik
olarak ekranda görüntülenir.


DVD görüntüsü ekrana gelmezse, uzaktan kumandadaki
h tuşuna basın ve DVD oynatıcı seçeneğini seçin. OK
tuşuna basın.


DVD görüntüsü ekrana gelene kadar bir kaç saniye
bekleyin.


DVD oynatıcı henüz Ana menüye eklenmemişse, bkz.
TV'nizin Kullanımı > Menüler> Cihazlarınızı ekleyin.







2.5   Dijital alıcı kullanarak TV izleme
Bir kablolu yayın veya uydu yayını aboneliği üzerinden
dijital alıcı kullanarak TV izlemek için, alıcıyı bağlayın ve
Ana menüye ekleyin.


Alıcıyı Ana menüye eklemek için bkz. TV'nizin Kullanımı >
Menüler > Cihazlarınızı ekleyin.


Alıcıdan gelen programı izlemek için, alıcıyı açın. Alıcı
programı otomatik olarak görüntülenmezse, h tuşuna
basın ve Ana menüde alıcı öğesini seçin. OK tuşuna basın.


TV kanallarını seçmek için dijital alıcının uzaktan
kumandasını kullanın.







2.6   Bağlı cihazdan TV izleyin
Bağlı bir cihazı Ana menüye bir öğe olarak eklediğinizde,
bu cihazın programını izlemek için cihazı doğrudan ve
kolayca seçebilirsiniz.


Cihazı Ana menüye eklemek için bkz. TV'nizin Kullanımı >
Menüler > Cihazlarınızı ekleyin.


Bağlı cihazdan TV izlemek için h tuşuna basın ve Ana
menüden cihaz öğesini seçin. OK tuşuna basın.


Bağlı cihaz Ana menüde yoksa, cihazı Kaynak
menüsünden seçin.


Kaynak listesini görüntülemek için Uzaktan kumandadaki
veya TV'nin yan tarafındaki s  Source tuşuna basın.


Cihazı veya konektörünü seçin ve OK tuşuna basın.







3.1.1   Bir teletext sayfası seçin
Birçok TV kanalı teletext üzerinden bilgi yayınlar.


TV izlerken MHEG / Teletext tuşuna basın.


Teletext'ten çıkmak için MHEG / Teletext tuşuna tekrar
basın.


Bir sayfa seçmek için...


• Numara tuşlarını kullanarak sayfa numarasını girin.


• Sonraki veya önceki sayfayı görüntülemek için P +/- veya
u veya v veya b tuşlarına basın.


• Ekranın altındaki renk kodlu öğelerden birini seçmek için
renkli tuşlardan birine basın.







3.1.2   Bir teletext dili seçin
Bazı dijital TV yayınlarında birden fazla teletext
dili bulunmaktadır. Birinci ve ikinci dil seçiminizi
ayarlayabilirsiniz.


h > Ayarlar > Kurulum > Diller > Birinci veya İkinci teletext
seçimlerini yapın ve tercih ettiğiniz teletext dillerini seçin.







3.1.3   Teletext alt sayfalarını seçin
Bir Teletext sayfa numarasında birçok alt sayfa olabilir.


Sayfalar, ana sayfa numarasının yanındaki bir çubukta
görüntülenir.


Teletext sayfasında alt sayfa varsa, bu sayfaları seçmek için
w veya x tuşlarını kullanın.







3.1.4   T.O.P. teletext seçimi
T.O.P. teletext ile, sayfa numaralarını kullanmadan bir
konudan diğerine kolayca geçebilirsiniz.


T.O.P. teletext yayını her kanalda bulunmaz.


Teletext açıldığında Info i tuşuna basın.


T.O.P. genel görünümü açılır.


Bir konu seçin ve sayfayı görüntülemek için OK tuşuna
basın.







3.1.5   Teletext'te arama yapma
Teletext'te, bir dizi sayfa numarasına bağlı bir konuya hızlı
bir şekilde geçebilirsiniz. Ayrıca, teletekst sayfalarında özel
sözcükler arayabilirsiniz.


Teletext'i açın ve OK tuşuna basın. Sayfadaki ilk sözcük
veya ilk dizin numarası ekranda vurgulanır.


Sıradaki sözcük veya numaraya w veya x, u veya v
tuşlarını kullanarak geçin.


Vurgulanan sözcük veya numaraları içeren bir sayfa
aramak için OK tuşuna basın.


OK tuşuna her bastığınızda, vurgulu sözcüğü veya
numarayı içeren bir sonraki sayfa gösterilir.


Aramadan çıkmak için MHEG / Teletext tuşuna tekrar
basın.







3.1.6   Teletext seçenekleri 1/2
Teletext açıkken gizli bilgileri görüntülemek, alt sayfaları
otomatik olarak değiştirmek, yazı karakterini değiştirmek,
bir teletext sayfasını dondurmak, TV kanalı ve teletext'i
aynı anda görüntülemek veya teletext sayfasını tekrar tam
ekran görüntülemek için uzaktan kumandadaki Options
o tuşuna basın.


Sayfayı dondur


Yanlış bir sayfa numarası girdiğinizde veya sayfa yoksa, alt
sayfaların otomatik geçişini veya sayfa sayacını durdurun.


İkili ekran / Tam ekran


Dijital Metin servisi bulunan kanallarda kullanılamaz.


TV kanalı ve teletexti yan yana görüntülemek için İkili
ekran seçeneğini seçin.


Teletexti tekrar tam ekran görüntülemek için Tam ekran
seçeneğini seçin.


Göster


Bilmece veya bulmaca çözümleri gibi bir sayfada yer alan
gizli bilgileri gösterir veya gizler.


...
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Alt sayfalarda gezinme


Seçilen sayfada alt sayfa varsa, bu alt sayfalarda otomatik
olarak gezinebilirsiniz.


Dil


Bazı dillerde farklı yazı karakteri setleri kullanılmaktadır.
Metni doğru şekilde görüntülemek için diğer karakter
grubuna geçin.


Teletext sayfasını büyütün


Daha rahat okumak için teletekst sayfasını büyütebilirsiniz.


Teletextte sayfanın üst kısmını büyütmek için f tuşuna
basın ve sayfanın büyütülmüş alt kısmını görüntülemek
için f tuşuna tekrar basın. u veya v tuşlarıyla
büyütülmüş sayfada gezinebilirsiniz.


Normal sayfa boyutuna geri dönmek için f tuşuna tekrar
basın.







3.1.7   Dijital metin (sadece İngiltere)
BBC1 gibi bazı dijital TV yayıncıları, kendi dijital TV
kanallarında özel dijital metin veya etkileşimli servisler
sunmaktadır. Bu servisler, seçmek ve gezinmek için
numara, renk ve gezinme tuşlarına sahip normal teletext
içerir.


TV izlerken MHEG / Teletext tuşuna basın ve seçilen veya
vurgulanan öğelere gidin.


Bir seçenek seçmek için renkli tuşları kullanın ve
onaylamak veya etkinleştirmek için OK tuşuna basın.


Dijital metni veya etkileşimli servisleri iptal etmek için
MHEG / Teletext tuşuna basın.


Altyazılar yayınlanıyorsa ve Özellikler menüsünde Altyazı
Açık seçeneği ayarlanmışsa, dijital metin servisleri
engellenir.


Bkz. Altyazılar ve diller > Altyazılar.







3.1.8   Teletext 2.5
TV kanalı yayınlıyorsa, Teletext 2.5 daha fazla renk ve daha
iyi grafik görünüm sunar.


Teletext 2.5, standart fabrika ayarı olarak etkinleştirilmiştir.


Kapatmak için h > Ayarlar > Kurulum > Tercihler > Teletext
2.5 seçeneklerini seçin.







3.2   Favori kanallar
Kurulum tamamladıktan sonra, tüm TV ve radyo kanalları
Kanal genel görünümüne eklenir.


Bu genel görünümde, kanalları favori olarak işaretleyebilir
ve Kanal genel görünümünü sadece bu kanalları
görüntüleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.


TV izlerken Kanal genel görünümünü açmak için OK
tuşuna basın. Bir kanalı vurgulayarak Options o tuşuna
basın. Vurgulanan kanalı favori kanal yapmak için Favori
olarak işaretle seçeneğini seçin. Favori kanallar F ile
işaretlenir. Favori kanalın işaretini kaldırmak için Favori
işaretini kaldır seçeneğini seçin.


Seçim listesi


Kanal genel görünümündeki Seçim listesi seçeneği ile,
genel görünümü sadece favori kanallarınızı gösterecek
şekilde ayarlayabilirsiniz.


Bkz. TV'nizin Kullanımı > Menüler > Kanal genel görünümü.







3.3.1   Elektronik Program Rehberi (EPG) 1/3
Elektronik Program Rehberi (EPG), programlanan TV
kanallarını gösteren bir ekran rehberdir*. Bu rehber
yayıncılar tarafından sağlanır. Program başladığında size
hatırlatma yapacak bir mesaj ayarlayabilir ve programları
türlere göre seçebilirsiniz.


TV izlerken EPG'yi açmak için Guide g tuşuna basın.
Varsa, yayınlanan TV programlarının listesi görüntülenir.
Bu bilgilerin yüklenmesi biraz zaman alabilir. EPG'den
çıkmak için Guide g tuşuna basın.


* Yayıncınıza bağlı olarak, Bugünkü/Yarınki veya 8 Günlük
EPG mevcuttur. 8 Günlük EPG sadece bazı ülkelerde
kullanılabilir.







3.3.1   Elektronik Program Rehberi (EPG) 2/3
Program seçmek için listede gezinin.


Bilgi i


Program ayrıntılarını ve özetini açmak için Info i tuşuna
basın.


Program başladığında ekranda bir mesaj görüntülemek
için, Hatırlatıcıyı ayarla seçimini yapın ve OK tuşuna
basın. Program © ile işaretlenir. Mesajı iptal etmek
için, Hatırlatıcıyı sil seçimini yapın ve OK tuşuna basın.
Doğrudan programın TV kanalına geçmek için Kanalı izle
seçeneğini seçin ve OK tuşuna basın.


Seçenekler o


EPG listesindeyken Options o tuşuna basarak aşağıdaki
seçimleri yapabilirsiniz...


• Hatırlatıcıyı ayarla


Bir hatırlatıcı ayarlandığında, tüm hatırlatıcıların
bulunduğu Ayarlanmış hatırlatıcılar seçeneği kullanılabilir.


• Günü değiştir


Önceki veya sonraki günün programlarını görüntüler.


• Daha fazla bilgi


Program ayrıntılarının ve özetinin bulunduğu bilgi ekranını
açar.


...
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• Türe göre ara


Tüm programları türe göre görüntüler. Bir program seçin
ve daha fazla bilgi almak veya bir hatırlatıcı ayarlamak için
Info i tuşuna basın.


• Tercih edilen programlar listesi


EPG listesinde görüntülenecek kanalları ayarlar (maks. 50
kanal).







3.4.1   Uyku zamanlayıcısı
Uyku zamanlayıcısıyla TV'yi belirlenen bir saatte bekleme
moduna alabilir veya bu moddan çıkarabilirsiniz.


Kullanım kılavuzunu kapatın ve h > Ayarlar > Özellikler >
Uyku zamanlayıcısı seçimlerini yapın.


Uyku zamanlayıcısı kaydırma çubuğu ile, süreyi 180
dakikaya kadar 5'er dakika aralıklarla ayarlayabilirsiniz.


0 dakika olarak ayarlanırsa Uyku zamanlayıcısı kapatılır.


Geri sayım sırasında istediğiniz zaman TV'nizi kapatabilir
veya süreyi sıfırlayabilirsiniz.







3.4.2   Çocuk kilidi 1/2
Çocukların TV izlemesini önlemek için TV'yi kilitleyebilir
veya yaş sınırı olan programları engelleyebilirsiniz.


Kişisel kodunuzun ayarlanması


TV'yi kilitlemek için çocuk kilidini veya yaş sınırını
ayarlamadan önce h > Ayarlar > Özellikler > Kod Ayarlama
seçeneklerini seçerek kişisel kilit kodunuzu belirleyin.


Sayı tuşlarını kullanarak dört basamaklı kodu girin.


Gerekirse, kodu her zaman değiştirebilirsiniz.


Çocuk kilidi


Tüm TV kanallarını ve cihazlardan gelen programları
kilitlemek için çocuk kilidi ayarı olarak Kilitle ayarını seçin.


Kilit ayarlandığında, TV'nin kilidini açmak için kişisel
kodunuzu girmelisiniz.


Kilit, ekran menüsünü kapattığınızda veya TV'yi bekleme
moduna aldığınızda etkin hale gelir.


...







3.4.2   Çocuk kilidi 2/2
Ebeveyn kontrolü


Ebeveyn sınıfı yaş listesinde bir yaş ayarlanabilmesi için,
Çocuk kilidi ayarı olarak Ebeveyn sınıfı ayarını seçin.
Çocuğunuzun yaşını seçin. Daha yüksek yaşlar için olan
programlar engellenecektir.


Bu listede bir yaş sınırı ayarlamak için bkz. Daha fazla bilgi
> Zamanlayıcılar ve kilitler > Yaş sınırı.


Kodu unuttunuz mu?


Kod değiştir seçeneğini seçin, x tuşuna basın ve iptal
etme kodu olan 8888 girin.


Yeni bir kişisel kod girin ve onaylayın.


Önceki kod silinir ve yeni kod saklanır.







3.4.3   Yaş sınırı
Ülkelere bağlı olarak bazı dijital yayıncılar programlarında
yaş sınırlaması uygulamaktadır.


Yaş sınırı çocuğunuzun yaşı için girdiğiniz ayardan
yüksekse, program engellenecektir.


Bir yaş sınırı ayarlamak için h > Ayarlar > Özellikler >
Çocuk kilidi seçimlerini yapın ve Ebeveyn sınıfı seçeneğini
seçin.


Çocuk kilidinde seçilen Ebeveyn sınıfı ayarıyla h >
Ayarlar > Özellikler > Ebeveyn sınıfı seçeneklerine gidin ve
izlenmesine izin verdiğiniz programlar için yaş sınırı seçin.


Daha yüksek yaş sınırı ayarına sahip olan programlar
engellenecek ve TV programındaki kilidin kaldırılması için
Kilit kodu isteyecektir.


Yaş sınırı, ekran menüsünü kapattığınızda veya TV'yi
bekleme moduna aldığınızda etkin hale gelir.


Bkz. Daha fazla bilgi > Zamanlayıcılar ve kilitler > Çocuk
kilidi.







3.5.1   Altyazılar 1/3
Program altyazıları çoğu zaman mevcuttur. Altyazıları
sürekli açık olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Kanalın analog
veya dijital olmasına bağlı olarak, altyazıların sürekli açık
olması için farklı yöntemler kullanılır.


Dijital kanallar için tercih edilen bir altyazı dili ayarlanabilir.


Analog kanallar için


Ekranda sürekli olarak altyazı görüntülemek için, analog
bir TV kanalı seçin ve MHEG / Teletext tuşuna basarak
teletexti açın.


Altyazı sayfasının genellikle 888 olan üç basamaklı sayfa
numarasını girin ve MHEG / Teletext tuşuna tekrar basarak
teletexti kapatın. Varsa altyazılar gösterilecektir.


Her analog kanal ayrı ayarlanmalıdır.


...







3.5.1   Altyazılar 2/3
Dijital kanallar için


Altyazıları sürekli açık olacak şekilde ayarlamak için
Subtitle tuşuna basın.


Kapalı, Açık veya Sessizde açık seçeneklerinden birini
seçin.


Sessizde açık seçeneği seçildiğinde, altyazılar sadece ses
m düğmesiyle kapatıldığında görüntülenir.


...







3.5.1   Altyazılar 3/3
Dijital kanal altyazı dilleri


Dijital kanallarda altyazı yayını varsa, yayın dilleri arasından
tercih ettiğiniz bir altyazı dili seçebilirsiniz.


Bkz. h > Ayarlar > Özellikler > Altyazı dili.


Mevcut diller listesindeki altyazı dillerinden birini seçin ve
OK tuşuna basın.


Kurulum menüsünde ayarlanan altyazı dili tercihleri geçici
olarak devre dışı bırakılır.







3.5.2   Ses dilleri
Dijital TV kanalları programla birlikte bir çok ses dili
yayınlayabilir. Yayınlandıklarında geçiş yapacak şekilde,
tercih ettiğiniz dilleri ayarlayabilirsiniz.


Tercih ettiğiniz ses dillerini ayarlamak için, h > Ayarlar >
Kurulum > Diller > Birinci dil seçimlerini yapın. Ayrıca, aynı
Diller menüsünden ikinci bir dil de seçebilirsiniz.


Yayınlanıyorsa, TV otomatik olarak ayarladığınız dillere
geçer.


Bir ses dilinin bulunup bulunmadığını kontrol etmek için
Options o düğmesine basın ve Ses Dili seçimini yapın.
Listeden başka bir ses dili seçebilirsiniz.


Bazı dijital TV kanalları işitme ve görme engelli kişiler için
özel uyarlanmış ses ve altyazı yayınlar. Bkz. Daha fazla bilgi
… > Evrensel erişim.







3.6.1   USB'ye gözat 1/2
USB bellek cihazından gelen fotoğrafları, müzikleri ve
videoları TV'de görüntüleyin, çalın ve oynatın.


TV açıkken, TV'nin sol tarafında bulunan USB konektörüne
bir USB cihazı bağlayın.


TV cihazı algılar ve USB cihazının içeriğini ekranda
görüntüleyen bir liste açar.


İçerik görüntülenmezse, h > USB'ye Gözat seçeneğini
seçin ve OK tuşuna basın.


USB içerik listesi ekranda açıldığında oynatmak istediğiniz
dosyayı seçin ve OK veya play (oynat) P tuşuna basın.


Şarkı, slayt gösterisi veya video oynamaya başlar.


Duraklatmak için P düğmesine tekrar basın.


Sonraki dosyaya geçmek için x veya P + tuşuna basın.


Önceki dosyaya geçmek için w veya P - tuşuna basın.


Bir müzik dosyasını hızlı ileri almak için Q düğmesine
basın.


Bir kez oynat, Tekrarla, Rasgele, Döndür ve daha fazlası için
Options o tuşuna basın.


...







3.6.1   USB'ye gözat 2/2
Video izleyin


Rehber menüsünde bir video seçin ve play (oynat) P
tuşuna basın.


Videoyu duraklatmak için pause (duraklat) P düğmesine
basın.


Yavaş ileri almak için Q tuşuna bir kez, hızlı ileri almak için
ise iki kez basın. Normal hıza dönmek için tekrar basın.


Tam ekran, Küçük ekran, Bir kez oynat vb. seçenekler
arasında geçiş yapmak için Options o tuşuna basın.


USB'ye gözat seçeneğinden çıkmak için h tuşuna basın
ve başka bir etkinlik seçin veya USB cihazını çıkarın.







3.7.1   İşitme engelliler
Bazı dijital TV kanalları işitme engelliler için özel
uyarlanmış ses ve altyazı yayınlamaktadır.


İşitme engelliler için ses ve altyazıları açmak için h >
Ayarlar > Kurulum> Diller> İşitme engelli seçeneklerini
seçin. Açık seçimini yapın ve OK tuşuna basın.


Yayın varsa, TV'niz işitme engelliler için ses ve altyazı
yayınına geçer.


İşitme engelliler için ses dili bulunup bulunmadığını
doğrulamak amacıyla Options o tuşuna basın, Ses dili
seçeneğini seçin ve kulak simgeli ses dili arayın.







3.7.2   Görme engelliler
Bazı dijital TV kanalları görme engelliler için özel
uyarlanmış ses yayınlamaktadır. Normal sese fazladan bazı
yorumlar eklenir.


Görme engelliler için sesi açmak için dijital TV kanalını
izlerken Options o tuşuna basın ve Görme engelli
seçeneğini seçin. Açık seçimini yapın ve OK tuşuna basın.


Yayın varsa, TV'niz görme engelliler için ses yayınına geçer.


Seçenekler menüsünden Görme engelliler için ses
çıkışını Hoparlörler, sadece Kulaklıklar veya Hoparlörler ve
kulaklıklar şeklinde ayarlayabilirsiniz.


Seçenekler menüsünde ayrıca Ses - Görme engelli
seçeneğini seçerek ek yorumların ses düzeyini
ayarlayabilirsiniz.


Görme engelliler için ses dili bulunup bulunmadığını
doğrulamak amacıyla Options o tuşuna basın, Ses dili
seçeneğini seçin ve göz simgeli ses dili arayın.







4.1.1   Akıllı ayarlar
TV'yi, izlemekte olduğunuz yayın için en iyi hazır ayara
getirebilirsiniz. Ayarlarda görüntü ve ses bir arada yer alır.


TV izlerken Options o tuşuna basın ve Görüntü ve ses
seçeneğini seçin. OK tuşuna basın.


Akıllı ayarlar seçeneğini seçin ve OK tuşuna basın.


Listeden bir ayar seçin ve OK tuşuna basın.


• Kişisel — TV'yi, Ayarlar'da Görüntü ve Ses menülerinde
ayarladığınız kişisel seçimlerinize getirir.


• Canlı — Gün ışığında kullanım için ideal, zengin ve
dinamik ayarlar.


• Standart - Standart fabrika ayarları.


• Sinema - Film izlemek için ideal ayarlar.


• Oyun - Oyun oynamak için ideal ayarlar.


• Enerji tasarrufu - en fazla enerji tasarrufu sağlayan
ayarlarla.







4.1.2    Resim 1/4
Tüm görüntü ayarlarını Görüntü menüsü'nde ayrı ayrı
yapabilirsiniz.


Bu kullanım kılavuzunu kapatın ve h > Ayarlar > Görüntü
seçeneklerini seçin.


Bir ayarı seçmek ve değiştirmek için w veya x, u veya v
tuşlarını kullanın.


Ayarı etkinleştirmek için OK düğmesine basın.


• Ayar yardımcısı


Temel görüntü ayarlarında sizi kolayca yönlendirmesi için
Ayar yardımcısı uygulamasını başlatın.


Ekrandaki talimatları uygulayın.


• Kontrast


Görüntüdeki parlaklık seviyesini değiştirir, ancak karanlık
seviyesi aynı şekilde kalır.


• Parlaklık


Görüntünün tamamında ışık seviyesini değiştirir.


• Renk


Doygunluk seviyesini değiştirir.


...







4.1.2    Resim 2/4
• Renk tonu


NTSC yayını varsa bu seçenek, renk değişimlerini dengeler.


• Keskinlik


İnce ayrıntılar için keskinlik seviyesini değiştirir.


• Gürültü azaltma


Görüntüdeki gürültüleri filtreler ve azaltır. Seviyeleri
Minimum, Orta, Maksimum veya Kapalı şeklinde ayarlar.


• Renk sıcaklığı


Renkleri Normal, Sıcak (kırmızımsı) veya Soğuk (mavimsi)
şeklinde ayarlar. Özel menüsünde kendi kişisel ayarlarınızı
yapmak için Özel seçeneğini seçin.


• Kişisel renk tonu


Bir kaydırma çubuğu kullanarak renk sıcaklığını aşağıdaki
şekilde ayarlayabilirsiniz …


- R-WP kırmızı beyaz nokta


- G-WP yeşil beyaz nokta


- B-WP mavi beyaz nokta


- R-BL kırmızı siyah seviyesi


- G-BL yeşil siyah seviyesi


...







4.1.2    Resim 3/4
• Pixel Plus/Pixel Precise HD


Pixel Plus/Pixel Precise HD'nin gelişmiş ayarlarını kontrol
eder.


- HD Natural Motion


Görüntü titremesini ortadan kaldırır ve özellikle filmlerde
hareket akıcılığı sağlar. Bu ayar tüm modellerde
bulunmamaktadır.


- 100 Hz LCD


Tüm filmlerinizde ve spor programlarınızda mükemmel
hareket netliği için hızlı piksel tepki süresi sağlar. Bu ayar
tüm modellerde bulunmamaktadır.


- Dinamik kontrast


TV'nin, görüntüdeki karanlık, orta ve aydınlık
bölgelerindeki ayrıntıları otomatik olarak zenginleştireceği
seviyeyi ayarlar.


- Dinamik arkadan aydınlatma


Ekranın parlaklık yoğunluğunun düşürülerek güç
tüketiminin azaltılacağı seviyeyi ayarlar. En iyi güç tüketimi
veya en iyi parlaklık yoğunluğuna sahip görüntüler için bu
ayarı seçin


...







4.1.2    Resim 4/4
- MPEG parazit azaltma


Görüntüdeki dijital geçişleri akıcı hale getirir.


- Renk geliştirme


Renkleri daha canlı hale getirir ve parlak renklerde
ayrıntıların çözünürlüğünü artırır


• PC modu


Bir bilgisayar bağlandığında, TV'yi önceden tanımlı en iyi
bilgisayar ayarına getirir.


• Işık sensörü


Görüntü ayarlarını odanın ışık koşullarına göre otomatik
olarak ayarlar. Işık sensörünü açık veya kapalı konuma
getirir.


• Görüntü formatı / otomatik format modu


Bkz. TV'nin Kullanımı > TV İzleme > Görüntü formatının
ayarlanması


• Görüntü değiştirme


Ekrandaki görüntünün gezinme tuşlarıyla dikey olarak
değiştirilmesine olanak sağlar.







4.1.3     Ses 1/3
Tüm görüntü ayarlarını Ses menüsü'nde ayrı ayrı
yapabilirsiniz.


Kullanım kılavuzunu kapatın ve h > Ayarlar > Ses
seçeneklerini seçin.


Bir ayarı seçmek ve değiştirmek için w veya x, u veya v
tuşlarını kullanın.


Ayarı etkinleştirmek için OK düğmesine basın.


• Bas


Sesin düşük tonlarını değiştirir. Ayarı değiştirmek için
çubukları ayrı ayrı seçin.


• Tiz


Sesin yüksek tonlarını değiştirir. Ayarı değiştirmek için her
bir kaydırma çubuğunu kullanın.


• Ses düzeyi


Ses düzeyini değiştirir.


Ses çubuğunun görünmesini istemiyorsanız, h > Ayarlar
> Kurulum > Tercihler > Ses çubuğu seçeneklerini seçin.
Kapalı seçimini yapın ve OK tuşuna basın.


...







4.1.3     Ses 2/3
• Ses dili


Dijital TV kanallarının yayınlanan ses dilleri listesini
görüntüler.


Tercih ettiğiniz ses dillerini h > Ayarlar> Kurulum > Diller >
Birinci ses seçeneklerini seçerek ayarlayabilirsiniz.


• Dil I/II


Yayın varsa, iki farklı dil arasında seçim yapabilirsiniz.


• Mono/stereo


Stereo yayın varsa, her bir kanal için Mono ve Stereo
ayarını seçebilirsiniz.


• TV hoparlörleri


TV'nize bir ses sistemi bağladıysanız, TV hoparlörlerini
kapatabilirsiniz.


Ses sisteminiz EasyLink özelliğini destekliyorsa, bkz.
Bağlantılar > EasyLink.


TV'nizden gelen sesin ses sisteminiz tarafından otomatik
olarak yeniden üretilmesi için Otomatik (EasyLink)
seçeneğini seçin.


...







4.1.3     Ses 3/3
• Surround


TV'yi yayına bağlı olarak en iyi surround ses moduna
otomatik olarak geçirir. Açık veya Kapalı seçimini yapın.


• Kulaklık ses seviyesi


Kulaklıklarınızın ses düzeyini değiştirir.


TV hoparlörlerini m tuşuyla kapatabilirsiniz.


• Delta ses seviyesi


Kanallar veya bağlı cihazlar arasındaki ses düzeyi
farklılıklarını


aynı seviyeye getirir. Önce, ses düzeyi farklılığını aynı
seviyeye getireceğiniz cihazı veya kanalı açın.


• Balans


Sol ve sağ hoparlörlerin dengesini, dinleme konumunuza
göre ayarlar.


• Otomatik ses düzeyi ayarı


Reklamlar başlarken veya kanal değiştirirken ortaya çıkan
ani ses düzeyi değişimlerini azaltır. Açık veya Kapalı
seçimini yapın.







4.1.4   Fabrika ayarları
Orijinal fabrika ayarlarına dönebilirsiniz.


Sadece görüntü ve ses ayarları sıfırlanacaktır.


Kullanım kılavuzunu kapatın ve h > Ayarlar > Kurulum >
Fabrika ayarları seçeneklerini seçin ve OK tuşuna basın.







4.2.1   Tekrar sırala ve yeniden adlandır 1/2
İlk kurulumdan sonra, kurulan kanalları tekrar sıralayabilir
ve yeniden adlandırabilirsiniz. TV kanallarını Kanal genel
görünümünde tercih ettiğiniz şekilde düzenleyin ve
bunlara tanıyacağınız bir isim verin.


TV izlerken Kanal genel görünümünü açmak için OK
tuşuna basın. Kanal genel görünümünde TV'nize kurulan
TV kanalları ve radyo istasyonları gösterilir.


Tekrar sıralamak ve yeniden adlandırmak için Options o
tuşuna basın ve istediğiniz seçeneği seçin.


Tekrar sırala


Genel görünüm içindeki kanalların yerini değiştirebilirsiniz.


1 Kanalları tekrar sıralama işlemini başlatmak için
Seçeneklero menüsü içindeki Tekrar Sırala seçeneğini
seçin.


2 Bir kanalı vurgulayın ve OK tuşuna basın.


3 Gezinme tuşlarıyla kanalın yerini istediğiniz şekilde
değiştirin.


4 Yeni yeri onaylamak için OK tuşuna basın.


Başka bir kanalı vurgulayarak aynı işlemleri
uygulayabilirsiniz.


Tekrar sıralamayı durdurmak için Options o tuşuna basın
ve Tekrar sıralamadan çık seçeneğini seçin.


...







4.2.1   Tekrar sırala ve yeniden adlandır 2/2
Yeniden Adlandır


Bir kanalı yeniden adlandırabilirsiniz.


1 Kanal genel görünümünde, yeniden adlandırmak
istediğiniz kanala gidin.


2 Seçeneklero menüsünde Yeniden Adlandır seçeneğini
seçin.


3 Bir karakter silmek için Back b tuşuna basın. İstediğiniz
karaktere gelmek için SMS/metin mesajında olduğu gibi
uzaktan kumandanın sayısal tuş takımını kullanın. Özel
karakter girmek için 0 sayı tuşunu kullanın. Metin girişini
sonlandırmak için OK tuşuna basın.


4 Yeniden adlandırmayı durdurmak için Tamam
seçeneğini seçin ve OK tuşuna basın.







4.2.2   Kanalları güncelle 1/2
TV ilk defa açıldığında, tüm kanalların kurulumu
gerçekleştirilir.


TV'yi dijital kanalları otomatik olarak ekleyecek veya
kaldıracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, kanal
güncellemesini elle başlatabilirsiniz.


Otomatik güncelleme


TV'yi, dijital TV kanallarını otomatik güncelleyecek şekilde
ayarlamak için, bekleme modunda bırakın. TV'niz her gün,
daha önce bulunan kanalları günceller ve yeni kanalları
saklar. Boş kanallar Kanal genel görünümünden kaldırılır.


Kanal güncelleme gerçekleştirilmişse, TV başlarken bir
mesaj gösterilir.


Bu mesajın gösterilmesini istemiyorsanız, h > Ayarlar
> Kurulum > Kanal kurulumu > Kanal güncelleme mesajı
seçeneklerini seçtikten sonra Hayır seçeneğini seçin.


...







4.2.2   Kanalları güncelle 2/2
Manuel güncelleme


Kanalları istediğiniz zaman güncellemek için, h >
Ayarlar > Kurulum > Kanal kurulumu > Otomatik kurulum
seçeneklerini seçin ve OK tuşuna basın.


Güncellemeyi başlatın ve Kanalları Güncelle seçeneğini
seçin.


Güncelleme birkaç dakika sürebilir.







4.2.3   Kanalları yeniden kur
TV ilk defa açıldığında, tüm kanalların kurulumu
gerçekleştirilir.


Dil ve ülke ayarını yapmak ve bulunan tüm TV kanallarını
kurmak için tam kurulumu en baştan yeniden
yapabilirsiniz.


Tam kurulum


TV'yi yeniden kurmak için h > Ayarlar > Kurulum > Kanal
kurulumu > Otomatik kurulum seçeneklerini seçin ve OK
tuşuna basın.


Kurulumu başlatın ve Kanalları yeniden kur seçeneğini
seçin.


Güncelleme birkaç dakika sürebilir.


Bulunan kanalları tekrar sıralamak ve yeniden adlandırmak
için Ayarlar > Kanallar > Tekrar sıralama ve yeniden
adlandırma seçeneğini seçin.







4.2.4   Dijital alım kalitesi 1/2
Dijital TV yayınını (DVB) kendi anteninizden alıyorsanız
(DVB-T) veya dijital kablolu kanalları almak için (DVB-C)
TV alıcısını kullanıyorsanız, kanalın kalitesini veya sinyal
gücünü kontrol edebilirsiniz.


Alımınız kötüyse, alımınızı güçlendirmeyi denemek için
anteninizin konumunu değiştirebilirsiniz. En iyi sonuçlar
için bir anten kurulum uzmanına danışın.


Bir dijital kanalın alım kalitesini kontrol etmek için kanalı
seçtikten sonra h > Ayarlar > Kurulum > Kanal kurulumu >
Dijital:Alım testi > Arama seçeneklerini seçin ve OK tuşuna
basın.


Bu kanalın dijital frekansı görüntülenir.


Alımınız kötüyse, anteninizin konumunu değiştirebilirsiniz.
Bu frekansın sinyal kalitesini tekrar kontrol etmek için
Arama seçeneğini seçin ve OK tuşuna basın.


...







4.2.4   Dijital alım kalitesi 2/2
Belirli bir dijital frekansı kendiniz girebilirsiniz.


Frekansı seçin, x ve w tuşlarıyla okları sayının üzerine
getirin, u ve v tuşlarıyla sayıyı değiştirin. Bu frekansı
kontrol etmek için Arama seçeneğini seçin.


Kanalı DVB-C ile alıyorsanız, Simge hızı modu ve Simge
hızı seçenekleri görüntülenir.


Simge hızı modu için, kablolu yayın sağlayıcınız size
özel bir simge hızı değeri sağlamadığı sürece, Otomatik
seçeneğini seçin. Sağlanan bu değeri Simge hızı alanına
sayı tuşlarını kullanarak girebilirsiniz.







4.2.5   Analog kanalların elle kurulumu 1/2
Analog TV kanalları, tek tek elle ayarlanabilir.


Analog kanalların manuel kurulumunu başlatmak için, h
> Ayarlar > Kurulum > Kanal kurulumu > Manuel kurulum -
analog seçeneklerini seçin.


Menüdeki her bir adımı uygulayın.


Tüm analog TV kanalları kurulana kadar bu adımları
tekrarlayabilirsiniz.


1 Sistem — Kendi anteniniz varsa, TV kanalının geldiği
ülkeyi veya bölgeyi seçmeniz gerekir. TV kanallarını bir
kablolu sistemden alıyorsanız, ülke ve bölge seçimini
sadece bir kez yaparsınız.


2 Kanal bulma — Bir analog TV kanalı arayın. Arama
otomatik olarak başlar, ancak frekansı elle de girebilirsiniz.
Kanal alımı kötüyse, yeniden aramak için Sıradakini ara
seçeneğini seçin. TV kanalını saklamak istiyorsanız Tamam
seçeneğini seçin ve OK düğmesine basın.


...







4.2.5   Analog kanalların elle kurulumu 2/2
3 İnce ayar - Kanalların ince ayarını u ve v tuşlarıyla
yapın. Kanalın ince ayarı yapıldığında Tamam seçeneğini
seçin.


4 Saklama — Bulunan kanal, Geçerli kanalda sakla
seçeneğiyle geçerli kanal numarası üzerinde veya Yeni
kanal olarak sakla seçeneğiyle yeni kanal numarasıyla
saklanabilir.







4.2.6   Analog kanalların ince ayarlarının yapılması
Analog kanalın alımı kötüyse, TV kanalının ince ayarını
yapmayı deneyebilirsiniz.


Analog kanalların ince ayarını yapmak için h > Ayarlar >
Kurulum > Kanal kurulumu > Manuel kurulum - analog >
İnce ayar seçeneklerini seçin.


Kanalın ince ayarını u ve v tuşlarıyla yapın. Kanalın ince
ayarı yapıldığında Tamam seçeneğini seçin.


Bulunan kanalı, Geçerli kanalda sakla seçeneğiyle geçerli
kanal numarası üzerinde veya Yeni kanal olarak sakla
seçeneğiyle yeni kanal numarasıyla saklayabilirsiniz.







4.2.7   DVB-T veya DVB-C
Ülkenizde hem DVB-T hem de DVB-C alımı bulunuyorsa
ve TV, ülkeniz için hem DVB-T hem de DVB-C alımına göre
tasarlanmışsa, TV kanallarını kurmadan önce DVB-T veya
DVB-C seçimini yapmalısınız.


DVB-T veya DVB-C alım seçimini yapmak için h > Ayarlar
> Kurulum> Kanal kurulumu > Anten veya Kablo DVB
seçeneklerini seçin.


DVB-T kurulumu için Anten seçeneğini seçin.


DVB-C kurulumu için Kablo seçeneğini seçin.


DVB-C kanal kurulumu


Tüm DVB-C TV ayarları otomatik olarak yapılır ancak DVB-
C ağı için DVB-C sağlayıcı tarafından sağlanan bazı ayarlar
gerekebilir. Sizden istediğinde bu ayarları ve değerleri
TV'ye girin.


TV'nizi, DVB-T ve DVB-C için kurabilirsiniz. Bu durumda,
iki kanal kurulumu yapmanız gerekir. Önce Anten
seçilmiş olarak, ardından Kablo seçilmiş olarak kurulumu
gerçekleştirin. Bundan sonra, Kanal genel görünümü hem
DVB-T hem de DVB-C TV kanallarını gösterecektir.







4.2.8   Saat ayarları
Bazı ülkelerdeki dijital TV yayınları, UTC — Koordineli
Evresel Saat bilgisi göndermez. Bu nedenle, kış ve yaz saati
geçişleri göz ardı edilebilir. Bu durumu saat ayarlarıyla
düzeltebilirsiniz.


TV saati yanlış gösteriyorsa h > Ayarlar > Kurulum > Saat
> Otomatik saat modu seçeneklerini ve Manuel seçeneğini
seçin.


Gün Işığı tasarrufu menüsünde, yerel saatinize uygun
olarak Standart saat (kış) veya Gün Işığı tasarrufu saati (yaz)
seçeneklerinden birini seçin.







4.3.1   USB bellek cihazıyla 1/3
Bazı durumlarda, TV yazılımının güncellenmesi gerekebilir.
TV'nin yazılım güncellemesini başlatın. Ardından,
TV yazılımını İnternet'ten PC'nize indirin. Yazılımı
bilgisayarınızdan TV'ye yüklemek için bir USB bellek cihazı
kullanın.


Hazırlık


Yüksek hızlı İnternet bağlantılı bir PC gerekir. 256Mb
boş alana sahip ve yazma koruması kapatılmış bir USB
bellek cihazı gerekir. Bazı USB bellek cihazları TV ile
çalışmayabilir.


...







4.3.1   USB bellek cihazıyla 2/3
1 Tanımlama


Bu kullanım kılavuzunu kapatın, h > Ayarlar > Yazılım
güncelleme > Şimdi Güncelle seçeneklerini seçin ve OK
tuşuna basın.


USB seçeneğini seçin ve OK tuşuna basın.


Ekrandaki talimatları uygulayın.


TV'de USB cihazını TV'nin yanındaki USB konektörüne
takmanız istenecektir.


2 PC'den USB'ye yükleme


TV tanımlama dosyası USB cihazına yazıldıktan sonra,
USB cihazınızı İnternet'e bağlı PC'ye takın. USB cihazında
'update.htm' dosyasını bulun ve çift tıklatın. ID Gönder
seçeneğini tıklatın. Yeni yazılım varsa, USB cihazına
yüklenecektir.


...







4.3.1   USB bellek cihazıyla 3/3
3 USB'den TV'ye yükleme


USB bellek cihazını tekrar TV'ye takın.


Yeni TV yazılımı güncellemesini başlatmak için ekranda
verilen talimatları uygulayın. TV 10 saniyeliğine kapanır ve
tekrar açılır. Lütfen bekleyin.


Kesinlikle …


• uzaktan kumandayı kullanmayın


• yazılım güncellemesi sırasında USB cihazını TV'den
çıkarmayın


Güncelleme sırasında elektrik kesintisi olursa, USB cihazını
TV'den asla çıkarmayın. Elektrik geri geldiğinde, TV
güncelleme işlemine devam eder.


Güncellemenin sonunda ekranda İşlem başarılı mesajı
gösterilir. USB cihazını çıkarın ve uzaktan kumandadaki O
tuşuna basın.


Kesinlikle …


• O tuşuna iki kez basmayın


• TV üzerindeki O düğmesini kullanmayın


TV (10 saniyeliğine) kapanır ve tekrar açılır. Lütfen bekleyin.


Yeni TV yazılımı güncelleme işlemi tamamlanmıştır.


TV'yi tekrar kullanabilirsiniz.







5.1.1   Güç kablosu
Güç kablosunun TV'ye sıkıca takıldığından emin olun.
Duvardaki elektrik prizine her durumda ulaşılabildiğinden
emin olun.


Güç kablosunu çıkartırken her zaman fişten tutarak çekin,
kablodan çekmeyin.


TV bekleme modundayken çok az güç tüketmesine
rağmen, uzun süre kullanmayacaksanız güç kablosunu
prizden çekin.







5.1.2   Anten kablosu
TV'nin arkasındaki anten bağlantısını bulun. Anten
kablosunu Anten a soketine sağlam bir şekilde takın.







5.2.1   Kablo kalitesi
TV'ye bir cihaz bağlamadan önce, cihazda hangi
konektörlerin bulunduğunu kontrol edin. Cihazı TV'ye
bulunan en yüksek kaliteli bağlantıyla bağlayın. İyi
kablolar, görüntü ve sesin iyi aktarılmasını sağlar.


Bu kullanım kılavuzunda gösterilen bağlantılar en
yaygın durumlara ilişkin önerilerdir. Farklı çözümler de
kullanılabilir.


Özel kablo tipleri ve kullanılan bağlantılar hakkında daha
fazla bilgi için bkz. Kablolar hakkında > HDMI … vb.


Cihazlarınızı ekleyin


TV'ye bir cihaz bağladığınızda her zaman, bu cihazı Ana
menüye bir öğe olarak ekleyin. Ana menüdeki bu öğeyle,
TV'yi bu cihaza kolayca geçirebilirsiniz.


Yeni bir cihaz eklemek için h > Cihazlarınızı ekleyin
seçimini yapın. Ekrandaki talimatları uygulayın.







5.2.2    HDMI 1/2
HDMI bağlantısı en iyi görüntü ve ses kalitesine sahiptir.


Bir HDMI kablosu video ve ses sinyallerini birleştirir.


Yüksek Çözünürlüklü (HD) TV sinyalleri için HDMI kullanın.


HDMI kablosu, scart kablosunun tersine görüntü ve ses
sinyallerini sadece bir yönde aktarır.


5 m'den uzun bir HDMI kablosu kullanmayın.


...







5.2.2    HDMI 2/2
HDMI, HDCP'yi (Yüksek Bant Genişliğine Sahip Dijital İçerik
Koruması) desteklemektedir. HDCP, HD içerikle birlikte
gelen bir kopya koruma sinyalidir (DVD disk veya Blu-ray
Disk).


DVI - HDMI


Cihazınızda sadece DVI bağlantısı varsa bir DVI - HDMI
adaptörü kullanın. HDMI konektörlerinden birini kullanın
ve ses için, TV'nin arka tarafındaki Audio In Left / Right,
HDMI / DVI (Ses Girişi Sol / Sağ, HDMI / DVI) mini jak
konektörüne Ses Sol/Sağ kablosu ekleyin.


EasyLink


EasyLink özellikli HDMI, HDMI CEC standardına sahip bağlı
cihazların kolay bir şekilde çalıştırılmasını sağlar.


Bkz. Bağlantılar > EasyLink HDMI-CEC.







5.2.3   YPbPr — Komponent video
Komponent Video YPbPr bağlantısını ses için Ses Sol ve
Sağ bağlantısıyla birlikte kullanın.


Bağlarken, YPbPr konektör renklerini kablo fişleriyle
eşleştirin. YPbPr, Yüksek Çözünürlüklü (HD) TV sinyallerini
iletebilir.







5.2.4   Scart
Scart kablosu video ve ses sinyallerini birleştirir. Scart
konektörler RGB video sinyallerini aktarabilir ancak Yüksek
Çözünürlüklü (HD) TV sinyallerini aktaramaz.







5.2.5   S-Video
S-Video kablosunu, Ses Sol ve Sağ (cinch) kablosuyla
birlikte kullanın.


Bağlarken, Ses konektörü renklerini kablo fişleriyle
eşleştirin.







5.2.6   Video
Video kablosunu (cinch), Ses Sol ve Sağ (cinch) kablosuyla
birlikte kullanın.


Bağlarken, Ses konektörü renklerini kablo fişleriyle
eşleştirin.







5.2.7   VGA
TV'ye bir bilgisayar bağlamak için VGA (DE15 konektörü)
kablosu kullanın. Bu bağlantıyla TV'yi bir bilgisayar
monitörü olarak kullanabilirsiniz. Ses için Ses Sol ve Sağ
kablosu ekleyebilirsiniz.


Bkz. Bağlantılar > Daha fazla cihaz > TV'nin PC monitörü
olarak kullanılması.







5.3.1   DVD oynatıcı
DVD oynatıcıyı TV'nin arka tarafındaki HDMI konektörüne bağlamak için bir HDMI kablosu kullanın.







5.3.2   DVD Ev Sinema Sistemi 1/3
Bir HDMI kablosu kullanarak cihazı TV'ye bağlayın.







5.3.2   DVD Ev Sinema Sistemi 2/3
Son olarak, cihazı TV'ye bağlamak için dijital ses digital audio cinch kablosu veya analog Ses Çıkışı Sol/Sağ kullanın.







5.3.2   DVD Ev Sinema Sistemi 3/3
Audio Out L/R (Ses Çıkışı Sol/Sağ)


Ev Sinema Sisteminde dijital ses çıkışı yoksa, TV'nin Audio
Out L/R (Ses Çıkışı Sol/Sağ) bağlantısını kullanabilirsiniz.


Ses ve Görüntü senkronizasyonu (sync)


Ses ekrandaki görüntüyle eşleşmezse, ses ve görüntüyü
eşleştirmek için bir çok DVD Ev Sinema Sisteminde sese
bir gecikme ayarlayabilirsiniz.


DVD oynatıcı veya diğer cihazdan gelen ses sinyalini
doğrudan Ev Sinema Sistemine bağlamayın. Her zaman
sesi önce TV üzerinden gönderin.







5.3.3   DVD Kaydedici 1/2
Anteni DVD Kaydedici ve TV'ye bağlamak için 2 anten kablosu kullanın.







5.3.3   DVD Kaydedici 2/2
Son olarak, bir scart kablosu kullanarak DVD Kaydediciyi TV'nin arka tarafındaki scart girişine bağlayın.







5.3.4   Dijital alıcı veya Uydu alıcı 1/2
Anteni alıcıya ve TV'ye bağlamak için 2 anten kablosu kullanın.







5.3.4   Dijital alıcı veya Uydu alıcı 2/2
Son olarak, bir scart kablosu kullanarak alıcıyı TV'nin arka tarafına bağlayın.







5.3.5   Dijital alıcı ve DVD Kaydedici 1/3
Dijital alıcıyı ve DVD Kaydediciyi TV'ye bağlamak için 3 anten kablosu kullanın.







5.3.5   Dijital alıcı ve DVD Kaydedici 2/3
Ardından, dijital alıcıyı TV'ye bağlamak için bir scart kablosu kullanın.







5.3.5   Dijital alıcı ve DVD Kaydedici 3/3
Son olarak, 2 cihazı ve TV'yi bağlamak için 2 scart kablosu kullanın.







5.3.6   Dijital alıcı, DVD Kaydedici ve Ev Sinema Sistemi 1/5
2 cihazı ve TV'yi bağlamak için 3 anten kablosu kullanın.







5.3.6   Dijital alıcı, DVD Kaydedici ve Ev Sinema Sistemi 2/5
Ardından, dijital alıcıyı TV'ye bağlamak için bir scart kablosu kullanın.







5.3.6   Dijital alıcı, DVD Kaydedici ve Ev Sinema Sistemi 3/5
Ardından, Dijital alıcıyı DVD kaydediciye ve DVD Kaydediciyi TV'ye bağlamak için 2 Scart kablosu kullanın.







5.3.6   Dijital alıcı, DVD Kaydedici ve Ev Sinema Sistemi 4/5
Ardından, Ev Sinema Sistemini TV'ye bağlamak için bir HDMI kablosu kullanın.







5.3.6   Dijital alıcı, DVD Kaydedici ve Ev Sinema Sistemi 5/5
Son olarak, Ev Sinema Sistemini TV'ye bir dijital ses cinch kablosu kullanarak bağlayın.







5.3.7   Blu-ray Disk oynatıcı
Blu-ray Disk oynatıcıyı TV'nin arka tarafındaki HDMI konektörüne bağlamak için bir HDMI kablosu kullanın.







5.3.8   Dijital HD alıcı 1/2
Dijital HD alıcıyı ve TV'yi bağlamak için 2 anten kablosu kullanın.







5.3.8   Dijital HD alıcı 2/2
Dijital HD alıcıyı TV'ye bağlamak için bir HDMI kablosu kullanın.







5.4.1   Oyun konsolu 1/3
Oyun konsolu için en pratik bağlantılar TV'nin yan
tarafındadır. HDMI, S-Video veya Video bağlantısı
kullanabilirsiniz ancak S-Video ve Video'yu hiçbir zaman
aynı anda bağlamayın.


HDMI veya YPbPr bağlantısı kullanırsanız, TV'nin arka
tarafındaki konektörleri kullanabilirsiniz.


Oyun konsolu bağlantısı için ilerleyen sayfalara bakın.


Görüntü gecikmesi


Görüntü gecikmesini önlemek için, TV'yi Oyun moduna
ayarlayın.


Bu kullanım kılavuzunu kapatın, Options o tuşuna basın
ve Görüntü ve Ses seçeneğini seçin. OK tuşuna basın.


Akıllı ayarlar seçeneğini seçin ve OK tuşuna basın.


Oyun seçeneğini seçin ve OK tuşuna basın.


...







5.4.1   Oyun konsolu 2/3
Oyun konsolu için en pratik bağlantılar TV'nin yan tarafındadır.







5.4.1   Oyun konsolu 3/3
Oyun konsolunu TV'nin arka tarafına bağlamak için HDMI EXT3 (YPbPr ve Ses Sağ/Sol) kablosu kullanın.







5.4.2   HD Oyun konsolu
Yüksek Çözünürlüklü oyun konsolunu TV'ye bağlamak için
HDMI kablosu veya YPbPr kabloları kullanın.


Ayrıca bkz. Bağlantılar > Daha fazla cihaz > Oyun.







5.4.3   Video kamera 1/3
Video kamera için en pratik bağlantılar TV'nin yan
tarafındadır. HDMI, S-Video veya Video bağlantısı
kullanabilirsiniz ancak S-Video ve Video'yu hiçbir zaman
aynı anda bağlamayın.


Video kamera bağlantısı için ilerleyen sayfalara bakın.


...







5.4.3   Video kamera 2/3
Video kamera için en pratik bağlantı TV'nin yan tarafındadır.







5.4.3   Video kamera 3/3
Video kamerayı TV'nin arka tarafına bağlamak için HDMI EXT3 (YPbPr ve Ses Sağ/Sol) kablosu kullanın.







5.4.4   TV'nin PC monitörü olarak kullanılması 1/3
TV'nizi bilgisayarınıza PC monitörü olarak bağlayabilirsiniz.


PC'yi bağlamadan önce, PC monitörünün yenileme hızını
60 Hz olarak ayarlayın.


PC'yi, TV'nin yan tarafına veya alternatif olarak arka tarafına
bağlayabilirsiniz. Bilgisayarın nasıl bağlanacağı ile ilgili
olarak ilerleyen sayfalara bakın.


İdeal TV ayarları


En net görüntü kalitesi için TV Görüntü formatını Ölçeksiz
seçeneğine ayarlayın. TV izlerken Options o düğmesine
basın, Görüntü formatı ve Ölçeksiz seçeneğini seçin.


Desteklenen PC çözünürlükleri


Desteklenen çözünürlüklerin listesi için bkz. Teknik veriler
> Ekran çözünürlükleri.


...







5.4.4   TV'nin PC monitörü olarak kullanılması 2/3
PC'yi HDMI'a bağlamak için bir DVI - HDMI adaptörü ve TV'nin yan tarafındaki Ses Sol/Sağ girişine bağlamak için bir ses Sol/Sağ
kablosu kullanın.







5.4.4   TV'nin PC monitörü olarak kullanılması 3/3
PC'yi VGA konektörüne bağlamak için bir VGA kablosu ve TV'nin yan tarafındaki Ses Sol/Sağ girişine bağlamak için bir VGA Ses
Sol/Sağ kablosu kullanın.







5.4.5   Dekoder
Analog anten kanallarını çözen bir dekoder bağlamak için
scart kablosu kullanın. TV'nin arka tarafındaki EXT1 veya
EXT2 bağlantılarını kullanın.


TV kanalını, dekode edilecek TV kanalı olarak atamanız
gerekiyor. Daha sonra, dekoderin bağlandığı bağlantıyı
atayın.


Bu kullanım kılavuzunu kapatın ve h > Ayarlar > Kurulum
> Dekoder seçeneğini seçin. Kodunu çözmek istediğiniz
kanalı ayarlamak için Kanal seçeneğini seçin. Dekoder için
kullanacağınız bağlantıyı ayarlamak için Durum seçeneğini
seçin.







5.5.1    EasyLink 1/2
Bir cihaz HDMI-CEC standardına sahipse, cihaz ve TV
birlikte çalışabilirler.


HDMI kablosu kullanarak cihazı TV'ye bağlayın. TV,
EasyLink özelliği Açık konumda gelir. EasyLink özelliğini
kapatmak için h > Ayarlar > Kurulum > Tercihler >
EasyLink seçeneklerini seçin.


EasyLink ile aşağıdaki fonksiyonlar kullanılabilir:


• Tek dokunuşla oynatma


Bir disk takın ve cihazda Play (Oynat) düğmesine basın.
TV bekleme modundan açılır ve otomatik olarak disk
programını gösterir.


• Sistem bekleme


Bağlı cihazları bekleme moduna getirmek için TV uzaktan
kumandasındaki O tuşuna 3 saniye basın.


...







5.5.1    EasyLink 2/2
• Sistem ses kontrolü


Bir ses sistemi bağladığınızda, TV'den gelen sesi ses
sisteminden dinleyebilirsiniz. TV hoparlörünün sesi
otomatik olarak kapatılır.


TV, hoparlörleri EasyLink (Otomatik) olarak ayarlanmış
şekilde gelir. TV hoparlörlerini kapatmak veya her zaman
açık olmasını sağlamak için h > Ayarlar > Ses > TV
hoparlörleri seçeneğini seçin.


Cihazdaki tüm HDMI-CEC ayarlarının düzgün yapıldığından
emin olun. EasyLink, farklı markaların cihazlarıyla
çalışmayabilir.


Başka markalarda HDMI-CEC fonksiyonuna verilen adlar


Başka markalarda HDMI-CEC fonksiyonuna farklı adlar
verilir. Bazı örnekler şunlardır: Anynet, Aquos Link, Bravia
Theatre Sync, Kuro Link, Simplink, Viera Link, ...


Tüm markalar EasyLink ile tamamen uyumlu değildir.







5.5.2   EasyLink Uzaktan Kumanda
EasyLink Uzaktan kumandayı kullanmadan önce
Bağlantılar> EasyLink bölümünü okuyun.


EasyLink Uzaktan kumandayla, TV uzaktan kumandasının
komutları doğrudan TV'de izlediğiniz cihaza gönderilir.
Önce cihazı uzaktan kumandadan seçmeniz gerekmez.


Dikkat> Bu gelişmiş bir ayardır. Tüm cihazların bu ayar
için uygun olup olmadığını kontrol edin. Uygun olmayan
cihazlar yanıt vermeyecektir. EasyLink Uzaktan kumandayı
kalıcı olarak açmadan önce bu fonksiyonu kullanmayı
deneyin.


EasyLink Uzaktan kumandayı açmak için h > Ayarlar
> Kurulum > Tercihler > EasyLink Uzaktan kumanda
seçimlerini yapın.


Home h tuşu dışında tüm uzaktan kumanda komutları
cihazı çalıştırmayı deneyecektir. Bazı komutlar cihazla
çalışmayabilir.


TV kontrolüne geri dönmek için h tuşuna basın ve TV
İzleme seçeneğini seçin


Başka bir cihazı kontrol etmek için h tuşuna basın ve
diğer cihazı seçin.







5.6   Koşullu Erişim Modülü (CAM) 1/2
Şifreli dijital TV kanalları, Koşullu Erişim Modülü (CAM)
tarafından dekode edilebilir. Dijital TV servisi operatörleri
servislerine üye olduğunuzda CAM özelliğini sağlarlar.
Daha fazla bilgi almak ve koşulları öğrenmek için dijital TV
servis operatörüyle iletişim kurun.


Bir CAM takma


Bir CAM takmadan önce TV'yi kapatın.


Doğru takma yöntemi CAM üzerinde gösterilir. Yanlış
takılması CAM ve TV'ye zarar verebilir.


TV'nin yan tarafında ortak arayüz yuvasını bulun. CAM'i
fazla kuvvet uygulamadan, gidebildiği kadar bastırın ve
yuvada bırakın.


CAM aktivasyonu bir kaç dakika sürebilir. CAM çıkarılırsa,
TV'deki servis devre dışı kalır.


...







5.6   Koşullu Erişim Modülü 2/2
Bir CAM servisinin izlenmesi


CAM takılmış ve abonelik ücretleri ödenmişse, dijital TV
servis sağlayıcısının programlarını TV'de izleyebilirsiniz.
Ekrandaki uygulamalar ve bunların fonksiyonları, içeriği ve
mesajlar CAM servisinden gelir.


CAM ayarları


CAM servisi için şifre veya PIN kodları ayarlamak içinh >
Ayarlar > Özellikler > Ortak Arayüz seçimlerini yapın. CAM
sağlayıcıyı seçin ve OK tuşuna basın.







6.1   İletişim Bilgileri
Uyarı


TV'niz bozulursa, ASLA kendi başınıza onarmayı
denemeyin.


Hata Giderme bölümündeki öneriler sorunu çözmenize
yardımcı olmazsa, TV'yi kapatıp tekrar açmayı deneyin.


İletişim Bilgileri — Müşteri Destek Merkezi


TV'nin sorunu çözülmediyse, ülkenizdeki Philips Müşteri
Destek Merkezi'ni arayabilirsiniz. Telefon numaraları TV'yle
birlikte gelen belgelerde verilmiştir.


İsterseniz, www.philips.com/support adresindeki İnternet
sitemize başvurabilirsiniz.


TV model numarası ve seri numarası


Bu numaralar ambalaj etiketinde veya TV'nin arkasında ya
da altında bulunan tip etiketinde bulunmaktadır.







6.2   TV ve uzaktan kumanda 1/2
TV açılmıyor


• Güç kablosu bağlantısını kontrol edin.


• Uzakta kumandanın pillerinin boş veya bitmek üzere olup
olmadığını kontrol edin. + / - yönlerini kontrol edin.


• Güç kablosunu çekin, bir dakika bekleyin ve yeniden
takın. Tekrar açmayı deneyin.


• TV'yi açmak için TV üzerindeki düğmeleri
kullanabilirsiniz.


TV uzaktan kumandaya tepki vermiyor.


• Uzakta kumandanın pillerinin boş veya bitmek üzere olup
olmadığını kontrol edin. + / - yönlerini kontrol edin.


• Uzaktan kumanda ve TV sensör merceğini temizleyin.


• EasyLink Uzaktan kumandasının Kapalı konumuna ayarlı
olup olmadığını kontrol edin


• Yaklaşık iki dakikalık TV ısınma süresi boyunca, TV ve
bazı harici cihazlar uzaktan kumanda komutlarına hemen
cevap vermeyebilir. Cihaz normal şekilde çalışıyor ve bozuk
değil.


...







6.2   TV ve uzaktan kumanda 2/2
TV kapanıyor ve kırmızı ışık yanıp sönüyor


• Güç kablosunu çekin, bir dakika bekleyin ve


yeniden takın. Havalandırma için yeterli boşluk olup
olmadığını kontrol edin. TV soğuyana kadar bekleyin.


TV bekleme modunda yeniden başlamazsa ve yanıp
sönme tekrarlanırsa, Müşteri Destek Merkezi'mizi arayın.


Çocuk kilidini açmak için kodunuzu unuttunuz


• Bkz. Zamanlayıcılar ve kilitler > Çocuk kilidi.







6.3   TV kanalları
Bazı TV kanalları kayboldu


• Kanal genel görünümü için doğru kanal filtresinin seçilip
seçilmediğini kontrol edin. Bkz. TV'nizin Kullanımı >
Menüler > Kanal genel görünümü


• Kanal, Kanal genel görünümünde gizlenebilir. Bkz.
TV'nizin Kullanımı > Menüler > Kanal genel görünümü


Kurulum sırasında dijital kanal bulunamadı


• TV'nin ülkenizde DVB-T veya DVB-C özelliğini destekleyip
desteklemediğini kontrol edin. TV'nin arka tarafındaki TV
'Dijital TV Ülke Uyumluluğu' tip etiketini kontrol edin.







6.4    Resim 1/3
Beyaz LED göstergesi açık ancak görüntü yok


• Antenin düzgün şekilde bağlanmış olduğundan emin
olun.


• Doğru cihazın seçilmiş olduğundan emin olun.


Ses var ama görüntü yok


• Menüden kontrast veya parlaklık ayarını kontrol edin.


TV görüntüsü bozuk


• Antenin düzgün şekilde bağlanmış olduğundan emin
olun.


• Topraklaması olmayan ses cihazları, neon ışıklar, yüksek
binalar veya dağlar görüntü kalitesini etkileyebilir. Görüntü
kalitesini artırmak için antenin konumunu değiştirmeyi
veya cihazları TV'den uzaklaştırmayı deneyin.


• Manuel kurulum menüsünde doğru TV sisteminin seçilip
seçilmediğini kontrol edin.


• Sadece belirli bir kanalın görüntüsü bozuksa, İnce ayar
menüsünden bu kanala ince ayar yapmayı deneyin. Bkz.
Ayarlar > Kurulum > Analog: manuel kurulum.


...







6.4    Resim 2/3
Görüntü renkleri kötü


• Görüntü menüsünden renk ayarlarını kontrol edin. Ayarlar
menüsündeki Akıllı ayarların herhangi birini seçin.


• Bağlantıları ve bağlı cihazların kablolarını kontrol edin.


Oyun konsolu bağlandığında görüntü gecikiyor


• Görüntü gecikmesini önlemek için, TV'yi Oyun moduna
ayarlayın. Ayarlar menüsündeki Akıllı ayarlardan Oyun
seçeneğini seçin.


TV'yi tekrar açtığımda ayarlarımı hatırlamıyor


• Ana menü > Ayarlar > Kurulum> Tercihler > Konum
menü seçimlerini yaparak, TV'nin Ana Menü seçeneğine
ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.


Resim ekrana sığmıyor, çok büyük veya çok küçük:


• f tuşuna basın ve Görüntü formatı menüsünden
ekranınıza daha uygun bir görüntü seçin.


...







6.4    Resim 3/3
Ekrandaki görüntünün konumu doğru değil


• Bazı cihazlardan gelen bazı görüntü sinyalleri ekrana tam
uymamaktadır. Görüntüyü uzaktan kumanda üzerindeki
imleç tuşlarıyla değiştirebilirsiniz. Cihazın sinyal çıkışını
kontrol edin.







6.5   Ses
Görüntü var ama ses yok


• Ses düzeyinin 0 olarak ayarlanmamış olduğundan emin
olun.


• Sesin m tuşuyla kapatılmadığından emin olun.


• Tüm kabloların düzgün bağlandığından emin olun.


• Ses sinyali algılanmazsa, TV otomatik olarak sesi kapatır.
Bu durum normaldir ve cihazın bozuk olduğu anlamına
gelmez.


Ses kötü


• Sesin Stereo seçeneğine ayarlandığından emin olun.


• h > Ayarlar > Akıllı ayarlar seçimlerini yaparak Akıllı
ayarlardan herhangi birini seçin.


Ses sadece bir hoparlörden geliyor


• Denge ayarının tam sol veya tam sağ olup olmadığını
kontrol edin.


Bir DVD Ev Sinema Sistemi cihazı bağlandığında ses
gecikiyor


• Ses senkron gecikmesini ayarlayabilmek için DVD
cihazının kullanım kılavuzuna bakın. Bir gecikme
ayarlayamıyorsanız, h > Ayarlar > Görüntü > Pixel Plus/
Pixel Precise HD seçimlerini yaparak HD Natural Motion
özelliğini kapatın.







6.6    Cihazlar 1/2
HDMI bağlantıları


• Cihazdan gelen görüntü TV'de gösterilmeden önce
HDMI-HDCP prosedürü bir kaç saniye sürebilir.


• TV'nin cihazı algılamaması ve ekranda görüntü olmaması
durumunda bir cihazdan diğerine geçmeyi ve HDCP
prosedürünü tekrar başlatmayı deneyin.


• Ses bozulmaları sürekli gerçekleşiyorsa, çıkış ayarlarını
kontrol etmek için cihazın kullanım kılavuzuna başvurun.
Sorun bu şekilde de düzelmezse, ek bir ses kablosu takın.


• DVI - HDMI adaptörü kullanılıyorsa, DVI bağlantısını
tamamlayan ek bir ses bağlantısı olup olmadığını kontrol
edin.


EasyLink özellikli HDMI


• Bağlı cihazın HDMI-CEC standardını desteklediğinden ve
doğru şekilde ayarlandığından emin olun. Cihazla birlikte
gelen kullanım kılavuzuna başvurun.


• HDMI kablosunun doğru şekilde bağlandığından emin
olun.


• h >Ayarlar > Kurulum > Tercihler > EasyLink seçimlerini
yaparak, EasyLink etkin hale getirildiğinden emin olun.







6.6    Cihazlar 2/2
• HDMI-CEC ses cihazlarınızdaki Sistem ses kontrolünün
doğru şekilde kurulduğundan emin olun. Ses cihazıyla
birlikte gelen kullanım kılavuzuna başvurun.


EasyLink Uzaktan kumanda


• Bazı cihazlar benzer fonksiyona sahip olabilir ancak
özel uzaktan kumanda komutlarını desteklemez. Bkz.
Bağlantılar > EasyLink HDMI-CEC > EasyLink Uzaktan
Kumanda.


TV'deki bilgisayar ekranı dengesiz veya senkronize değil
(TV'yi PC monitörü olarak kullanırken)


• PC'nizin yenileme hızını 60 Hz olarak ayarlayın.


• PC'nizde doğru çözünürlük modunun seçildiğinden emin
olun. Bkz. Teknik veriler > Ekran çözünürlükleri.







6.7   Multimedya
USB cihazı içeriği görüntülenmiyor


• Cihazınızı (fotoğraf makinesi) ‘Yığın Depolama Sınıfı’
uyumlu olarak ayarlayın.


• USB cihazı için özel bir sürücü yazılımı gerekebilir. Ne
yazık ki, bu yazılım TV'nize yüklenemez.


• Tüm ses ve fotoğraf dosyaları desteklenmemektedir. Bkz.
Teknik veriler.


USB cihazı içeriği akıcı bir şekilde oynatılmıyor


• USB cihazının aktarım performansı, aktarım hızını sınırlar.







7.1   Güç ve alım
Ürün özellikleri önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.


Teknik özellikler hakkında daha fazla bilgi için bkz.


www.philips.com/support.


Güç


• Şebeke gücü: AC220-240V +/-%10


• Ortam sıcaklığı: 5°C - 35°C


• Güç ve bekleme modunda güç tüketimi hakkında bilgi
için www.philips.com adresindeki teknik özelliklere
başvurun


Alım


• Anten girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)


• TV sistemi: DVB COFDM 2K/8K,


• Video oynatma: NTSC, SECAM, PAL


• DVB: DVB Karasal 0151 Kablo


(uyumlu ülkelerin listesi için TV tip etiketine başvurun)


• Radyo bantları: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband







7.2   Desteklenen ekran çözünürlükleri
Video formatları


Çözünürlük — Yenileme hızı


• 480i - 60 Hz


• 480p - 60 Hz


• 576i - 50 Hz


• 576p - 50 Hz


• 720p - 50 Hz, 60 Hz


• 1080i - 50 Hz, 60 Hz


• 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz


• 1080p - 50 Hz, 60 Hz


Bilgisayar formatları


Çözünürlük — Yenileme hızı


• 640 x 480 — 60 Hz


• 800 x 600 — 60 Hz


• 1024 x 768 — 60 Hz


• 1280 x 1024 — 60 Hz (sadece full HD)


• 1360 x 765 — 60 Hz


• 1600 x 1200 — 60 Hz (sadece full HD)


• 1920 x 1080 — 60 Hz







7.3   Multimedya
Bağlantılar


• USB


Desteklenen USB / bellek cihazı biçimleri


• FAT 16, FAT 32, NTFS


Desteklenen dosya formatları


• Görüntüler: JPEG


• Ses: MP3, LPCM


• Video: MPEG-1, MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC







7.4   Bağlanılabilirlik
Arka


• EXT1 (scart): Audio L/R (Ses Sol/Sağ), CVBS girişi, RGB


• EXT2 (scart): Audio L/R, CVBS girişi, RGB


• EXT3:Y Pb Pr, Audio L/R


• VGA, Audio L/R (mini jak 3,5 mm)


• HDMI 1 girişi (tüm HDMI bağlantıları için HDMI 1.3a)


• HDMI 2 girişi*


• HDMI 3 girişi*


• Audio In L/R - DVI - HDMI (mini jak 3,5 mm)


• Audio Out L/R — ekranla senkronize


• Dijital Ses çıkışı (koaksiyel-cinch-S/PDIF) ekranla
senkronize


Yan


• HDMI yan girişi


• S-Video girişi* (Y/C)


• Video girişi* (CVBS)


• Sol/Sağ Ses girişi*


• Kulaklıklar (stereo mini jak 3,5 mm)


• USB


• Ortak arayüz yuvası


* Bulunabilirlik TV modeline göre değişir.







Güvenlik


Elektrik çarpması veya yangın riski!
• TV’yi asla yağmur veya suya maruz bırakmayın. 
TV’nin yakınına asla vazo gibi sıvı içeren nesneler 
yerleştirmeyin. TV üzerine veya içine sıvı dökülürse, 
hemen TV ile elektrik prizi arasındaki bağlantıyı kesin. 
Yeniden kullanmadan önce TV’nin Philips Müşteri 
destek birimi tarafından kontrol edilmesini sağlayın.
• TV, uzaktan kumanda veya pilleri asla çıplak alevlerin 
veya doğrudan güneş ışını dahil diğer ısı kaynaklarının 
yakınına yerleştirmeyin. Kıvılcım sıçramasını önlemek 
için mum ve diğer alev türlerini TV’den, uzaktan 
kumandadan ve pillerden daima uzak tutun.


• TV’nin havalandırma açıklıklarından veya diğer 
açıklıklarından içeri asla nesne sokmayın.
• TV döndürüldüğünde, güç kablosunun gerilmem-
esine dikkat edin. Güç kablosu gerildiğinde bağlantılar 
gevşeyebilir ve bu da kıvılcıma neden olabilir.


Kısa devre veya yangın riski!
• Uzaktan kumanda veya pilleri yağmura, suya veya 
aşırı sıcağa maruz bırakmayın.
• Fiş pimlerine yük binmesini önleyin. Gevşek fiş pim-
leri kıvılcım atlamasına veya yangına neden olabilir.


Yaralanma veya TV’de hasar oluşması riski vardır!
• 25 kilodan (55 lb) fazla bir ağırlığa sahip bu TV’yi 
kaldırmak ve taşımak için iki kişi gerekmektedir.
• TV’yi standa monte ederken yalnızca ürünle birlikte 


verilen standı kullanın. Standı TV’ye sıkıca sabitleyin. 
TV’yi, TV ile standın toplam ağırlığını taşıyabilecek 
düz ve yatay bir yüzey üzerine yerleştirin.
• TV’yi duvara monte ederken, yalnızca TV’nin 
ağırlığını taşıyabilecek nitelikte bir duvar montaj 
sistemi kullanın. Duvar montajını, TV ve duvar 
montaj grubunun toplam ağırlığını taşıyabilecek 
nitelikteki bir duvara yapın. Koninklijke Philips Elec-
tronics N.V. hatalı yapılan duvar montajları nedeniyle 
meydana gelen kaza, yaralanma veya zararlardan 
sorumlu değildir.
• TV’nizi güç çıkışına bağlamadan önce, şebeke 
voltajının TV’nin arkasında belirtilen değerle uyumlu 
olduğundan emin olun. Şebeke voltajı belirtilen 
değerden farklıysa, TV’nizi asla şebekeye bağlamayın.


Çocuklar için yaralanma riski bulunur!
TV’nin devrilerek çocukları yaralamasını önlemek 
için bu önlemleri uygulayın:
• TV’yi asla örtü veya çekilebilecek başka bir malze-
meyle kaplı bir yüzeye yerleştirmeyin.
• TV’nin herhangi bir parçasının, yerleştirildiği 
yüzeyin kenarlarından sarkmadığından emin olun.
• Mobilyayı ve TV’yi duvara sabitlemeden veya 
uygun bir destek düzeni oluşturmadan, TV’yi kitaplık 
gibi büyük mobilyaların üzerine asla yerleştirmeyin.
• Çocuklara mobilyaların üzerine çıkarak TV’ye 
ulaşmaya çalışmanın tehlikelerini anlatın.


Aşırı ısınma riski! 
TV’yi asla her tarafı kapalı bir yere yerleştirmeyin. 
Havalandırma için TV’nin çevresinde her zaman 
en az 4 inç veya 10 cm boş alan bırakın. TV’nin 
havalandırma açıklıklarının asla perde veya başka 
nesnelerle kaplanmadığından emin olun.


Yaralanma, yangın veya güç kablosunda hasar riski! 
TV’yi veya başka nesneleri hiçbir zaman güç kablo-


sunun üzerine yerleştirmeyin.
• TV güç kablosunu prizden kolayca çıkartabilmek 
için güç kablosunun daima erişilebilir bir yerde 
bulunduğundan emin olun.
• Güç kablosunu çıkartırken, her zaman fişten 
tutarak çekin, kablodan çekmeyin.
• Şimşekli fırtınalarda TV’nin elektrik prizi ve anten 
bağlantılarını çıkarın. Şimşekli fırtınalarda TV’nin hiç-
bir kısmına, elektrik kablosuna veya anten kablosuna 
dokunmayın.


İşitmede duyusunda hasar meydana gelme riski! 
Yüksek sesle kulaklık dinlemekten veya kulaklıkları 
uzun süre takmaktan kaçının.


Düşük sıcaklıklar
TV 5°C’den daha soğuk hava koşullarında nakli-
yesi yapıldıktan sonra, TV ambalajını açın ve TV’yi 
şebekeye bağlamadan önce TV’nin ortam sıcaklığına 
ulaşmasını bekleyin.
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Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Ticari 
markalar Koninklijke Philips Electronics N.V şirketinin veya 
sahiplerinin malıdır. Philips, daha önceden gerekli tedarikleri 
sağlamak zorunda olmadan istediği zaman ürünleri değiştirme 
hakkını saklı tutmaktadır.


Bu kılavuzda bulunan içeriğin, sistemin kullanım amacına uygun 
olduğu düşünülmektedir. Ürünün veya ürüne ait ayrı modül-
lerin ya da prosedürlerin burada belirtilen amaçların dışında 
kullanılması halinde, söz konusu kullanıma yönelik geçerlilik ve 
uygunluk onayının alınması gerekir. Philips, içeriğin ABD patent 
yasalarını ihlal etmediğini garanti etmektedir. Başka herhangi 
bir açık ya da zımni garanti verilmemektedir.


Garanti 
• Yaralanma, TV’nin zarar görmesi veya garantinin geçersiz 
hale gelmesi riski! TV’yi kendi kendinize onarmaya çalışmayın.
• TV’yi ve aksesuarlarını yalnızca üretim amacına uygun olarak 
kullanın.
• TV’nin arkasındaki dikkat uyarısı, elektrik şoku tehlikesini be-
lirtir. TV kapağını asla açmayın. Servis veya onarım gerektiğinde 
her zaman için Philips Müşteri Desteğine başvurun.


  


• Bu kılavuzda açıkça yasaklanmış her türlü işlem, tavsiye 
edilmeyen ve izin verilmeyen tüm ayar veya montaj prosedür-
leri garantinin geçersiz olmasına neden olacaktır.


Piksel özellikleri 
Bu LCD üründe çok sayıda renkli piksel vardır. Etkin piksel 
oranı %99,999 olsa da ekranda sabit olarak siyah veya par-
lak ışık (kırmızı, mavi, yeşil) noktaları görünebilir. Bu, ekranın 
yapısal özelliğidir (yaygın sektör standartlarına uygundur) ve 
bir arıza değildir.


Açık kaynak yazılımı
Bu televizyonda açık kaynak yazılımı vardır. Philips burada, 
istek üzerine, kaynak dağıtımı fiziksel gerçekleştirmekten 
daha fazla tutmayan bir ücretle yazılım alışverişi için müşteri 
tarafından kullanılan ortamda ilgili kaynak kodunun tam bir 
makinenin okuyabildiği kopyasının teslim ve hazır edilmesini 
teklif eder. Bu teklif ürünün satın almasını izleyen 3 yıllık 
bir dönem için geçerlidir. Kaynak kodunu edinmek için 
aşağıdaki adrese yazılı olarak başvurun: 
Development Manager
Technology & Development
Philips Consumer Lifestyle 
620A Lorong 1, Toa Payoh
TP1, Level 3 
Singapur 319762


EMF uyumluluğu
Koninklijke Philips Electronics N.V. herhangi bir elektronik 
alet gibi, genel anlamda elektromanyetik sinyaller yayma 
ya da alma yeteneğine sahip tüketicileri hedefleyen birçok 
ürün üretir ve satar. 
Philips’in en önemli Çalışma Prensiplerinden biri, ürünleri 
için gerekli tüm sağlık ve güvenlik tedbirlerini almak, yasal 
gerekliliklerle uyum içinde olmak ve ürünlerin üretim 
tarihinde geçerli olan EMF standartlarına uymaktır.
Philips, sağlık açısından zararlı etkileri bulunmayan ürünler 
geliştirmekte, üretmekte ve pazarlamaktadır. Philips, tüm 
ürünlerinin kulanım amaçları doğrultusunda kullanılmaları 
durumunda, günümüzdeki bilimsel verilere göre güvenli 
olarak kullanılabileceklerini onaylar. 
Philips uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının 
geliştirilmesinde etkin bir rol oynadığından, standartlaşma 
konusundaki gelişmeleri ürünlerine hızlı bir şekilde 
yansıtabilmektedir.


Şebeke sigortası (yalnızca BK)
Bu TV onaylı döküm fişle donatılmıştır. Şebeke sigortasının 
değiştirilmesi gerektiğinde, prizde belirtilenle eş değerde bir 
sigortayla değiştirilmelidir (örnek 10A).
1. Sigorta kapağını ve sigortayı çıkarın. 
2. Yedek sigortanın BS 1362 ile uyumlu ve ASTA onay 
markasının olması gerekir. Sigorta yoksa, doğru tipi 
öğrenmek için satıcınızla görüşün. 
3. Sigorta kapağını yeniden takın. 
EMC direktifine uyumu korumak için bu üründeki şebeke 
sigortasının şebeke kablosundan çıkarılmaması gerekir.


Telif Hakkı


VESA, FDMI ve VESA Montaj Uyumluluk logosu Video 
Elektronik Standartları Birliğinin ticari markalarıdır.
Windows Media, Microsoft Corporation’ın Birleşik 
Devletler’de ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markası 
veya ticari markasıdır.
® Kensington ve Micro Saver, ACCO World 
Corporation’ın ABD’de kayıtlı ticari markaları ve diğer 
ülkelerde kayıt başvurusu yapılmış ve beklemede olan ticari 
markalarıdır. 
Diğer tüm tescilli veya tescilsiz ticari markalar ilgili sahipleri-
nin mülküdür.
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ekranda sabit olarak siyah veya parlak ışık 
(kırmızı, mavi, yeşil) noktaları görünebilir. 
Bu, ekranın yapısal özelliğidir (yaygın 
sektör standartlarına uygundur) ve bir 
arıza değildir.


Açık	kaynak	yazılımı
Bu televizyonda açık kaynak yazılımı vardır. 
Philips burada, istek üzerine, kaynak 
dağıtımı fiziksel gerçekleştirmekten 
daha fazla tutmayan bir ücretle yazılım 
alışverişi için müşteri tarafından kullanılan 
ortamda ilgili kaynak kodunun tam bir 
makinenin okuyabildiği kopyasının teslim 
ve hazır edilmesini teklif eder. Bu teklif 
ürünün satın almasını izleyen 3 yıllık bir 
dönem için geçerlidir. Kaynak kodunu 
edinmek için aşağıdaki adrese yazılı olarak 
başvurun: 
Development Manager
Technology & Development
Philips Consumer Lifestyle 
620A Lorong 1, Toa Payoh
TP1, Level 3 
Singapur 319762


EMF	uyumluluğu
Koninklijke Philips Electronics N.V. 
herhangi bir elektronik alet gibi, genel 
anlamda elektromanyetik sinyaller yayma 
ya da alma yeteneğine sahip tüketicileri 
hedefleyen birçok ürün üretir ve satar. 
Philips’in en önemli Çalışma 
Prensiplerinden biri, ürünleri için gerekli 
tüm sağlık ve güvenlik tedbirlerini almak, 
yasal gerekliliklerle uyum içinde olmak ve 
ürünlerin üretim tarihinde geçerli olan 
EMF standartlarına uymaktır.
Philips, sağlık açısından zararlı etkileri 
bulunmayan ürünler geliştirmekte, 
üretmekte ve pazarlamaktadır. Philips, 
tüm ürünlerinin kulanım amaçları 
doğrultusunda kullanılmaları durumunda, 
günümüzdeki bilimsel verilere göre 
güvenli olarak kullanılabileceklerini onaylar. 
Philips uluslararası EMF ve güvenlik 
standartlarının geliştirilmesinde etkin 


1	 Bildirim
2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Tüm 
hakları saklıdır.
Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin 
değiştirilebilir. Ticari markalar Koninklijke Philips 
Electronics N.V şirketinin veya sahiplerinin 
malıdır. Philips, daha önceden gerekli tedarikleri 
sağlamak zorunda olmadan istediği zaman 
ürünleri değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
Bu kılavuzda bulunan içeriğin, sistemin kullanım 
amacına uygun olduğu düşünülmektedir. 
Ürünün veya ürüne ait ayrı modüllerin ya da 
prosedürlerin burada belirtilen amaçların dışında 
kullanılması halinde, söz konusu kullanıma 
yönelik geçerlilik ve uygunluk onayının alınması 
gerekir. Philips, içeriğin ABD patent yasalarını ihlal 
etmediğini garanti etmektedir. Başka herhangi bir 
açık ya da zımni garanti verilmemektedir.


Garanti	
Yaralanma, TV’nin zarar görmesi veya • 
garantinin geçersiz hale gelmesi riski! TV’yi 
kendi kendinize onarmaya çalışmayın.
TV’yi ve aksesuarlarını yalnızca üretim • 
amacına uygun olarak kullanın.
TV’nin arkasındaki dikkat uyarısı, elektrik • 
şoku tehlikesini belirtir. TV kapağını asla 
açmayın. Servis veya onarım gerektiğinde 
her zaman için Philips Müşteri Desteğine 
başvurun.


  
Bu kılavuzda açıkça yasaklanmış her • 
türlü işlem, tavsiye edilmeyen ve izin 
verilmeyen tüm ayar veya montaj 
prosedürleri garantinin geçersiz olmasına 
neden olacaktır.
Piksel	özellikleri	
Bu LCD üründe çok sayıda renkli piksel 
vardır. Etkin piksel oranı %99,999 olsa da 
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bir rol oynadığından, standartlaşma 
konusundaki gelişmeleri ürünlerine hızlı 
bir şekilde yansıtabilmektedir.
Şebeke	sigortası	(yalnızca	BK)
Bu TV onaylı döküm fişle donatılmıştır. 
Şebeke sigortasının değiştirilmesi 
gerektiğinde, prizde belirtilenle eş 
değerde bir sigortayla değiştirilmelidir 
(örnek 10A).


1 Sigorta kapağını ve sigortayı çıkarın. 
2 Yedek sigortanın BS 1362 ile uyumlu ve 


ASTA onay markasının olması gerekir. 
Sigorta yoksa, doğru tipi öğrenmek için 
satıcınızla görüşün. 


3 Sigorta kapağını yeniden takın. 
 EMC direktifine uyumu korumak için 


bu üründeki şebeke sigortasının şebeke 
kablosundan çıkarılmaması gerekir.


Telif	Hakkı


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


  
BBE Sound, Inc lisansıyla üretilmektedir. BBE, 
Inc tarafından 5510752, 5736897 patent 
numaralarıyla lisansı alınmıştır. BBE ve BBE 
simgeleri, BBE Sound Inc.’in tescilli ticari 
markalarıdır.
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Yaralanma	veya	TV’de	hasar	oluşması	riski	
vardır!


25 kilodan (55 lb) fazla bir ağırlığa sahip • 
bu TV’yi kaldırmak ve taşımak için iki kişi 
gerekmektedir.
TV’yi standa monte ederken yalnızca • 
ürünle birlikte verilen standı kullanın. 
Standı TV’ye sıkıca sabitleyin. TV’yi, TV ile 
standın toplam ağırlığını taşıyabilecek düz 
ve yatay bir yüzey üzerine yerleştirin.
TV’yi duvara monte ederken, yalnızca • 
TV’nin ağırlığını taşıyabilecek nitelikte 
bir duvar montaj sistemi kullanın. Duvar 
montajını, TV ve duvar montaj grubunun 
toplam ağırlığını taşıyabilecek nitelikteki 
bir duvara yapın. Koninklijke Philips 
Electronics N.V. hatalı yapılan duvar 
montajları nedeniyle meydana gelen kaza, 
yaralanma veya zararlardan sorumlu 
değildir.
TV’nizi güç çıkışına bağlamadan önce, • 
şebeke voltajının TV’nin arkasında 
belirtilen değerle uyumlu olduğundan 
emin olun. Şebeke voltajı belirtilen 
değerden farklıysa, TV’nizi asla şebekeye 
bağlamayın.


Çocuklar	için	yaralanma	riski	bulunur!TV’nin 
devrilerek çocukları yaralamasını önlemek için 
bu önlemleri uygulayın:


TV’yi asla örtü veya çekilebilecek • 
başka bir malzemeyle kaplı bir yüzeye 
yerleştirmeyin.
TV’nin herhangi bir parçasının, • 
yerleştirildiği yüzeyin kenarlarından 
sarkmadığından emin olun.
Mobilyayı ve TV’yi duvara sabitlemeden • 
veya uygun bir destek düzeni 
oluşturmadan, TV’yi kitaplık gibi büyük 
mobilyaların üzerine asla yerleştirmeyin.
Çocuklara mobilyaların üzerine çıkarak • 
TV’ye ulaşmaya çalışmanın tehlikelerini 
anlatın.


2	 Önemli
TV’nizi kullanmadan önce tüm talimatları okuyun 
ve anlayın. Talimatlara uyulmamasından dolayı 
hasar meydana geldiğinde, garanti geçersiz 
olacaktır.


Güvenlik
Elektrik	çarpması	veya	yangın	riski!


TV’yi asla yağmur veya suya maruz • 
bırakmayın. TV’nin yakınına asla vazo gibi 
sıvı içeren nesneler yerleştirmeyin. TV 
üzerine veya içine sıvı dökülürse, hemen 
TV ile elektrik prizi arasındaki bağlantıyı 
kesin. Yeniden kullanmadan önce TV’nin 
Philips Müşteri destek birimi tarafından 
kontrol edilmesini sağlayın.
TV, uzaktan kumanda veya pilleri asla • 
çıplak alevlerin veya doğrudan güneş 
ışını dahil diğer ısı kaynaklarının yakınına 
yerleştirmeyin.
Kıvılcım sıçramasını önlemek için mum 
ve diğer alev türlerini TV’den, uzaktan 
kumandadan ve pillerden daima uzak 
tutun.


 
TV’nin havalandırma açıklıklarından veya • 
diğer açıklıklarından içeri asla nesne 
sokmayın.
TV döndürüldüğünde, güç kablosunun • 
gerilmemesine dikkat edin. Güç kablosu 
gerildiğinde bağlantılar gevşeyebilir ve bu 
da kıvılcıma neden olabilir.


Kısa	devre	veya	yangın	riski!
Uzaktan kumanda veya pilleri yağmura, • 
suya veya aşırı sıcağa maruz bırakmayın.
Fiş pimlerine yük binmesini önleyin. • 
Gevşek fiş pimleri kıvılcım atlamasına veya 
yangına neden olabilir.
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TV’yi ve çerçevesini yumuşak ve nemli • 
bir bezle silin. TV için asla alkol, kimyasal 
maddeler veya ev temizlik ürünleri 
kullanmayın.
TV ekranının zarar görme riski vardır! • 
Ekranın hiçbir zaman herhangi bir 
nesne ile dokunulmaması, itilmemesi, 
sürtülmemesi veya çizilmemesini sağlayın.
Şekil bozukluğu oluşmasını ve renk • 
solmasını engellemek için su damlacıklarını 
olabildiğince çabuk silin.


Geri	dönüşüm


  
Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen 
ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede 
malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve 
üretilmiştir.
Çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu işaretli 
etiket yapıştırılmış ürün, söz konusu ürünün 
2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi 
kapsamında olduğu anlamına gelir.


  
Asla ürünü diğer evsel atıklarla birlikte atmayın. 
Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin 
toplanması ile ilgili yerel kurallar hakkında bilgi 
edinin. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin 
doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve 
insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol 
açılmasını önlemeye yardımcı olur.


  
Ürününüz, 2006/66/EC sayılı Avrupa 
Yönergesi kapsamında olan ve normal evsel 
atıklarla birlikte atılmayan piller içerir.
Lütfen pillerin ayrı toplanmasıyla ilgili yerel 
kurallar hakkında bilgi edinin. Pillerin atık 
işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, 
çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz 
etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olur.


Aşırı	ısınma	riski!	
TV’yi asla her tarafı kapalı bir yere • 
yerleştirmeyin. Havalandırma için TV’nin 
çevresinde her zaman en az 4 inç veya 10 
cm boş alan bırakın. TV’nin havalandırma 
açıklıklarının asla perde veya başka 
nesnelerle kaplanmadığından emin olun.


Yaralanma,	yangın	veya	güç	kablosunda	hasar	
riski!	


TV’yi veya başka nesneleri hiçbir zaman • 
güç kablosunun üzerine yerleştirmeyin.
TV güç kablosunu prizden kolayca • 
çıkartabilmek için güç kablosunun daima 
erişilebilir bir yerde bulunduğundan emin 
olun.
Güç kablosunu çıkartırken, her zaman • 
fişten tutarak çekin, kablodan çekmeyin.
Şimşekli fırtınalarda TV’nin elektrik prizi • 
ve anten bağlantılarını çıkarın. Şimşekli 
fırtınalarda TV’nin hiçbir kısmına, 
elektrik kablosuna veya anten kablosuna 
dokunmayın.


İşitmede	duyusunda	hasar	meydana	gelme	
riski!	


Yüksek sesle kulaklık dinlemekten veya • 
kulaklıkları uzun süre takmaktan kaçının.


TV 5°C’den daha soğuk hava koşullarında 
nakliyesi yapıldıktan sonra, TV ambalajını açın 
ve TV’yi şebekeye bağlamadan önce TV’nin 
ortam sıcaklığına ulaşmasını bekleyin.


Ekran	bakımı
Mümkün olduğunca hareketsiz • 
görüntülerden kaçının. Hareketsiz 
görüntüler, ekranda uzun süre kalan 
görüntülerdir. Örnekler olarak şunlar 
sayılabilir: ekran üstü menüler, siyah 
çubuklar ve zaman gösterimleri. 
Hareketsiz görüntüleri kullanmanız 
gerekiyorsa, ekranın zarar görmesini 
engellemek için ekran kontrastını ve 
parlaklığını azaltın.
Temizlik öncesinde TV’nin fişini çıkarın.• 
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Uzaktan	kumanda


 
1


28 2
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3 Ürününüz
Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz; 
Philips dünyasına hoş geldiniz! Philips tarafından 
verilen destekten tam olarak yararlanabilmek 
için www.philips.com/welcome adresinden ürün 
kaydınızı yaptırın.


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


Yan	kontroller	ve	göstergeler


 
a  POWER: TV’yi açar veya kapatır. Ürün, 


fiziksel olarak fiş bağlantısı kesilmediği 
sürece tamamen kapatılmış sayılmaz.


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


c  SOURCE: Bağlı aygıtları seçer.


d	 VOLUME	+/-:	Ses düzeyini arttırır veya 
azaltır.


e	 Ön	LED	göstergesi


f	 LightGuide	:	Yalnızca PFL7864H 
modellerde bulunur.


3


4


2


1


5
6
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q	 P	+/-	(Program	+/-)
Önceki veya sonraki kanala geçer.


r  FORMAT
Bir resim formatı seçer.


s	 0-9	(Sayısal	düğmeler)
Kanal veya ayar seçer.


t  PICTURE
Resim menüsünü görüntüler.Tüm 
modellerde desteklenmez.


u  SOUND
Ses menüsünü görüntüler.Tüm 
modellerde desteklenmez.


v 	+/-	(Ses	düzeyi	+/-)
Ses düzeyini arttırır veya azaltır.


w 	BACKP/P	(Önceki	kanal)
Önceki menü ekranına döner.• 
Önceki kanala döner. (Yalnızca • 
Birleşik Krallık: MHEG kanallarında 
desteklenmez).


x 	GUIDE
Elektronik Program Kılavuzu (EPG) 
menüsüne gider veya bu menüden çıkar.


y	 SCENEA	(Duvar	Kağıdı)
TV ekranınızda duvar kağıdını görüntüler.
Tüm modellerde desteklenmez.


z DEMO
Demo menüsünü açar veya kapatır.


{	 TV
Yeniden anten kaynağına geçiş yapar.


|	 SUBTITLE
Altyazı işlevini etkinleştirir veya devre dışı 
bırakır.


*Bağlı EasyLink uyumlu cihazı kumanda eder.


a 	(Bekleme-Açık)
Açık durumdaysa TV’yi bekleme • 
konumuna getirir.
Bekleme durumundaysa TV’yi açar.• 


b	 MHEG/TELETEXT
Teletext özelliğini açar veya kapatır.


c  SOURCE
Bağlı aygıtları seçer.


d	 Renkli	düğmeler
Görevleri veya seçenekleri belirler.


e	 AD	(Ses	Tanımlayıcısı)
Yalnızca Birleşik Krallık için: Görsel 
engelliler için sesli yorum özelliğini 
etkinleştirir. Tüm modellerde 
desteklenmez.


f 	(Ev	modu)
Giriş menüsünü açar veya kapatır.


g  OPTIONS
Geçerli etkinlik veya seçimle ilgili 
seçeneklere erişim sağlar.


h OK
Bir girişi veya seçimi onaylar.


i 	(Gezinme	düğmeleri)
Menülerde gezinir.


j  INFO
Varsa program bilgilerini görüntüler.


k 	(Geri	doğru)
*Geriye doğru arar.


l 	(İleriye	doğru)
*İleriye doğru arar.


m 	(Oynat/Duraklat)
*Kayıttan yürütmeyi başlatır, duraklatır 
veya sürdürür.


n 	(Kaydet)
*Video kaydını başlatır veya durdurur.


o 	(Durdur)
*Kayıttan yürütmeyi durdurur.


p 	(Sessiz)
Ses çıkışını kapatır veya tekrar açar.
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İpucu


TV’niz beklemede çok düşük güç  •
tüketmesine karşın, yine de bir enerji 
tüketimi söz konusudur. Uzun bir süre için 
çalıştırmayacağınız zaman, TV güç kablonuzun 
fişini prizden çekin.


Not


Uzaktan kumandanızı bulamıyor ve TV’yi  •
bekleme modundan çıkarmak istiyorsanız, 
TV’nin yanındaki P/CH	+/- düğmesine basın.


Kanal	değiştirme


 
 


Uzaktan kumandadaki • P	+/- tuşuna 
veya TV’nizin yan tarafındaki P/CH	+/- 
düğmesine basın.


• Sayısal	düğmeler ile bir kanal numarası 
girin.
Kanal • kılavuzunu (bkz. ‘Kanal kılavuzuyla 
kanallar arasında geçiş yapılması’ sayfa 9) 
kullanın.


4 Ürününüzün 
kullanılması


Bu bölümde, temel işlemleri (bkz. ‘Ürününüzün 
daha etkin kullanılması’ sayfa 12) gerçekleştirme 
konusunda size yardım sağlanmaktadır.


TV’nizin	açılıp	kapanması	veya	
bekleme	moduna	geçirilmesi


  
 
Açmak	için


Ön LED göstergesi kapalıysa, TV’nin yan • 
tarafındaki POWER düğmesine basın.
Ön LED göstergesi kırmızıysa, uzaktan • 
kumandada  (Bekleme-Açık ) tuşuna 
basın.


Bekleme	moduna	getirmek	için
Uzaktan kumandada •  (Bekleme-Açık) 
tuşuna basın.


Ön LED göstergesi kırmızıya döner. »


Kapatmak	için
TV’nin yanındaki • POWER düğmesine 
basın.


Ön LED göstergesi söner. »


ACTIVE
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TV	ses	seviyesini	ayarlama


 
 
Ses	seviyesini	artırmak	veya	azaltmak	için
• 	+/- tuşuna basın.


TV’nin yanındaki • VOLUME	+/- düğmesine 
basın.


Sesi	kapatmak	veya	açmak	için
Sesi kapatmak için •  tuşuna basın.
Sesi açmak için tekrar •  tuşuna basın.


Not


Kulaklık  • ses düzeyini (bkz. ‘Ses ayarlarının 
yapılması’ sayfa 17) ayarlamak için [Ses] 
menüsünü kullanın.


Not


Bir favori listesi kullandığınızda, yalnızca  •
listedeki kanalları seçebilirsiniz.


Kanal	kılavuzuyla	kanallar	arasında	
geçiş	yapılması
Kanal kılavuzu, tüm kullanılabilir kanalları bir 
kılavuz formatında görüntülemenize olanak 
tanır.


 
1 OK. tuşuna basın.


Kanal kılavuzu görüntülenir. »


  
2 Kanal seçmek için Gezinme	düğmeleri 


tuşuna basın.
3 Seçiminizi onaylamak için OK tuşuna 


basın.
Seçilen kanal görüntülenir. »


NedNed 11 1 N dNed 22 222 RTLRTL 44 444 RTLRTL 55 555


Comedy1666166edyed CNN 7177NNN Animal991119999malma HBOB 022220OOEurorosspsp8811888spsppospp


BBC B 11111 BBC 21222 Discover1144verve Nationala1515onalaonKetNKetNKetNet11133311333NNNeteteteNNeteet


SBS SBSSBSS 6666 666666666 RTLRTLRTL 7 77 Net 5 999999999999 Nickelo00001110000eloelo


1


NedNed 33 3322222
7777777777777


33333333333
RTL 88
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İpucu


Ekranda karışıklığa neden olmaması için •  bağlı 
(bkz. ‘Cihazları giriş menüsünden kaldırır’ 
sayfa 12) olmayan cihazları giriş menüsünden 
kaldırın.


Giriş	menüsünü	kullanarak	bir	cihaz	
seçin


 
1  (Ev	modu) tuşuna basın.


Giriş menüsü görüntülenir. »


2 Bir cihaz seçmek için Gezinme	düğmeleri 
tuşuna basın.


3 Seçiminizi onaylamak için OK tuşuna 
basın.


TV, seçilen cihaza geçiş yapar. »


Kaynak	listesini	kullanarak	cihaz	
seçilmesi


 
1  SOURCE düğmesine basın.


Kaynak listesi görüntülenir. »


2 Gezinme	düğmeleri ile bir cihaz seçin.
3 Seçiminizi onaylamak için OK tuşuna 


basın.
TV, seçilen cihaza geçiş yapar. »


Bağlı	cihazların	izlenmesi


Not


Kolay erişim için seçmeden önce yeni cihazları  •
giriş menüsüne ekleyin. 


Bir	cihazın	giriş	menüsüne	eklenmesi
Giriş menüsüne eklemeden önce cihazları 
bağlayın ve açın.


  
1  (Ev	modu) tuşuna basın. 


Giriş menüsü görüntülenir. »


 
2 [Yeni	cihaz	ekle] seçeneğini belirlemek 


için Gezinme	düğmeleri tuşuna basın.
3 OK tuşuna basın.


 » [Başlat] öğesinin seçili olduğu ve yeni 
cihaz ekleme kılavuzunu başlatmanızı 
isteyen bir mesaj görüntülenir.


4 OK tuşuna basın.
Cihaz tipini ve bağlanacağı yeri seçmek  »
için ekrandaki talimatları uygulayın. 
Kılavuzdaki işlemler tamamlandığında, 
yeni cihaz simgesi giriş menüsüne 
eklenir.


TV İzleme USB'ye gözat


Kurulum


Yeni c
ihaz ekle


TVTVTVTV İzTV İzleeme
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Teletext	kullanımı


  
1 MHEG/TELETEXT tuşuna basın.


Teletext ekranı görüntülenir. »


2 Aşağıdakini yaparak bir sayfa seçin:
• Sayısal	düğmeler ile bir sayfa 


numarası girin.
• P	+/- veya Gezinme	düğmeleri 


düğmesine basarak sonraki veya 
önceki sayfayı görüntüleyin.


• Renkli	düğmeler düğmesine basarak 
renkli kodlanmış bir öğe seçin.


•  BACK tuşuna basarak daha önce 
izlenmiş bir sayfaya gidin.


3 Teletextten çıkmak için MHEG/
TELETEXT tuşuna basın.
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İpucu


Giriş menüsünden çıkmak için istediğiniz zaman  •
 (Ev	modu) tuşuna basın.


 • [Kurulum] menüsünden çıkmak için istediğiniz 
zaman  BACK tuşuna basın.
Bir seçenekler menü öğesinden çıkmak için  •
istediğiniz zaman  OPTIONS tuşuna basın.


Cihazları	giriş	menüsünden	kaldırır
Bir cihaz artık TV’ye bağlı durumda değilse, 
giriş menüsünden kaldırın.
1  (Ev	modu) tuşuna basın. 


Giriş menüsü görüntülenir. »


2 Kaldırılacak bir cihaz seçmek için Gezinme	
düğmeleri tuşuna basın.


3 OPTIONS tuşuna basın.
 » [Bu	cihazı	kaldır] öğesinin seçili olduğu 


bir liste görüntülenir.


4 OK tuşuna basın.
Cihazı kaldırmanızı isteyen bir mesaj  »
görüntülenir.


5 OK tuşuna basın.
Giriş menüsü, cihaz kaldırılmış biçimde  »
görüntülenir.


Teletext	seçenekleri	
menüsüne	erişim
Seçenekler menüsü; görüntü ve ses deneyimi 
çubuğu ve [Durum] gibi diğer yararlı özelliklere 
hızlı erişim olanağı sağlar. [Durum] menüsü 
geçerli TV bilgilerine genel bir bakış sağlar.
1 TV izlerken  OPTIONS tuşuna basın.


Seçenekler menüsü görüntülenir. »


5 Ürününüzün 
daha	etkin	
kullanılması


Giriş	menüsü	erişimi
Giriş menüsü; bağlı cihazlara, görüntü ve ses 
ayarlarının yanı sıra diğer yararlı özelliklere kolay 
erişim olanağı sağlar.
1  (Ev	modu) tuşuna basın. 


Giriş menüsü görüntülenir. »


  
2 Bir giriş menüsü öğesi seçmek için 


Gezinme	düğmeleri tuşuna basın:
• [TV	İzleme]Başka bir kaynak 


seçilmişse, anten kaynağına geçiş 
yapar.


• [Kurulum]Görüntüyü, sesi ve diğer 
TV ayarlarını değiştirmenize olanak 
tanıyan menülere erişim sağlar.


• [Yeni	cihaz	ekle]Yeni cihazları giriş 
menüsüne ekler.


• [USB’ye	gözat]Bir USB depolama 
cihazı bağlıysa, USB içerik tarayıcısına 
erişim sağlar.


3 Seçiminizi onaylamak için OK tuşuna 
basın.


TV İzleme USB'ye gözat


Kurulum


Yeni c
ihaz ekle


TVTVTVTV İzTV İzleeme
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Akıllı	ayarları	kullanma
Önceden tanımlanmış resim ve ses ayarlarını 
uygulamak için akıllı ayarlar özelliğini kullanın.
1 TV izlerken  (Ev	modu) tuşuna basın.


Giriş menüsü görüntülenir. »


2 [Kurulum] seçeneğini belirlemek için 
Gezinme	düğmeleri tuşuna basın.


3 OK tuşuna basın.
 » [Kurulum] menüsü görüntülenir.


4 [Smart	settings] seçeneğini belirlemek 
için Gezinme	düğmeleri tuşuna basın.


5 OK tuşuna basın.
Akıllı ayarların listesi görüntülenir. »


  
6 Aşağıdaki seçeneği belirlemek için 


Gezinme	düğmeleri tuşuna basın:
• [Kişisel]Görüntü menüsünde 


tanımlanmış ayarları uygular.
• [Canlı]TV özelliklerinden daha fazla 


yararlanan zengin görüntü ve ses 
ayarlarını uygular.


• [Standart]Çoğu ortam ve birçok TV 
program tipi için uygun görüntü ve 
ses ayarlarını uygular.


• [Sinema]Filmler için uygun görüntü 
ve ses ayarlarını uygular.


• [Oyun]Bilgisayar ve oyun konsollarına 
yönelik en iyi ayarları seçer.


• [Enerji	tasarrufu]Güç tüketimini 
azaltmaya yönelik en iyi ayarları seçer 
(çevre dostu özelliği).


Kişisel
C lC lCanlC ı


StStandart


SineSinemama


OyOyun


EnerEnerji tji tasarasa rufuufu


  
2 Bir seçenek belirlemek için Gezinme	


düğmeleri tuşuna basın.
3 OK tuşuna basın.


Belirlenen seçeneğin menüsü görüntülenir. »


Ayar	menüsü	erişimi
[Kurulum] menüsü görüntü, ses ve diğer TV 
ayarlarına erişim sağlar.
1  (Ev	modu) tuşuna basın.


Giriş menüsü görüntülenir. »


2 [Kurulum] seçeneğini belirlemek için 
Gezinme	düğmeleri tuşuna basın.


3 OK tuşuna basın.
 » [Kurulum] menüsü görüntülenir.


Görüntü	ve	ses	ayarlarının	
değiştirilmesi
Görüntü ve ses ayarlarını tercihlerinize uygun 
biçimde değiştirin. Önceden tanımlanmış 
ayarları uygulayabilir veya ayarları manuel olarak 
değiştirebilirsiniz.


Not


TV konumu  • [Shop] moduna ayarlandığında, 
ayarları değiştirme esnekliği kısıtlanır. Tüm TV 
ayarlarına (bkz. ‘TV tercihlerinin değiştirilmesi’ 
sayfa 31) erişmek için TV konumunu 
[Anasayfa] moduna ayarlayın.


Durum


GörmGörme ene engellgellileriler


Ses SeSes SeviSeviyesiyesi - G  Görmermemeörme enge engenge eellie le ler


FavoFavFavFF ri ooi laralaralarala k işk işşaretaretetllelFFFavori ooollarall k işişişşaretaretlel


OrtaOrtaOrtaaOrtaOrtatatak arkkkkk ark ark arayüzayüzzzayüzayy


SaatattSaatSaattS tt
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Görüntü	ve	ses	deneyim	çubuğunun	
kullanılması
Sık kullanılan görüntü ve ses ayarlarına erişim 
için [Görüntü	ve	ses] deneyim çubuğunu 
kullanın.


Not


Tüm görüntü ayarları  • [Görüntü]menüsü (bkz. 
‘Görüntü ayarlarının manuel ayarlanması’ sayfa 
15) aracılığıyla kullanılabilir.
Tüm ses ayarları  • [Ses]menüsü (bkz. ‘Ses 
ayarlarının yapılması’ sayfa 17) aracılığıyla 
kullanılabilir.


1 TV izlerken  OPTIONS tuşuna basın.
Seçenekler menüsü görüntülenir. »


2 [Görüntü	ve	ses] seçeneğini belirlemek 
için Gezinme	düğmeleri tuşuna basın.


 » [Görüntü	ve	ses] deneyim çubuğu 
görüntülenir.


  
3 Ayarlanacak görüntü veya ses ayarı 


seçmek için Gezinme	düğmeleri tuşuna 
basın.


4 OK tuşuna basın.
Görüntü veya ses ayarı menüsü  »
görüntülenir.


5 Görüntü veya ses ayarını yapmak için 
Gezinme	düğmeleri tuşuna basın.


6 Seçiminizi onaylamak için OK tuşuna 
basın.


Görüntü veya ses ayarı uygulanır ve  »
[Görüntü	ve	ses] deneyim çubuğu 
yeniden görüntülenir.


Smart settings


7 Seçiminizi onaylamak için OK tuşuna 
basın.


Akıllı ayar uygulanır.  »


8 Çıkmak için  BACK tuşuna veya giriş 
menüsüne geri dönmek için  (Ev	modu) 
tuşuna basın. 


Not


 • [Smart	settings] öğesine ayrıca [Görüntü	ve	
ses] deneyim çubuğu (bkz. ‘Görüntü ve ses 
deneyim çubuğunun kullanılması’ sayfa 14) ile 
de erişilebilir.


Ayarlar	asistanını	kullanma
En uygun resim ve ses ayarları için size 
kılavuzluk yapmak üzere ayarlar asistanı işlevini 
kullanın.
1 TV izlerken  (Ev	modu) tuşuna basın.


Giriş menüsü görüntülenir. »


2 [Kurulum] seçeneğini belirlemek için 
Gezinme	düğmeleri tuşuna basın.


3 OK tuşuna basın.
 » [Kurulum] menüsü görüntülenir.


4 [Görüntü] tuşuna basarak Gezinme	
düğmeleri > [Ayarlar	asistanı] seçeneğini 
belirleyin.


5 OK tuşuna basın.
Ayarlar asistanını başlatmanızı isteyen  »
bir mesaj görüntülenir.


6 [Başlat] seçeneğini belirlemek için 
Gezinme	düğmeleri tuşuna basın.


7 OK tuşuna basın.
Tercih ettiğiniz görüntü ve ses ayarlarını  »
seçmek için ekrandaki talimatları 
uygulayın.
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İpucu


 • [Görüntü] menüsüne ayrıca [Kurulum]menüsü 
(bkz. ‘Ayar menüsü erişimi’ sayfa 13) aracılığıyla 
da erişilebilir.


Aşağıdaki görüntü ayarları yapılandırılabilir. 
Görüntü kaynağının formatına bağlı olarak bazı 
görüntü ayarları kullanılamayabilir.
• [Ayarlar	asistanı]En uygun görüntü ve ses 


ayarları için size kılavuzluk yapmak üzere 
ayarlar asistanını kullanın.


• [Kontrast]Koyu alanları değiştirmeden, 
parlak alanların yoğunluğunu ayarlar.


• [Parlaklık]Koyu alanların yoğunluğunu ve 
ayrıntılarını ayarlar.


• [Renk]Renk doygunluğunu ayarlar.
• [Renk	tonu]NTSC kodlu aktarımlardaki 


renk değişimlerini dengeler.
• [Netlik]Görüntü ayrıntılarındaki keskinlik 


seviyesini ayarlar.
• [Parazit	azaltma]Görüntüdeki gürültüyü 


filtreler ve azaltır.
• [Renk	sıcaklığı]Görüntüdeki renk 


dengesini ayarlar. 


Not


 • [Kişisel	renk	tonu] ayarını yapmadan önce, 
seçeneği etkinleştirmek için [Renk	sıcaklığı] 
> [Custom] öğesini belirleyin, ardından OK 
tuşuna basın.


• [Kişisel	renk	tonu]Özel bir renk tonu 
ayarı oluşturur.


• [Pixel	Plus	HD]/[Pixel	Precise	
HD]Gelişmiş görüntü ayarlarına erişim 
sağlar:
• [Dinamik	kontrast]Görüntüdeki 


kontrastı otomatik olarak iyileştirir.
• [Dinamik	arka	ışık] TV arka 


aydınlatma parlaklığını, ortam 
ışıklandırma koşullarına uygun hale 
getirir.


• [MPEG	parazit	azaltma]Dijital 
görüntülerdeki geçişleri yumuşatır. Bu 
özelliği etkinleştirebilir veya devre dışı 
bırakabilirsiniz.


7 Çıkmak için  BACK tuşuna basın.
Aşağıdaki ayarlar, [Görüntü	ve	ses] deneyim 
çubuğu aracılığıyla yapılandırılabilir.
• [Smart	settings]Önceden tanımlanan 


görüntü ve ses ayarlarını uygular.
• [Renk]Renk doygunluğunu ayarlar.
• [Kontrast]Koyu alanları değiştirmeden, 


parlak alanların yoğunluğunu ayarlar.
• [Bas]Bas seviyesini ayarlar.
• [Tiz]Tiz seviyesini ayarlar.
• [TV	hoparlörleri]TV hoparlörlerini açar 


veya kapatır. [Otomatik	(EasyLink)] 
seçilirse, bir EasyLink uyumlu ev sinema 
sistemi algılandığında TV hoparlörleri 
kapatılır.


Not


 • [TV	hoparlörleri] öğesi [Kapalı] olarak 
ayarlanırsa, [Bas] ve [Tiz] kullanılamaz.


Görüntü	ayarlarının	manuel	
ayarlanması
1  PICTURE tuşuna basın.


 » [Görüntü] menüsü görüntülenir.


  
2 Bir görüntü ayarını seçmek ve ayarlamak 


için Gezinme	düğmeleri ve OK tuşlarına 
basın.


3 Çıkmak için  BACK tuşuna basın.


Görüntü


Ayarlar asistanı


SesSS


ÖzelÖzellÖzelliklerikler


Smart settings


KontrKontrontrt ast


PaParParlaklıklıkklık


Renk


Kurulum Renk tonu


Yazılım güncelleme


Parazit azaltmaaltmatm


Renk sıcaklığı
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Görüntü	formatının	değiştirilmesi
1  FORMAT tuşuna basın.


Görüntü formatlarının bir listesi  »
görüntülenir.


  
2 Bir görüntü formatı seçmek için Gezinme	


düğmeleri tuşuna basın.
3 Seçiminizi onaylamak için OK tuşuna 


basın.
Seçilen görüntü formatı etkinleştirilir. »


İpucu


Görüntü formatlarına  • [Kurulum]menüsü (bkz. 
‘Ayar menüsü erişimi’ sayfa 13) aracılığıyla da 
erişebilir.


Aşağıdaki görüntü formatları seçilebilir. 


Not


Görüntü kaynağına bağlı olarak bazı  •
resim formatları kullanılamaz ve ekranda 
görüntülenmez.


 • [Uymayan] ayarını yapmadan önce, seçeneği 
etkinleştirmek için [Görüntü] > [PC	modu] > 
[Açık] öğesini belirleyin, ardından OK tuşuna 
basın.


Sinema açılımı 16:9


SüpeSüpp r büyütmt e


4:34:4


SineSineSinema ama ama a lçılıçılıç 1mı 1mı 14:94:99


Oto.Oto. for formatmat


UymUymaU yan


GeniGeniGeniGenGen kş ekş ekrananrannk


• [Renk	geliştirme]Renkleri daha 
canlı hale getirir ve parlak renklerde 
ayrıntıların çözünürlüğünü artırır. Bu 
özelliği etkinleştirebilir veya devre dışı 
bırakabilirsiniz.


• [PC	modu]Bir bilgisayar TV’ye 
HDMI ile bağlandığında, görüntü 
ayarları yapılandırmasını etkinleştirir. 
Etkinleştirildiğinde, bilgisayar içeriğinin en 
üst ayrıntı düzeyinde görüntülenmesini 
sağlayan [Görüntü	formatı] > [Uymayan] 
seçeneğini belirleyebilirsiniz.


• [Işık	sensörü]Görüntü ayarlarını 
aydınlatma koşullarına uygun şekilde 
dinamik olarak yapar.


• [Görüntü	formatı] Görüntü formatını 
değiştirir.


• [Otomatik	format	modu]Görüntü 
formatını otomatik olarak ekranı 
dolduracak biçimde veya ekranda otomatik 
olarak büyütülecek şekilde ayarlar.


İpucu


 • [Otomatik	format	modu] devre dışı bırakılırsa, 
seçeneği etkinleştirmek için [Görüntü	formatı] 
> [Oto.	format] öğesini belirleyin.


• [Görüntü	değiştirme]Görüntü konumunu 
ayarlar.


Not


 • [Renk] ve [Kontrast] ayarlarına, ayrıca 
[Görüntü	ve	ses] deneyim çubuğu (bkz. 
‘Görüntü ve ses deneyim çubuğunun 
kullanılması’ sayfa 14) aracılığıyla da erişilebilir.
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2 Bir ses ayarı seçmek ve ayarlamak için 
Gezinme	düğmeleri ve OK tuşlarına 
basın.


3 Çıkmak için  BACK tuşuna basın.


İpucu


 • [Ses] menüsüne ayrıca [Kurulum]menüsü (bkz. 
‘Ayar menüsü erişimi’ sayfa 13) aracılığıyla da 
erişilebilir.


Aşağıdaki ses ayarları yapılandırılabilir. Yayına 
bağlı olarak bazı ses ayarları kullanılamayabilir.
• [Bas]Bas seviyesini ayarlar.
• [Tiz]Tiz seviyesini ayarlar.
• [Ses	şiddeti]Ses seviyesini ayarlar.


Not


 • [Ses	Seviyesi	-	Görme	engelliler] ayarını 
yapmadan önce [Görme	engelliler] özelliğini 
etkinleştirin. TV izlerken  OPTIONS 
düğmesine basın ve [Görme	engelliler] öğesini 
seçin. Tercih edilen bir seçenek belirleyin ve 
OK tuşuna basın.


• [Ses	Seviyesi	-	Görme	engelliler]Görsel 
engellilere özel ses ve normal ses 
karışımını ayarlar. İşlev kullanılabilir 
olduğunda, görsel engellilere özel ses 
içinde ekranda eylemleri anlatan sesli 
açıklamalar bulunur. Söz konusu işlevi AD 
(Ses	Tanımlayıcısı) tuşuna basarak da 
etkinleştirebilirsiniz.


• [Ses	dili](Yalnızca dijital kanallar 
için) Birden çok dilde yayın yapılması 
durumunda, ses dilleri arasında seçim 
yapar.


• [Lisan	I-II](Yalnızca analog kanallar için) İki 
dilde yayın yapıldığı durumda, ses dilleri 
arasında geçiş yapar.


• [Mono/Stereo]Stereo yayın yapılıyorsa, 
mono veya stereo seçimini yapar.


• [TV	hoparlörleri]TV hoparlörlerini açar 
veya kapatır. [Otomatik	(EasyLink)] 
seçilirse, bir EasyLink uyumlu ev sinema 
sistemi algılandığında TV hoparlörleri 
kapatılır.


• [Surround]Derinlikli ses özelliğini 
etkinleştirir.


 [Oto.	format] Resmi, 
ekranı dolduracak şekilde 
büyütür (alt yazılar 
görünür kalır). Olası en 
düşük ekran bozulması için 
önerilir (HD veya PC için 
önerilmez).


 [Süper	büyütme] 4:3 
yayınların kenarlarındaki 
siyah çubukları kaldırır. HD 
veya PC için önerilmez.


 [Sinema	açılımı	16:9] 
Klasik 4:3 formatını 16:9 
olarak ölçeklendirir. HD 
veya PC için önerilmez.


 [Geniş	ekran] Klasik 4:3 
formatını 16:9 ölçeğinde 
büyütür.


 [Uymayan] Bilgisayar 
içeriği hakkında en fazla 
ayrıntıyı sağlar. Yalnızca 
[PC	modu] öğesi, 
[Görüntü] menüsünden 
etkinleştirildiğinde 
kullanılabilir.


Ses	ayarlarının	yapılması
1  SOUND tuşuna basın.


 » [Ses] menüsü görüntülenir.


  Ses


Ses dili


-8


Görünrü tü


SmartSmart sett settingsings


TTizTTiz


Ses şşşiddetiddetiddeti ii


Ses Seviyeesi - ss GörmeörmeGörme enge enge engellilellilellilerÖzellÖzellzeÖzellikleriklerikler


Kurulum Ses des dili


Yazılım güı ncelleme Lisan I-II


Mono/Stereoo


TV hoparlörleri


Ses dili
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3 Bir seçenek belirlemek için Gezinme	


düğmeleri tuşuna basın:
• [Sayfayı	dondur]Geçerli sayfayı 


dondurur.
• [Çift	ekran]/[Tam	ekran]Geçerli 


kanalı veya kaynağı ekranın soluna, 
teletexti ekranın sağına yerleştirerek 
ekranı bölen çift ekran teletext 
özelliğini etkinleştirir ve devre dışı 
bırakır.


• [Aç]Bilmece veya bulmaca çözümleri 
gibi bir sayfada yer alan gizli bilgileri 
gizler veya gösterir.


• [Alt	sayfalar]Alt sayfalar kullanılabilir 
durumdaysa, otomatik olarak alt 
sayfalar arasında dolaşır.


• [Lisan]Söz konusu dil farklı bir 
karakter seti kullanıyorsa, dili doğru 
görüntülemek için farklı bir dil 
grubuna geçiş yapar.


4 Seçiminizi onaylamak için OK tuşuna 
basın.


Teletext ekranı görüntülenir. »


İpucu


Seçenekler menüsünden çıkmak için istediğiniz  •
zaman  OPTIONS tuşuna basın.


Sayfayı dondur


ÇiftÇift k ekran


AAç


AAlt sayfsayfalaralar


LisaLisann


• [Kulaklık	ses	şid.]Kulaklık ses seviyesini 
ayarlar.


• [Delta	ses	ayarı]Kanallar veya bağlı 
cihazlar arasındaki ses düzeyi farklılıklarını 
aynı seviyeye getirir. Delta ses düzeyini 
değiştirebilmek için bağlı cihaza geçmeniz 
gerekir.


• [Balans]Sağ ve sol hoparlör dengesini, 
dinleme konumunuza en uygun biçimde 
ayarlar.


• [Oto.	ses	seviyelendirme]Kanal 
geçişlerindeki gibi ani ses seviyesi 
değişikliklerini otomatik olarak azaltır. 
Etkinleştirildiğinde, bu özellik daha tutarlı 
bir ses seviyesi sağlar.


Not


 • [Bas], [Tiz] ve [TV	hoparlörleri] ayarlarına 
ayrıca [Görüntü	ve	ses] deneyim çubuğu 
(bkz. ‘Görüntü ve ses deneyim çubuğunun 
kullanılması’ sayfa 14) ile de erişilebilir. 
Desteklenmesi durumunda, [Ses	dili] ve 
[Ses	Seviyesi	-	Görme	engelliler] öğelerine 
doğrudan seçenekler menüsünden erişilebilir.


Gelişmiş	teletext	
özelliklerinin	kullanımı


Teletext	seçenekleri	menüsüne	erişim
Gelişmiş teletext özelliklerinin çoğuna teletext 
seçenekleri menüsüyle erişilebilir.
1 MHEG/TELETEXT tuşuna basın.


Teletext ekranı görüntülenir. »


2  OPTIONS tuşuna basın.
Teletext seçenekleri menüsü  »
görüntülenir.
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3 Aranacak sözcüğü veya numarayı atlamak 
için Gezinme	düğmeleri tuşuna basın.


4 Aramayı başlatmak için OK tuşuna basın.
5 Arama modundan çıkmak için vurgulu 


sözcük veya numara kalmayıncaya kadar  
tuşuna basın.


Teletext	sayfalarının	büyültülmesi
Daha rahat bir okuma için teletext sayfalarını 
büyültebilirsiniz.
1 MHEG/TELETEXT tuşuna basın.


Teletext ekranı görüntülenir. »


2  FORMAT tuşuna basın.
Teletext ekranı büyütülür. »


3 Şu tuşa basın:
• , büyütülen ekran yukarı veya 


aşağı kaydırılır. 
•  FORMAT, normal ekran boyutuna 


dönülür.


Teletext	2.5	Kullanımı
Teletext 2.5, normal teletexte göre daha fazla 
renk ve daha iyi grafik özellikler sağlar. Bir kanal 
Teletext 2.5 yayını yapıyorsa, özellik varsayılan 
olarak etkinleştirilir.
1 TV izlerken  OPTIONS tuşuna basın.


Seçenekler menüsü görüntülenir. »


2 [Kurulum] seçeneğini belirlemek için 
Gezinme	düğmeleri tuşuna basın.


3 OK tuşuna basın.
 » [Kurulum] menüsü görüntülenir.


4 Gezinme	düğmeleri tuşuna basarak 
[Kurulum] > [Tercihler] > [Teletext	
2.5] > [Açık] veya [Kapalı] seçeneğini 
belirleyin.


Teletext 2.5 etkin veya devre dışı  »
olabilir.


5 Çıkmak için BACK tuşuna veya giriş 
menüsüne geri dönmek için  (Ev	modu) 
tuşuna basın.


Teletext	alt	sayfalarının	seçilmesi
Teletext sayfasında birçok alt sayfa olabilir. Alt 
sayfalar ana sayfa numarasının yanındaki bir 
çubukta görüntülenir.


Not


 • Alt sayfaları (bkz. ‘Teletext seçenekleri 
menüsüne erişim’ sayfa 18) seçmeden önce alt 
sayfa döngüsü özelliğini etkinleştirin.


1 MHEG/TELETEXT tuşuna basın.
Teletext ekranı görüntülenir. »


2 Bir teletext sayfası seçin.
3 Bir alt sayfa seçmek için  veya  tuşuna 


basın.
Alt sayfa görüntülenir. »


T.O.P.	seçimi	teletekst	yayınlarının	
seçilmesi
Sayfa Tablosu (T.O.P.) teletext yayınları sayfa 
numaralarını kullanmadan bir konudan diğerine 
geçmenizi sağlar. T.O.P. teletext, tüm TV 
kanallarında yayınlanmamaktadır.
1 MHEG/TELETEXT tuşuna basın.


Teletext ekranı görüntülenir. »


2 INFO tuşuna basın.
T.O.P. genel bilgileri görüntülenir. »


3 Konu seçmek için Gezinme	düğmeleri 
tuşuna basın.


4 Seçiminizi onaylamak için OK tuşuna 
basın.


Teletext sayfası görüntülenir. »


Teletextte	arama	yapma
Teletext sayfasını konuya veya sözcüğe göre 
arayın.
1 MHEG/TELETEXT tuşuna basın.


Teletext ekranı görüntülenir. »


2 İlk sözcük veya numarayı vurgulamak için 
OK tuşuna basın.


T
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• [Analog]Yalnızca analog kanalları 
görüntüler.


6 Seçiminizi onaylamak için OK tuşuna 
basın.


Seçilen liste, kanal kılavuzuna uygulanır. »


Favori	listesine	kanal	eklenmesi	veya	
listeden	kanal	çıkarılması


İpucu


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


1 TV izlerken favori listesine eklemek veya 
listeden çıkarmak istediğiniz kanala geçin. 
Alternatif olarak kanal kılavuzuna girmek 
için OK tuşuna basın ve eklenecek veya 
çıkarılacak kanalı seçmek için Gezinme	
düğmeleri tuşuna basın.


2  OPTIONS tuşuna basın.
Seçenekler menüsü görüntülenir. »


3 Gezinme	düğmeleri tuşuna basarak 
[Favori	olarak	işaretle] veya [Favori	
seçim	işaretini	kaldır] öğesini seçin.


Kanal kılavuzunda kanalın favori  »
listesine eklendiğini belirten bir yıldız 
görüntülenir. Kanalı favori listesinden 
çıkarmayı seçtiğinizde yıldız kaybolur.


Kanalların	yeniden	sıralanması
Kılavuzdaki kanalları istediğiniz konuma 
ayarlayın.
1 TV izlerken OK tuşuna basın.


Kanal kılavuzu görüntülenir. »


2  OPTIONS tuşuna basın.
Seçenekler menüsü görüntülenir. »


3 Gezinme	düğmeleri tuşuna basarak 
[Yeniden	sırala] öğesini seçin ve ardından 
OK tuşuna basın.


Bir ekran mesajı görüntülenir. Devam  »
etmek için 4. adıma gidin.


Gelişmiş	kanal	kılavuzu	
özelliklerinin	kullanımı


Favori	kanal	listesi	oluşturulması	ve	
kullanılması
Daha kolay bulabilmek için tercih ettiğiniz TV 
kanallarının listesini oluşturabilirsiniz.


Not


Desteklendiği takdirde, dijital radyo istasyonları  •
da favori listelerine eklenebilir.


Yalnızca favori listesindeki kanalları 
görüntüleyin veya bir favori listesi seçili 
durumdaysa tüm kanalları görüntüleyin.
1 TV izlerken OK tuşuna basın.


Kanal kılavuzu görüntülenir. »


2  OPTIONS tuşuna basın.
Seçenekler menüsü görüntülenir. »


  
3 [Seçim	list.] seçeneğini belirlemek için 


Gezinme	düğmeleri tuşuna basın.
4 OK tuşuna basın.


 » [Seçim	list.] menüsü görüntülenir.


5 Aşağıdaki seçeneği belirlemek için 
Gezinme	düğmeleri tuşuna basın:
• [Tümü]Tüm kanalları görüntüler.
• [Favori	programlar]Seçilen favori 


listesindeki kanalları görüntüler.
• [Radyo]Yalnızca radyo kanallarını 


görüntüler.
• [Dijital]Yalnızca dijital kanalları 


görüntüler.


NedNed 11 N dNed 22 RTLRTL 44 444 RTLRTL 55 555
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Gizli kanalları göster
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Kanal gizle
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6 Tamamlandığında Gezinme	düğmeleri 
tuşuna basarak [Bitti] öğesini seçin.


Girilen adı temizlemek için • [Sil] 
öğesini belirleyin.
İptal etmek için • [İptal] öğesini seçin.


7 Seçiminizi onaylamak için OK tuşuna 
basın.


8 Kanal kılavuzundan çıkmak için  BACK 
tuşuna basın.


Kanalların	gizlenmesi
Yetkisiz erişimi önlemek için kılavuzdan 
kanalları gizleyin.
1 TV izlerken OK tuşuna basın.


Kanal kılavuzu görüntülenir. »


2 Gizlenecek kanalı seçmek için Gezinme	
düğmeleri tuşuna basın.


3  OPTIONS tuşuna basın.
Seçenekler menüsü görüntülenir. »


4 [Kanal	gizle] seçeneğini belirlemek için 
Gezinme	düğmeleri tuşuna basın.


5 Seçiminizi onaylamak için OK tuşuna basın.
Kanal gizlenir. »


6 Kanal kılavuzundan çıkmak için  BACK 
tuşuna basın.


Kanalların	gösterilmesi
Gizli kanalları gösterin. 
1 TV izlerken OK tuşuna basın.


Kanal kılavuzu görüntülenir. »


2  OPTIONS tuşuna basın.
Seçenekler menüsü görüntülenir. »


3 [Gizli	kanalları	göster] seçeneğini 
belirlemek için Gezinme	düğmeleri 
tuşuna basın.


4 OK tuşuna basın.
Gizli kanallar, kanal bilgileri olmaksızın  »
kanal kılavuzunda görüntülenir. Siyah bir 
kutu olarak görüntülenir.


İptal etmek ve çıkmak için •  OPTIONS  
tuşuna basın ve ekrandaki talimatları 
uygulayın.


4 Kılavuzda yeniden sıralanacak kanalı 
seçmek için Gezinme	düğmeleri tuşuna 
basın.


Seçilen kanalın etrafında bir kutu  »
görüntülenir.


  
5 Kanalı kılavuz içinde istediğiniz konuma 


taşımak için Gezinme	düğmeleri tuşuna 
basın.


6 Seçiminizi onaylamak için OK tuşuna basın.
Kanal belirlenen konuma taşınır. »


7 Kanal kılavuzundan çıkmak için  BACK 
tuşuna basın.


Kanalların	yeniden	adlandırılması
Kılavuzdaki kanalları gereksinimlerinize göre 
yeniden adlandırın.
1 TV izlerken OK tuşuna basın.


Kanal kılavuzu görüntülenir. »


2 Yeniden adlandırılacak kanalı seçmek için 
Gezinme	düğmeleri tuşuna basın.


3  OPTIONS tuşuna basın.
Seçenekler menüsü görüntülenir. »


4 [Yen.	adlandır] seçeneğini belirlemek için 
Gezinme	düğmeleri tuşuna basın.


Bir giriş ekranı görüntülenir. »


5 Adı düzenlemek için Gezinme	düğmeleri 
veya Sayısal	düğmeler tuşuna basın, 
ardından OK tuşuna basın.
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EPG’nin	açılması


Not


EPG’yi ilk kez kullandığınızda güncelleme işlemi  •
yapmanız istenebilir. Güncelleme işlemini 
gerçekleştirmek için ekrandaki talimatları 
uygulayın.


1 TV izlerken GUIDE tuşuna basın.
EPG menüsü görüntülenir. »


  
2 Şu tuşa basın:


• Gezinme	düğmeleri, ekranda 
dolaşma olanağı sağlanır.


•  INFO, bir program (bkz. ‘Kanal/
program bilgilerinin görüntülenmesi’ 
sayfa 22) hakkında daha fazla bilgi 
görüntülenir.


•  OPTIONS, seçenekler menüsü 
(bkz. ‘EPG seçenekleri menüsünü 
kullanma’ sayfa 23) görüntülenir.


3 Orijinal kanaldan çıkmak için  BACK 
tuşuna, seçilen kanaldan çıkmak için OK 
tuşuna basın.


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


tuşuna basın.
Program bilgileri ekranı görüntülenir.  »


2 Ekranlarda dolaşmak için Gezinme	
düğmeleri tuşuna basın.
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5 Gizlenecek kanalı seçmek için Gezinme	


düğmeleri tuşuna basın.
6  OPTIONS tuşuna basın.


Seçenekler menüsü görüntülenir. »


7 Gezinme	düğmeleri tuşuna basarak 
[Unhide	channel] öğesini seçin ve 
ardından OK tuşuna basın.


Kanal gizliliği kaldırılır. »


Not


Diğer kanalların gizliliğini kaldırmak için 5. ve 7.  •
adımlar arasındaki işlemleri yineleyin.


Elektronik	Program	
Kılavuzunun	Kullanımı
EPG, dijital kanallar için kullanılan ve ekranda 
görüntülenen bir kılavuzdur. EPG aşağıdakileri 
yapmanıza olanak tanır :


Yayınlanmakta olan dijital programların • 
listesini görüntüleme
Gelecek programları görüntüleme• 
Programları türlere göre gruplama• 
Programların başlama saatleri için • 
hatırlatıcılar ayarlama
Tercih edilen EPG kanallarını ayarlama• 
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3 EPG seçenekleri menüsünden çıkmak için 
 OPTIONS tuşuna basın.


Zamanlayıcıların	kullanımı
TV’yi belirtilen saatte açmak veya bekleme 
moduna getirmek için zamanlayıcıları 
ayarlayabilirsiniz.


TV’nin	bekleme	moduna	(uyku	
zamanlayıcısı)	otomatik	olarak	
geçmesi
Uyku zamanlayıcısı, TV’nin önceden belirlenen 
bir saatte bekleme moduna geçmesini sağlar.


İpucu


Geri sayım sırasında istediğiniz zaman  •
TV’nizi kapatabilir veya uyku zamanlayıcısını 
sıfırlayabilirsiniz.


1 TV izlerken  (Ev	modu) tuşuna basın.
Giriş menüsü görüntülenir. »


2 [Kurulum] seçeneğini belirlemek için 
Gezinme	düğmeleri tuşuna basın.


3 OK tuşuna basın.
 » [Kurulum] menüsü görüntülenir.


4 [Özellikler] tuşuna basarak Gezinme	
düğmeleri > [Uyku	zamanlayıcısı] 
seçeneğini belirleyin.


 » [Uyku	zamanlayıcısı] menüsü 
görüntülenir.


5 Uyku saatini ayarlamak için Gezinme	
düğmeleri tuşuna basın. 


Uyku zamanlayıcısı, beş dakikalık  »
adımlarla 180 dakikaya kadar 
ayarlanabilir. Sıfır dakika olarak 
ayarlandığında uyku zamanlayıcısı 
kapatılır.


6 Uyku zamanlayıcısını etkinleştirmek için 
OK tuşuna basın.


TV, ayarlanan süre sonunda bekleme  »
moduna geçer.


3 Çıkış yaparak orijinal kanala dönmek için 
 INFO tuşuna, EPG menüsüne dönmek 


için ise  BACK tuşuna basın.


EPG	seçenekleri	menüsünü	kullanma
EPG seçenekleri menüsünü kullanarak 
hatırlatıcıları ayarlayabilir veya silebilir, günü 
değiştirebilir diğer yararlı EPG seçeneklerine 
erişebilirsiniz.


Not


EPG seçeneklerine, yalnızca 8 günlük kanal  •
bilgileri için erişilebilir.


1 EPG içindeyken  OPTIONS tuşuna 
basın.


EPG seçenekleri menüsü görüntülenir. »


  
2 Şunu seçmek ve ayarlamak için Gezinme	


düğmeleri ve OK tuşuna basın:
• [Hatırlatıcıyı	ayarla] Program 


hatırlatıcılarını ayarlar.
• [Hatırlatıcıyı	Sil] Program 


hatırlatıcılarını siler.
• [Günü	değiştir] EPG gününü ayarlar. 


[Bugün], [Sonraki	gün] veya [Önceki	
gün] seçeneğini belirleyin.


• [Daha	fazla	bilgi]Program bilgilerini 
görüntüleyin.


• [Türüne	göre	ara]TV programlarını 
türe göre arar.


• [Saatli	hatırlatma] Program 
anımsatıcılarını listeler.


• [Tercih	edilen	kanallar]Tercih edilen 
EPG kanallarını ayarlar.
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TV’nin	kilitlenmesi	veya	kilidinin	
açılması
TV’nin kilitlenmesi, çocuğunuzun tüm kanallara 
ve bağlı cihazlara erişimini engeller.
1 TV izlerken  (Ev	modu) tuşuna basın.


Giriş menüsü görüntülenir. »


2 [Kurulum] seçeneğini belirlemek için 
Gezinme	düğmeleri tuşuna basın.


3 OK tuşuna basın.
 » [Kurulum] menüsü görüntülenir.


4 Gezinme	düğmeleri tuşuna basarak 
[Özellikler] > [Çocuk	kilidi] > [Kilit]/
[Kilidi	aç] seçeneğini belirleyin.


Çocuk kilidi kodunu girmenizi isteyen  »
bir mesaj görüntülenir.


5 Çocuk kilidi kodunu Sayısal	düğmeler ile 
girin.


 » [Çocuk	kilidi] menüsü görüntülenir.


6 [Kilit]/[Kilidi	aç] öğesini seçmek için 
Gezinme	düğmeleri tuşuna basın.


7 Seçiminizi onaylamak için OK tuşuna 
basın.


Kanalların ve bağlı cihazların tümü  »
kilitlenir veya açılır.


8 Çıkmak için  BACK tuşuna veya giriş 
menüsüne geri dönmek için  (Ev	modu) 
tuşuna basın. 


Ebeveyn	denetimlerinin	
etkinleştirilmesi
Bazı dijital yayıncılar, programlarını yaşlara 
göre sınıflandırırlar. Ebeveyn denetimlerini 
ayarlayabilmek için ilgili özelliği etkinleştirmeniz 
gerekir.
1 TV izlerken  (Ev	modu) tuşuna basın.


Giriş menüsü görüntülenir. »


2 [Kurulum] seçeneğini belirlemek için 
Gezinme	düğmeleri tuşuna basın.


3 OK tuşuna basın.
 » [Kurulum] menüsü görüntülenir.


7 Çıkmak için  BACK tuşuna veya giriş 
menüsüne geri dönmek için  (Ev	modu) 
tuşuna basın.


Çocuk	ve	derecelendirme	
kilitlerinin	kullanılması
TV’yi kilitleyerek ve yaş derecelendirmelerini 
kullanarak çocuklarınızın uygun bulmadığınız TV 
yayınlarını izlemesini engelleyebilirsiniz. 


Çocuk	kilidi	kodunun	ayarlanması	
veya	değiştirilmesi
1 TV izlerken  (Ev	modu) tuşuna basın.


Giriş menüsü görüntülenir. »


2 [Kurulum] seçeneğini belirlemek için 
Gezinme	düğmeleri tuşuna basın.


3 OK tuşuna basın.
 » [Kurulum] menüsü görüntülenir.


4 [Özellikler] > [Kod	gir]/[Kodu	değiştir] 
seçeneğini belirlemek için Gezinme	
düğmeleri tuşuna basın.


 » [Kod	gir]/[Kodu	değiştir] menüsü 
görüntülenir.


5 Kodu Sayısal	düğmeler ile girin.
6 OK tuşuna basın.


Kodunuzun ayarlandığını onaylayan bir  »
mesaj görüntülenir.


7 Çıkmak için  BACK tuşuna veya giriş 
menüsüne geri dönmek için  (Ev	modu) 
tuşuna basın.


İpucu


Kodu unutursanız geçerli kodları iptal etmek  •
için ‘8888’ kodunu kullanın.
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7 Çıkmak için  BACK tuşuna veya giriş 
menüsüne geri dönmek için  (Ev	modu) 
tuşuna basın.


Alt	yazıların	kullanımı
Her bir TV kanalı için alt yazıyı 
etkinleştirebilirsiniz. Alt yazılar, teletext veya 
DVB-T dijital yayınlarla yayınlanır. Dijital 
yayınlarda ayrıca istediğiniz alt yazı dilini seçme 
olanağınız vardır.


Analog	TV	kanallarında	alt	yazıların	
etkinleştirilmesi	veya	devre	dışı	
bırakılması
1 Bir analog TV kanalına geçin.
2 MHEG/TELETEXT tuşuna basın.
3 Alt yazı sayfasının üç basamaklı sayfa 


numarasını Sayısal	düğmeler ile girin.
4 Teletexti kapatmak için MHEG/


TELETEXT tuşuna basın.
5 SUBTITLE tuşuna basın. 


 » [Altyazı] menüsü görüntülenir.


Not


 • [Altyazı] menüsüne ayrıca [Kurulum] menüsü 
ile de erişilebilir.


6 Aşağıdaki seçeneği belirlemek için 
Gezinme	düğmeleri tuşuna basın:
• [Açık]Alt yazıları etkinleştirir.
• [Kapalı]Alt yazıları devre dışı bırakır.
• [Sessizde	aktif]Alt yazıları yalnızca 


ses kapatıldığında görüntüler.
7 Seçiminizi onaylamak için OK tuşuna 


basın.
Alt yazılar etkin veya devre dışı olabilir. »


8 Çıkmak için  BACK tuşuna veya giriş 
menüsüne geri dönmek için  (Ev	modu) 
tuşuna basın.


4 Gezinme	düğmeleri tuşuna 
basarak[Özellikler] > [Çocuk	kilidi] 
öğesini seçin ve ardından  tuşuna basın.


Çocuk kilidi kodunu girmenizi isteyen  »
bir mesaj görüntülenir.


5 Çocuk kilidi kodunu Sayısal	düğmeler ile 
girin.


6 Gezinme	düğmeleri tuşuna basarak bir 
üst menü düzeyi olan [Özellikler] > [Aile	
oranlaması] menüsüne dönebilirsiniz.


 » [Aile	oranlaması] menüsü şimdi 
kullanılabilir.


Ebeveyn	derecelendirmelerini	
ayarlama
TV’nizi sadece çocuğunuzun yaşına uygun 
yaş derecelendirmelerine ait programları 
görüntüleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.


Not


Ebeveyn denetimlerini ayarlayabilmek için  •
ilgili özelliği (bkz. ‘Ebeveyn denetimlerinin 
etkinleştirilmesi’ sayfa 24) etkinleştirmeniz 
gerekir.


1 TV izlerken  (Ev	modu) tuşuna basın.
Giriş menüsü görüntülenir. »


2 [Kurulum] seçeneğini belirlemek için 
Gezinme	düğmeleri tuşuna basın.


3 OK tuşuna basın.
 » [Kurulum] menüsü görüntülenir.


4 [Özellikler] tuşuna basarak Gezinme	
düğmeleri > [Aile	oranlaması] seçeneğini 
belirleyin.


Çocuk kilidi kodunu girmenizi isteyen  »
bir mesaj görüntülenir.


5 Çocuk kilidi kodunu Sayısal	düğmeler ile 
girin.


6 Bir yaş derecelendirmesi seçmek için 
Gezinme	düğmeleri öğesine basın, ardından 
ayarı uygulamak için OK tuşuna basın.


Seçilen yaş sınıfının dışında kalan tüm  »
programlar engellenir.
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2 [Kurulum] seçeneğini belirlemek için 
Gezinme	düğmeleri tuşuna basın.


3 OK tuşuna basın.
 » [Kurulum] menüsü görüntülenir.


4 [Özellikler] tuşuna basarak Gezinme	
düğmeleri > [Altyazı	dili] seçeneğini 
belirleyin.


Bir alt yazı dili listesi görüntülenir. »


5 Dil seçmek için Gezinme	düğmeleri 
tuşuna basın.


6 Seçiminizi onaylamak için OK tuşuna 
basın.


Alt yazı dili uygulanırThe subtitle  »
language is applied.


Not


Tercih ettiğiniz alt yazı dillerini  •
[Lisanlar]menüsünden (bkz. ‘Adım 1 
Menü dilinin seçilmesi’ sayfa 33) seçin. 
Etkinleştirildiğinde, alt yazılar tercih edilen 
dillerde otomatik olarak görüntülenir.


TV	saatinin	kullanılması
TV ekranında saat görüntüleyebilirsiniz. Saat, TV 
servis operatörünüzden aldığı zaman verilerini 
kullanarak geçerli saati görüntüler.


TV	saatinin	görüntülenmesi
TV ekranında geçerli zamanı gösteren bir saat 
görüntüleyebilirsiniz.
1 TV izlerken  OPTIONS tuşuna basın.


Seçenekler menüsü görüntülenir. »


2 [Saat] seçeneğini belirlemek için Gezinme	
düğmeleri tuşuna basın.


3 Seçiminizi onaylamak için OK tuşuna 
basın.


Saat TV ekranında görüntülenir. »


Not


Her bir analog kanalda alt yazıyı etkinleştirmek  •
için bu işlemi tekrarlayın.
EasyLink etkin durumdaysa,  • [Sessizde	
aktif] özelliği seçildiğinde (bkz. ‘EasyLink’in 
etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması’ sayfa 
45) alt yazılar görüntülenmez.


Dijital	TV	kanallarında	alt	yazıların	
etkinleştirilmesi	veya	devre	dışı	
bırakılması
1 SUBTITLE tuşuna basın. 


 » [Altyazı] menüsü görüntülenir.


Not


 • [Altyazı] menüsüne ayrıca [Kurulum]menüsü 
(bkz. ‘Ayar menüsü erişimi’ sayfa 13) aracılığıyla 
da erişilebilir.


2 Aşağıdaki seçeneği belirlemek için 
Gezinme	düğmeleri tuşuna basın:
• [Açık]Alt yazıları etkinleştirir.
• [Kapalı]Alt yazıları devre dışı bırakır.
• [Sessizde	aktif]Alt yazıları yalnızca 


ses kapatıldığında görüntüler.
3 OK tuşuna basın.


Alt yazılar etkin veya devre dışı olabilir. »


4 Çıkmak için  BACK tuşuna veya giriş 
menüsüne geri dönmek için  (Ev	modu) 
tuşuna basın.


Dijital	TV	kanallarında	bir	alt	yazı	
dilinin	seçilmesi


Not


Aşağıda anlatıldığı gibi dijital bir TV kanalında  •
alt yazı dili seçtiğinizde kurulum menüsünde 
seçili tercih edilen alt yazı dili geçici olarak 
geçersiz olacaktır.


1 TV izlerken  (Ev	modu) tuşuna basın.
Giriş menüsü görüntülenir. »
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Gün	ışığından	yararlanma	özelliğinin	
etkinleştirilmesi	veya	devre	dışı	
bırakılması
Saat modu [El	ile] olarak ayarlandığında, 
saat diliminiz için gerekliyse gün ışığından 
yararlanma özelliğini etkinleştirin veya devre 
dışı bırakın.
1 [Saat] menüsünden [Yaz	saati	programı] 


öğesini seçmek için Gezinme	düğmeleri 
tuşuna basın.


 » [Yaz	saati	programı] menüsü 
görüntülenir.


2 Gezinme	düğmeleri tuşuna basarak [Gün	
ışığı	tasarrufu] veya [Standart	saat] 
öğesini seçin.


3 Seçiminizi onaylamak için OK tuşuna 
basın.


Gün ışığından yararlanma özelliği, saat  »
diliminiz için etkinleştirilir veya devre 
dışı bırakılır.


USB	depolama	cihazından	
fotoğraf	görüntülenmesi,	
müzik	çalınması	ve	video	
izlenmesi


Dikkat


Philips, USB depolama cihazının  •
desteklenmemesinden veya cihazdaki verilerin 
bozulmasından veya silinmesinden sorumlu 
değildir.


TV’nizde bir USB cihazında saklanan fotoğrafları 
görüntülemenize, müziği dinlemenize veya 
filmleri izlemenize olanak sağlayan bir USB 
konnektörü bulunur.


Not


Saati devre dışı bırakmak için yukarıdaki işlemi  •
yineleyin.


İpucu


Saate,  • [Kurulum]menüsü (bkz. ‘Ayar menüsü 
erişimi’ sayfa 13) aracılığıyla da erişilebilir.


Saat	modunun	değiştirilmesi
Varsayılan olarak saat modu [Otomatik] olarak 
ayarlanmıştır, bu şekilde TV saati Evrensel 
Zaman Saati (UTC) ile senkronize çalışır. 
TV’niz UTC iletimlerini alamıyorsa, saat 
modunu [El	ile] olarak ayarlayın. Saat modu 
[El	ile] ise, zaman verileri geçerli saat diliminize 
(bkz. ‘Adım 1 Sisteminizin seçilmesi’ sayfa 
35) ve gün ışığından yararlanma ayarlarınıza 
(bkz. ‘Gün ışığından yararlanma özelliğinin 
etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması’ 
sayfa 27) bağlıdır.
1 TV izlerken  (Ev	modu) tuşuna basın.


Giriş menüsü görüntülenir. »


2 [Kurulum] seçeneğini belirlemek için 
Gezinme	düğmeleri tuşuna basın.


3 OK tuşuna basın.
 » [Kurulum] menüsü görüntülenir.


4 [Kurulum] > [Saat] > [Otomatik	
saat	modu] seçeneğini belirlemek için 
Gezinme	düğmeleri tuşuna basın.


 » [Otomatik	saat	modu] menüsü 
görüntülenir.


5 Gezinme	düğmeleri tuşuna basarak 
[Otomatik] veya [El	ile] öğesini seçin.


6 Seçiminizi onaylamak için OK tuşuna 
basın.


Saat modu ayarlanır. »
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3 Sesi tekrar açmak için
• , slayt gösterisi duraklatılır.
• /  , /  veya P	+/- tuşuna 


basarak bir sonraki veya önceki 
görüntüye gidebilirsiniz.


• , slayt gösterisi durdurulur ve USB 
tarayıcısına geri dönülür.


Slayt	gösterisi	ayarlarının	değiştirilmesi
1 Slayt gösterisini izlerken OPTIONS 


tuşuna basın.
Seçenekler menüsü görüntülenir. »


2 Aşağıdakini seçmek ve ayarlamak için 
Gezinme	düğmeleri tuşuna basın:
• [Döndür]Görüntüyü döndürür.
• [Tekrarla]Slayt gösterisini yineler.
• [Rasgele	açık]Slayt gösterisindeki 


resimleri rasgele biçimde görüntüler.
• [Rasgele	kapalı]Slayt gösterisindeki 


resimlerin rasgele görüntülenmesini 
devre dışı bırakır.


• [Slayt	gösterisi	hızı]Bir resmin 
gösterileceği süreyi ayarlar.


• [Slayt	gösterisi	geçişi]Bir resimden 
diğerine geçişi ayarlar.


3 Seçiminizi onaylamak için OK tuşuna 
basın.


Slayt gösterisi ayarı uygulanır. »


Müzik	dinleme
1 USB içerik tarayıcısından bir şarkı seçmek 


için Gezinme	düğmeleri tuşuna basın.
2 OK tuşuna basın.


Şarkı, müzik çalarda çalınmaya başlar. »


3 Şu tuşa basın:
• P	+/-, bir sonraki veya önceki şarkıya 


atlanır.
• / , şarkıda hızlı ileri veya geri 


gidilir.
• , şarkı çalınır veya duraklatılır.


4 Çalmayı durdurmak ve USB içerik 
tarayıcısından çıkmak için  veya OK 
tuşuna basın.


USB	depolama	cihazının	bağlanması	ve	
içerik	tarayıcısına	girilmesi
1 TV açık durumdayken, USB depolama 


aygıtını TV’nizin yan tarafındaki USB 
portuna bağlayın.


USB içerik tarayıcısı görüntülenir. »


 
Not


USB içerik tarayıcısına, giriş menüsünden  •
[USB’ye	gözat] öğesi seçilerek de erişilebilir.
Bir USB hub öğesini kullanarak birden çok USB  •
depolama cihazı bağlarsanız, cihaz seçmenizi 
isteyen bir mesaj görüntülenir. Cihaz seçmek 
için Gezinme	düğmeleri tuşuna basın, ardından 
OK tuşuna basarak seçiminizi onaylayın.


2 USB içerik tarayıcısından çıkmak için 
(HOME) tuşuna basın.


Giriş menüsü görüntülenir. »


Fotoğraflarınızın	slayt	gösterisi	olarak	
izlenmesi
1 USB içerik tarayıcısından bir fotoğraf 


seçmek için Gezinme	düğmeleri tuşuna 
basın.


2  veya OK tuşlarına basın.
Seçilen görüntüden itibaren bir slayt  »
gösterisi başlatılır.
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4 Çalmayı durdurmak ve USB içerik 
tarayıcısından çıkmak için  veya OK 
tuşuna basın.


Video	ayarlarını	değiştirilmesi
1 Video oynatıcısı içindeyken OPTIONS 


tuşuna basın.
Seçenekler menüsü görüntülenir. »


2 Aşağıdakini seçmek ve ayarlamak için 
Gezinme	düğmeleri tuşuna basın:
• [Küçük	ekran]Videoyu küçük 


ekranda oynatır.
• [Tam	ekran]Videoyu tam ekran 


boyutunda oynatır.
• [Tekrarla]Bir videoyu yineler.
• [Rasgele	açık]/[Rasgele	


kapalı]Videoların rasgele 
oynatılmasını etkinleştirir veya devre 
dışı bırakır.


3 Ayar değişikliğini onaylamak için OK 
tuşuna basın.


USB	depolama	cihazı	bağlantısının	
kesilmesi


Dikkat


USB depolama cihazınıza zarar vermemek için  •
bu işlem adımlarını uygulayın.


1 USB içerik tarayıcısından çıkmak için  
(HOME) tuşuna basın.


2 USB depolama cihazını çıkarmadan önce 
beş saniye bekleyin.


Dijital	radyo	kanallarını	
dinleme
Dijital yayın varsa dijital radyo kanalları kurulum 
sırasında otomatik olarak kurulur.
1 TV izlerken OK tuşuna basın. 


Kanal kılavuzu görüntülenir. »


Müzik	ayarlarının	değiştirilmesi
1 Müzik çalar içindeyken OPTIONS tuşuna 


basın.
Seçenekler menüsü görüntülenir. »


2 Aşağıdakini seçmek ve ayarlamak için 
Gezinme	düğmeleri tuşuna basın:
• [Tekrarla]Bir şarkı ya da albümü 


yineler.
• [Rasgele	açık]/[Rasgele	


kapalı]Şarkıların rasgele çalınmasını 
etkinleştirir veya devre dışı bırakır.


3 Seçiminizi onaylamak için OK tuşuna 
basın.


Müzik ayarı uygulanır. »


Fotoğraflarınızın	slayt	gösterisinin	
müzikli	olarak	görüntülenmesi
Fotoğraflarınızı arka planda bir müzikle birlikte 
slayt gösterisi olarak görüntüleyebilirsiniz.
1 Çalınacak (bkz. ‘Müzik dinleme’ sayfa 28) 


bir şarkı belirledikten sonra 	GUIDE 
tuşuna basın.


USB içerik tarayıcısı görüntülenir. »


2 Bir fotoğraf slayt gösterisi (bkz. 
‘Fotoğraflarınızın slayt gösterisi olarak 
izlenmesi’ sayfa 28) başlatın.


Video	izlenmesi
1 USB içerik tarayıcısından bir video seçmek 


için Gezinme	düğmeleri tuşuna basın.
2 OK tuşuna basın.


Video, video oynatıcısında oynatılmaya  »
başlar.


3 Şu tuşa basın:
• P	+/-, bir sonraki veya önceki videoya 


atlanır.
• / , videoda hızlı ileri veya geri 


gidilir.
• , video oynatılır veya duraklatılır.
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5 OK tuşuna basın.
Geçerli yazılım sürümü görüntülenir. »


Güncelleme	yazılımı	(web	sitesinden)
Bu prosedürü uygulamadan önce 
aşağıdakilerden emin olun:


Tüm güncellemeyi tamamlamak için bir • 
süre bekleyin.
En az 256 MB depolama alanına sahip bir • 
USB depolama cihazını hazır bulundurun.
USB portu ve Internet erişimi olan bir • 
bilgisayara erişiminiz olmalı.


1 TV izlerken  (Ev	modu) tuşuna basın.
Giriş menüsü görüntülenir. »


2 [Kurulum] seçeneğini belirlemek için 
Gezinme	düğmeleri tuşuna basın.


3 OK tuşuna basın.
 » [Kurulum] menüsü görüntülenir.


4 [Yazılım	güncelleme] tuşuna basarak 
Gezinme	düğmeleri > [Şimdi	güncelle] 
seçeneğini belirleyin.


5 OK tuşuna basın.
Güncelleme asistanı başlatılır.  »
Güncelleme işlemini tamamlamak için 
ekrandaki talimatları uygulayın.


Yazılımın	güncellenmesi	(dijital	
yayınlar)
(Yalnızca bazı ülkeler için geçerlidir) Geçerli 
olması durumunda, TV’niz dijital yayınlar 
aracılığıyla yazılım güncellemelerini alabilir.
Bir güncelleme yayınlandığında, yazılımı 
güncellemenizi isteyen bir mesaj görüntülenir. 
Sizden istendiğinde yazılımı mutlaka 
güncellemeniz önerilir. 
Yazılımı daha sonra güncellemek için aşağıdaki 
talimatları uygulayın.
1 TV izlerken  (Ev	modu) tuşuna basın.


Giriş menüsü görüntülenir. »


2 [Kurulum] seçeneğini belirlemek için 
Gezinme	düğmeleri tuşuna basın.


2 OPTIONS tuşuna basın.
Seçenekler menüsü görüntülenir. »


3 [Seçim	list.] seçeneğini belirlemek için 
Gezinme	düğmeleri tuşuna basın.


 » [Seçim	list.] menüsü görüntülenir.


4 [Radyo] seçeneğini belirlemek için 
Gezinme	düğmeleri tuşuna basın.


5 OK tuşuna basın.
Kullanılabilir dijital radyo kanallarının  »
listesi kanal kılavuzunda görüntülenir.


6 Radyo kanalı seçmek için Gezinme	
düğmeleri tuşuna basın.


7 OK tuşuna basın.
Seçilen dijital radyo kanalı, TV  »
hoparlörlerinden yayınlanır.


Not


Gelişmiş kanal kılavuzu özellikleri hakkında  •
daha fazla bilgi sunulmaktadır (bkz. ‘Gelişmiş 
kanal kılavuzu özelliklerinin kullanımı’ sayfa 20).


TV	yazılımını	güncelleme
Philips, sürekli olarak ürünlerini geliştirmeye 
çalışmaktadır ve güncellemeler çıktığında TV 
yazılımını güncellemenizi önemle tavsiye ederiz. 
Kullanılabilirlik için www.philips.com/support 
adresini denetleyin.


Geçerli	yazılım	sürümünü	kontrol	
etme
1 TV izlerken  (Ev	modu) tuşuna basın.


Giriş menüsü görüntülenir. »


2 [Kurulum] seçeneğini belirlemek için 
Gezinme	düğmeleri tuşuna basın.


3 OK tuşuna basın.
 » [Kurulum] menüsü görüntülenir.


4 [Yazılım	güncelleme] tuşuna basarak 
Gezinme	düğmeleri > [Geçerli	yazılım	
bilgileri] seçeneğini belirleyin.
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• [Kanal	Bilgileri]Kanallar arasında her 
geçiş yaptığınızda TV kanalı hakkında 
bilgi görüntüler.


• [EasyLink]EasyLink uyumlu cihazlar 
arasında tek dokunuşla oynatma ve 
tek dokunuşla bekletme özelliğini 
etkinleştirir. 


• [EasyLink	Uzaktan	
Kumanda]EasyLink 
etkinleştirildiğinde, uzaktan kumanda 
tuşuyla aktarmaya izin verir. 


• [Pixel	Plus	bağlantısı]EasyLink 
etkinleştirildiğinde, birden fazla ayar 
olması durumunda (örneğin, hem 
TV’niz hem de DVD oynatıcınız 
Pixel Plus özelliğini destekliyorsa), en 
iyi Pixel Plus ayarı otomatik olarak 
uygulanır.


• [LightGuide	parlaklık]Ön LED 
göstergesinin veya Işık Kılavuzu’nun 
parlaklığını ayarlar.


• [Teletext	2.5]Teletext 2.5 özelliğini 
etkinleştirir veya devre dışı bırakır.


6 OK tuşuna basın.
TV tercihi uygulanır. »


Bir	TV	demosu	başlatılması
(MHEG kanallarda desteklenmez)
1 TV izlerken DEMO tuşuna basın.


Demo menüsü görüntülenir. »


2 Demo seçmek için Gezinme	düğmeleri 
tuşuna basın.


3 Demoyu başlatmak için OK tuşuna basın.
4 Demodan çıkmak için DEMO veya  


BACK tuşuna basın.


3 OK tuşuna basın.
 » [Kurulum] menüsü görüntülenir.


4 [Yazılım	güncelleme] tuşuna basarak 
Gezinme	düğmeleri > [Yerel	
güncellemeler] seçeneğini belirleyin.


5 OK tuşuna basın.
TV, dijital yayınlarla mevcut yazılım  »
güncellemelerini arar.


TV	tercihlerinin	değiştirilmesi


1 TV izlerken  (Ev	modu) tuşuna basın.
Giriş menüsü görüntülenir. »


2 [Kurulum] seçeneğini belirlemek için 
Gezinme	düğmeleri tuşuna basın.


3 OK tuşuna basın.
 » [Kurulum] menüsü görüntülenir.


4 [Kurulum] tuşuna basarak Gezinme	
düğmeleri > [Tercihler] seçeneğini 
belirleyin.


 » [Tercihler] menüsü görüntülenir.


 
5 Aşağıdakini seçmek ve değiştirmek için 


Gezinme	düğmeleri tuşuna basın:
• [Yer]Ev veya mağaza olarak 


bulunduğunuz yere göre TV 
ayarlarınızı en uygun duruma getirir.


• [Ses	svys	çbğ]Ses düzeyi ayarlanırken 
ses ayar çubuğunu görüntüler.


Yer


Lisana lar


KaKKKanalK  kurukurukurukurukur lumlumumlumlum


Menü Menü dilidili


SSes sSeSes sS vyvys çysvyy bğbğbğğ


Kanananalnal bilg bilgilggilggileriileriilerirleriileri


EasyLasyLinknkkk


Dekodekodere EasyLEasyLEasyLink Uin zaktaa n Kumn Kumummmandaandaandandaand


Pixel Plus Plusususs bağl antısıı


LightLightGuideGuide parlarparlparl klklaklıkk


Teletext 2.55


Saatattt


Shopp


Anasayfa


Fabrika ayarlalararaa ına rına rına rına rna rn esetlesetleseesees emeemeee


Tercihler
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TV’nin	fabrika	ayarlarına	
sıfırlanması
TV’nizin fabrika ayarlarına sıfırlanması, varsayılan 
görüntü ve ses ayarlarını geri yükler. Kanal 
ayarları değişmez.
1 TV izlerken  (Ev	modu) tuşuna basın.


Giriş menüsü görüntülenir. »


2 [Kurulum] seçeneğini belirlemek için 
Gezinme	düğmeleri tuşuna basın.


 » [Kurulum] menüsü görüntülenir.


3 [Kurulum] tuşuna basarak Gezinme	
düğmeleri > [Fabrika	ayarlarına	
resetleme] seçeneğini belirleyin.


4 OK tuşuna basın.
TV ayarları, fabrika varsayılanlarına  »
sıfırlanır.
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• [Birincil	ses]/[İkincil	ses]


Dijital kanallar için birincil ve ikincil ses 
dilini seçin.


• [Birincil	altyazı]/[İkincil	altyazı]
Dijital kanallar için birincil ve ikincil alt yazı 
dilini seçin.


• [Birincil	teletekst]/[İkincil	teletekst]
Dijital kanallar için birincil ve ikincil 
teletext dilini seçin.


• [İşitme	engelli]
Birincil ve ikincil ses dilleriyle birlikte alt 
yazı görüntülemek için [Açık] öğesini 
seçin.


• [Görme	engelliler]
kullanılabiliyorsa; [Hoparlörler], [Kulaklık] 
veya [Hoparlörler	+	kulaklık] seçenekleri 
aracılığıyla görsel engelli kişiler için sunulan 
ek sesli açıklamaları dinlemeyi tercih 
edebilirsiniz. Özelliği devre dışı bırakmak 
için [Kapalı] öğesini belirleyin.


• [Tercih	edilen	ses	formatı] 
Ev sinema sistemlerinden en iyi ses 
özelliklerini elde etmek için [Gelişmiş] 
öğesini seçin. TV hoparlörlerinden 
ve temel ses sistemlerinden en iyi ses 
özelliklerini elde etmek için [Standart] 
öğesini seçin.


Menü dili


KanalK  kuruuruurulumumuumul


Tercierciercir hlerhlerhler


Menü Menü dilidili


BirinBirinB cil scil sesee


İkincccil seiil s s


Birincil altyaztyaztyazt ııı


Dekoder İkincki il all a tyazı


Saat


Dansk


aaCe�ttinn


Fabrika ayarlarınaına rına ra esetlesetlesetlemeemem


Birincil teleteelele kst


İkincil teleteksttst


İşitme engelli


Deutsch


EÏÏËÓÈÎÎ¿


English


EspaşEs ol


Franşşaisiisais


HrvatH ski


Lisanlar


6	 Kanalları	kurma
TV’nizi ilk kez ayarlarken bir menü dili seçmeniz 
ve TV ve dijital radyo kanallarının (varsa) 
otomatik olarak ayarlanmasını gerçekleştirmeniz 
istenir. Bu bölümde, kanalları nasıl yeniden 
ayarlayacağınız ve hassas ayar yapacağınız 
açıklanmaktadır.


Kanalların	otomatik	olarak	
ayarlanması
Bu bölümde kanalların nasıl otomatik olarak 
aranacağı ve depolanacağı anlatılmaktadır.


Adım	1	Menü	dilinin	seçilmesi


Not


Dil ayarlarınız doğruysa bu adımı atlayın. •


1 TV izlerken  (Ev	modu) tuşuna basın.
Giriş menüsü görüntülenir. »


2 [Kurulum] seçeneğini belirlemek için 
Gezinme	düğmeleri tuşuna basın.


 » [Kurulum] menüsü görüntülenir.


3 [Kurulum] > [Lisanlar] > [Menü	dili] 
seçeneğini belirlemek için Gezinme	
düğmeleri tuşuna basın.


Dillerin bir listesi görüntülenir. »


4 Bir menü dili seçmek için Gezinme	
düğmeleri tuşuna basın.


5 Seçiminizi onaylamak için OK tuşuna 
basın.


Seçilen dil, menüye uygulanır. »


[Menü	dili] öğesinin yanı sıra, [Lisanlar] 
menüsü aracılığıyla aşağıdaki dil ayarlarını 
yapılandırabilirsiniz (sadece dijital kanallar):
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Dikkat


DVB-C sağlayıcınız  • [Ağ	frekansı],[Ağ	kimliği] 
veya [Simge	oranı] için değerler sağlamadıkça 
[Ayarlar] değerlerini değiştirmeden bırakın. 


 • [Frekans	taraması] ayarının [Tam	tarama] 
olarak ayarlanması, yükleme süresini önemli 
ölçüde uzatabilir.


Not


DVB-T ve DVB-C erişimine sahipseniz ve her  •
iki şebekedeki kanalları izlemek istiyorsanız, biri 
DVB-T ve diğeri de DVB-C için olmak üzere 
kanal kurulumu işlemini iki kez yapmalısınız. 
[Anten] öğesi ile DVB-T kanallarını, [Kablo] 
öğesiyle de DVB-C kanallarını kurmayı 
seçebilirsiniz. 
DVB-T ve DVB-C  • kanalları (bkz. ‘DVB-C ve 
DVB-T kanal şebekelerine erişim’ sayfa 34) 
arasında geçiş yapın.


5 OK tuşuna basın.
Kanal kurulumunu tamamlamak için  »
ekrandaki talimatları uygulayın. Kanal 
kurulumu tamamlandığında, [Bitti] 
seçilir ve kurulan kanalların bir listesi 
görüntülenir.


6 Seçiminizi onaylamak için OK tuşuna 
basın.


TV  » [Kanal	kurulumu] menüsüne çıkar.


İpucu


Dijital TV kanalları bulunduğunda ayarlanmış  •
kanallar listesi boş kanal numaraları gösterebilir. 
Kayıtlı kanalları aşağıda açıklandığı biçimde 
yeniden adlandırabilir, yeniden sıralayabilir veya 
kaldırabilirsiniz.


DVB-C	ve	DVB-T	kanal	şebekelerine	
erişim
Bu seçenek, yalnızca DVB-C (Dijital 
Video Yayını - Kablo) özelliği ülkenizde 
destekleniyorsa görünür. DVB-C ve DVB-T 
kanallarının her ikisi de kurulu durumdaysa, 
kanalları izleyebilmek için ilgili şebekeye geçiş 
yapmanız gerekir. 


Adım	2	Kanalların	ayarlanması
TV’niz tüm dijital ve analog TV kanalları ve 
ayrıca dijital radyo kanallarını arar ve kaydeder.
1 [Kanal	kurulumu] menüsünden 


[Otomatik	kurulum] öğesini seçmek için 
Gezinme	düğmeleri tuşuna basın.


2 OK tuşuna basın.
Kanal kurulumunu başlatmanızı isteyen  »
bir mesaj görüntülenir.


 
3 [Başlat] seçeneğini belirlemek için 


Gezinme	düğmeleri tuşuna basın.
4 OK tuşuna basın.


 » [Kanalları	yeniden	yükle] öğesinin 
seçili olduğu kanal güncelleme ekranı 
görüntülenir.


 
Kanal kurulumu


Otomatik kurulumMenü Menü dilidili


Lisana lar KanalKanalK  güncü gün llelleme mes jajı


Dijitttal: Aal: Aal lım tm tm tm testiesttiest


Saat


Fabrika ayarlarrrına rına rına ra esetlesetesetlemeeme


Preferences


Remote control assistan


j


Mevcut kanal listenizi güncelleyin veya tüm kanalları Yeniden kurun.


ntn İptal Başlat


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


 
alları 
eçin.  
en  


Kanalları güncelle


Kanalları yeniden yükle
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2 [Kurulum] seçeneğini belirlemek için 
Gezinme	düğmeleri tuşuna basın.


 » [Kurulum] menüsü görüntülenir.


3 Gezinme	düğmeleri tuşuna basarak 
[Kurulum] > [Kanal	kurulumu] > 
[Analog:	Elle	kurulum] > [Sistem] 
seçeneğini belirleyin.


4 OK tuşuna basın.
Bölgesel sistemlerin listesi görüntülenir. »


5 Ülkenizi veya bölgenizi seçmek için 
Gezinme	düğmeleri tuşuna basın.


6 Seçiminizi onaylamak için OK tuşuna 
basın.


Seçilen ülke veya bölge uygulanır. »


Adım	2	Yeni	TV	kanalları	aranması	ve	
kaydedilmesi
1 [Analog:	Elle	kurulum] menüsünden 


[Kanal	bul] öğesini seçmek için Gezinme	
düğmeleri tuşuna basın.


2 OK tuşuna basın.
 » [Kanal	bul] menüsü görüntülenir.


 
3 Şu tuşa basın:


• Gezinme	düğmeleri veya Sayısal	
düğmeler, kanal frekansına manuel 
olarak girilir.


• Gezinme	düğmeleri, [Arama] öğesi 
seçilir, ardından OK, otomatik olarak 
bir sonraki kanal aranır.


5 3 8 . 0 0 MHzBitti Arama


 
1 TV izlerken  (Ev	modu) tuşuna basın.


Giriş menüsü görüntülenir. »


2 [Kurulum] seçeneğini belirlemek için 
Gezinme	düğmeleri tuşuna basın.


 » [Kurulum] menüsü görüntülenir.


3 Gezinme	düğmeleri tuşuna basarak 
[Kurulum] > [Kanal	kurulumu] > [Anten	
veya	Kablo	DVB] > [Anten] veya [Kablo] 
seçeneğini belirleyin.
• [Anten] öğesini DVB-T (Diijital Video 


Yayını - Yerüstü) kanallarına erişmek 
için kullanın. 


• [Kablo] öğesini DVB-C (Diijital 
Video Yayını - kablolu) kanallarına 
erişmek için kullanın.


4 Seçiminizi onaylamak için OK tuşuna 
basın.


5 Çıkmak için  BACK tuşuna basın.
TV, seçilen şebekeye geçiş yapar. »


Kanalların	manuel	olarak	
ayarlanması
Bu bölümde TV kanallarının manuel olarak nasıl 
aranıp hafızaya alındığı açıklanmaktadır.


Adım	1	Sisteminizin	seçilmesi


Not


Sistem ayarlarınız doğruysa bu adımı atlayın. •


1 TV izlerken  (Ev	modu) tuşuna basın.
Giriş menüsü görüntülenir. »


T
ür
kç
e
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9 Yeni kanalı, geçerli kanalda hafızaya almak 
için Gezinme	düğmeleri tuşuna basarak 
[Geçerli	kanalı	kaydet] öğesini seçin.


10 Seçiminizi onaylamak için OK tuşuna 
basın.


Kanal	listesinin	manuel	olarak	
güncellemesi
TV, bekleme modundaysa her sabah bir 
güncelleme gerçekleştirilir. Bu güncelleme, 
kanal listenizde depolanan kanalları yayıncınızda 
bulunan kanallarla eşleştirir. 
Bu otomatik güncellemeye ek olarak kanal 
listesini manuel olarak güncelleyebilirsiniz.
1 [Kurulum] menüsünden [Kanal	kurulumu] 


> [Otomatik	kurulum]öğesini seçmek için 
Gezinme	düğmeleri tuşuna basın.


2 OK tuşuna basın.
 » [Başlat] öğesinin seçili olduğu bir mesaj 


görüntülenerek, kanal güncellemesini 
başlatmanız istenir.


3 OK tuşuna basın.
Kanal güncelleme ekranı görüntülenir. »


4 [Kanalları	güncelle] seçeneğini belirlemek 
için Gezinme	düğmeleri tuşuna basın.


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


 
alları 
eçin.  
en  
k için 


Kanalları yeniden yükle


Kanalları güncelle


4 Doğru kanal frekansı seçildiğinde, 
Gezinme	düğmeleri tuşuna basarak 
[Bitti] öğesini seçin.


5 OK tuşuna basın.
 » [Analog:	Elle	kurulum] menüsü 


görüntülenir.


6 Gezinme	düğmeleri tuşuna basarak 
yeni kanalı geçerli kanalda saklamak için 
[Geçerli	kanalı	kaydet] öğesini veya 
yeni kanalı yeni bir kanal numarasında 
saklamak için ise [Yeni	kanal	olarak	
kaydet] öğesini seçin.


7 Seçiminizi onaylamak için OK tuşuna 
basın.


Kanal hafızaya alınır. »


Analog	kanalların	ince	ayarı
Sinyal alımı zayıf olduğunda analog kanalların 
ince ayarını manuel olarak yapabilirsiniz.
1 TV izlerken ince ayarı yapılacak kanalı 


seçin.
2  (Ev	modu) tuşuna basın.


Giriş menüsü görüntülenir. »


3 [Kurulum] seçeneğini belirlemek için 
Gezinme	düğmeleri tuşuna basın.


4 OK tuşuna basın.
 » [Kurulum] menüsü görüntülenir.


5 Gezinme	düğmeleri tuşuna basarak 
[Kurulum] > [Kanal	kurulumu] > 
[Analog:	Elle	kurulum] > [Ince	ayar] 
seçeneğini belirleyin.


6 OK tuşuna basın.
 » [Ince	ayar] menüsü görüntülenir.


7 Kanal frekansını manuel olarak girmek 
için Gezinme	düğmeleri veya Sayısal	
düğmeler tuşuna basın.


8 Doğru kanal frekansı seçildiğinde, 
Gezinme	düğmeleri tuşuna basarak 
[Bitti] öğesini seçin, ardından OK tuşuna 
basın.


 » [Analog:	Elle	kurulum] menüsü 
görüntülenir.
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Başlangıç	mesajı	ayarlarının	
değiştirilmesi
Bir kanal veya kurulum güncellemesinin gerekli 
olup olmadığını belirtmek üzere başlangıçta 
görüntülenen mesajları etkinleştirin veya devre 
dışı bırakın.
1 [Kurulum] menüsünden [Kanal 


kurulumu] > [Kanal	güncelleme	
mesajı]öğesini seçmek için Gezinme	
düğmeleri tuşuna basın.


2 OK tuşuna basın.
3 Gezinme	düğmeleri tuşuna basarak 


[Açık] veya [Kapalı] öğesini seçin.
Başlangıç mesajları etkinleştirilir veya  »
devre dışı bırakılır.


5 OK tuşuna basın.
Kanal güncelleme işlemini tamamlamak  »
için ekrandaki talimatları uygulayın. 
Güncelleme tamamlandığında, [Bitti] 
seçilir ve eklenen kanalların bir listesi 
görüntülenir.


6 OK tuşuna basın.
 » [Kurulum] menüsü görüntülenir.


Dijital	alımı	test	etme
Dijital yayın kullanılıyorsa dijital kanallardaki sinyal 
kalitesi ve gücünü kontrol edebilirsiniz. Bu, anten 
ve çanak anteninizi yeniden konumlandırmanızı 
ve test etmenizi sağlar.
1 [Kurulum] menüsünden [Kanal 


kurulumu] > [Dijital:	Alım	testi] > 
[Arama] öğesini seçmek için Gezinme	
düğmeleri tuşuna basın.


2 OK tuşuna basın.
 » [Arama] menüsü görüntülenir.


3 Şu tuşa basın:
• Gezinme	düğmeleri veya Sayısal	


düğmeler, kanal frekansına manuel 
olarak girilir.


• Gezinme	düğmeleri, [Arama] öğesi 
seçilir, ardından OK, otomatik olarak 
bir sonraki kanal aranır.
Sinyal kalitesi ve gücü zayıfsa anten 
veya çanağı yeniden konumlandırın 
ve testi tekrarlayın.


4 Tamamlandığında Gezinme	düğmeleri 
tuşuna basarak [Bitti] öğesini seçin.


5 OK tuşuna basın.
 » [Kurulum] menüsü görüntülenir.


Not


Dijital yayınla ilgili başka sorununuz varsa  •
uzman bir teknisyenle iletişim kurun.


T
ür
kç
e
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Arka	konektörler


 
Not


19-22” modellerindeki arka konektörler  •
diyagrama göre bazı farklılıklar gösterir.
Kullanılabilir HDMI konnektörü sayısı TV  •
modeline göre değişir.


EXT 2
(RGB/CVBS)


EXT 1
(RGB/CVBS)


SPDIF
OUT


AUDIO


VGA


TV ANTENNA


HDMI 3


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


VGA


EXT 3


3


4


5


2 1


6 7 8


HDMI 2 HDMI 1


OUT


7	 Cihazların	
bağlanması


En iyi görüntü kalitesi için aşağıda en yüksek 
kaliteden temel olana doğru listelenen bağlantı 
tiplerini kullanmanızı öneririz:
1 HDMI
2 Y	Pb	Pr	(bileşen)
3 SCART
4 VIDEO	(kompozit)


Not


Bu bölümde verilen bağlantı diyagramları  •
yalnızca örnek amaçlı olarak sunulmuştur. 
Başka bağlantı tiplerinin kullanılması da 
mümkündür.
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d	 VGA
Bir bilgisayardan gelen video girişidir.


 
e AUDIO IN


Bilgisayar gibi ayrı bir ses bağlantısı 
gerektiren cihazlardan gelen ses girişi.


 
VGA


VGA


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


VGA


a	 EXT	1/EXT	2	(SCART)
DVD çalarlar veya oyun konsolları gibi 
analog veya dijital cihazlardan gelen analog 
ses ve video girişi.


 
b SPDIF OUT


Ev sinema sistemlerine ve diğer dijital ses 
sistemlerine giden dijital ses çıkışıdır.


 
c	 AUDIO	OUT	L/R


Ev sinema sistemlerine veya diğer ses 
sistemlerine giden analog ses çıkışıdır.


 AUDIO
OUT AUDIO


IN


T
ür
kç
e
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h	 TV	ANTENNA
Anten, kablo veya uydudan gelen sinyal girişi.


  TV ANTENNA


f	 EXT	3	(Y	Pb	Pr	ve	AUDIO	L/R)
DVD çalarlar veya oyun konsolları gibi 
analog veya dijital cihazlardan gelen analog 
ses ve video girişi.


 
g	 HDMI	1/2/3


Blu-ray oynatıcılar gibi yüksek 
çözünürlüklü dijital cihazlardan gelen 
dijital ses ve video girişi.


 
Not


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


EXT 3
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b	 VIDEO
VCR gibi analog cihazlardan gelen 
kompozit video girişi.


 
c	 S-VIDEO


Uydu alıcısı gibi analog cihazlardan gelen 
video girişleridir.


 
d 


Hoparlör veya kulaklıklara giden stereo 
ses çıkışıdır.


e COMMON INTERFACE
Koşullu Erişim Modülü (CAM) yuvasıdır.


f USB
USB depolama cihazlarından gelen veri 
girişidir.


 


Yan	konektörler
TV ekranınızın boyutuna uygun olan konektör 
diyagramına bakın:


 
a	 AUDIO	IN	L/R


Analog cihazlardan gelen ses girişi VIDEO 
veya S-VIDEO öğesine bağlanır.


 


1


2


6


3
4


5


7


8


26-52”


19-22”


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


 
• DVI-HDMI	kablo	(yan	HDMI	ve	AUDIO 


IN	L/R)


 
• HDMI	kablo	ve	HDMI-DVI	adaptörü	


(arka	HDMI	ve	AUDIO IN)


 


DVI


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


VGA


DVI


DVI


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


VGA


g	 HDMI
Blu-ray oynatıcılar gibi yüksek 
çözünürlüklü dijital cihazlardan gelen 
dijital ses ve video girişi.


h	 SERV.	U
Yalnızca servis personelinin kullanımı 
içindir.


Bilgisayar	bağlanması
TV’ye	bilgisayar	bağlamadan	önce:


Bilgisayarınızın ekran yenileme hızını 60Hz • 
değerine ayarlayın.
Bilgisayarınızın desteklediği bir ekran • 
çözünürlüğü seçin.


• [PC	modu] özelliğini 
[Görüntü]menüsünden (bkz. ‘Görüntü 
ayarlarının manuel ayarlanması’ sayfa 
15) etkinleştirin ve görüntü formatını 
[Uymayan] olarak ayarlayın.


Bilgisayarı	aşağıdaki	konnektörlerden	biriyle	
bağlayın:


Not


DVI veya VGA üzerinden yapılan bağlantılar ek  •
bir ses kablosu gerektirir.


• HDMI	kablosu
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CAM	takma	ve	etkinleştirme


Dikkat


Aşağıda anlatılan talimatları mutlaka uygulayın.  •
CAM’ın hatalı takılması CAM ve TV’nize zarar 
verebilir.


1 TV’yi kapatın.
2 CAM üzerinde basılı talimatlara uygun 


olarak CAM öğesini TV’nizin yan 
tarafındaki COMMON INTERFACE içine 
yavaşça takın.


 
3 CAM öğesini gittiği yere kadar itin.
4 TV’yi açın ve CAM öğesinin 


etkinleştirilmesini bekleyin. Bu işlem 
birkaç dakika sürebilir. Kullanımdayken 
CAM öğesini yuvasından çıkarmayın — 
CAM öğesinin çıkarılması dijital servisleri 
devre dışı bırakır.


CAM	servislerine	erişim
1 CAM öğesini taktıktan ve etkinleştirdikten 


sonra  OPTIONS tuşuna basın.
Seçenekler menüsü görüntülenir. »


2 [Ortak	arayüz] seçeneğini belirlemek için 
Gezinme	düğmeleri tuşuna basın.


3 OK tuşuna basın.
CAM uygulamalarının bir listesi  »
görüntülenir.


4 Bir CAM uygulaması için Gezinme	
düğmeleri tuşuna basın.


5 Seçiminizi onaylamak için OK tuşuna 
basın.


Seçilen CAM uygulaması etkinleştirilir. »


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


  
• VGA	kablo


 
Koşullu	Erişim	Modülünün	
kullanımı
Dijital TV servis operatörleri, dijital TV kanalı 
kodlarının çözülebilmesi için bir Koşullu Erişim 
Modülü (CAM) sağlar.


Not


Gerekirse, Koşullu Erişim Modülü’ne bir akıllı  •
kart yerleştirilmesi hakkında operatörünüz 
tarafından sağlanan belgeleri inceleyin.


DVI


VGA


VGA


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


VGA
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EasyLink	özellikleri
Tek	dokunuşta	oynatma	
TV’nizi tek dokunuşta oynatma özelliğini 
destekleyen cihazlara bağladığınızda, TV ve 
cihazları tek bir uzaktan kumanda ile kontrol 
edebilirsiniz.
Tek	dokunuşta	bekletme
TV’nizi bekleme özelliğini destekleyen cihazlara 
bağladığınızda, TV uzaktan kumandanızı 
kullanarak TV ve bağlı olan tüm HDMI 
cihazlarını bekleme moduna geçirebilirsiniz.
Sistem	ses	kontrolü
TV’nizi HDMI CEC uyumlu cihazlara 
bağladığınızda, TV’niz otomatik olarak bağlı 
cihazdan ses çalmak üzere geçiş yapabilir. 
Tek dokunuşta ses özelliğini kullanmak 
için bağlı cihazdaki ses girişini TV’niz ile 
eşlemelisiniz. 
Bağlı cihazın uzaktan kumandasını kullanarak 
ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.
Uzaktan	kumanda	(RC)	tuşuyla	aktarma
RC tuşuyla aktarma özelliği, TV’nizin uzaktan 
kumandasını kullanarak EasyLink uyumlu 
cihazları kontrol etmenize olanak tanır.


Bir	kanal	kod	çözücü	atama
Bir SCART dijital kanal dekoderi kullanmadan 
önce, kodu çözülecek kanalı seçin ve dekoderi 
EXT	1 veya EXT	2 moduna ayarlayın.
1 TV izlerken  (Ev	modu) tuşuna basın.


Giriş menüsü görüntülenir. »


2 [Kurulum] seçeneğini belirlemek için 
Gezinme	düğmeleri tuşuna basın.


3 OK tuşuna basın.
 » [Kurulum] menüsü görüntülenir.


4 [Kurulum] > [Dekoder] > [Kanal] 
seçeneğini belirlemek için Gezinme	
düğmeleri tuşuna basın.


5 Gezinme	düğmeleri tuşuna basarak 
[Durum] öğesini, ardından da dekoderin 
konumunu belirleyin (örneğin; EXT	1 
veya EXT	2).


6 Seçiminizi onaylamak için OK tuşuna 
basın.


Dekoder kanala atanır. »


Philips	Easylink	kullanımı
TV’niz, HDMI CEC (Tüketici Elektroniği 
Kontrolü) protokolü kullanan Philips EasyLink 
özelliğini destekler. HDMI konektörleriyle 
bağlanan EasyLink uyumlu cihazlar, bir tek 
uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir. 


Not


Philips, tüm HDMI CEC cihazlarıyla %100  •
birlikte çalışabilme garantisi sağlamaz.
EasyLink uyumlu cihaz açık olmalı ve kaynak  •
olarak seçilmelidir.
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EasyLink’in	etkinleştirilmesi	ve	devre	
dışı	bırakılması


Not


Kullanmayı düşünmüyorsanız, EasyLink  •
özelliğini etkinleştirmeyin.


1 TV izlerken  (Ev	modu) tuşuna basın.
Giriş menüsü görüntülenir. »


2 [Kurulum] seçeneğini belirlemek için 
Gezinme	düğmeleri tuşuna basın.


 » [Kurulum] menüsü görüntülenir.


3 [Kurulum] > [Tercihler] > [EasyLink] 
seçeneğini belirlemek için Gezinme	
düğmeleri tuşuna basın.


EasyLink menüsü görüntülenir. »


4 [Açık] veya [Kapalı] seçeneğini belirleyin.
5 Seçiminizi onaylamak için OK tuşuna basın.


EasyLink etkinleştirilir veya devre dışı  »
bırakılır.


Uzaktan	kumanda	tuşuyla	aktarma	
özelliğinin	etkinleştirilmesi	veya	devre	
dışı	bırakılması


Not


Uzaktan kumanda tuşuyla aktarmayı  •
etkinleştirmeden önce EasyLink özelliğini 
etkinleştirin.


1 TV izlerken  (Ev	modu) tuşuna basın.
Giriş menüsü görüntülenir. »


2 [Kurulum] seçeneğini belirlemek için 
Gezinme	düğmeleri tuşuna basın.


 » [Kurulum] menüsü görüntülenir.


3 [Kurulum] > [Tercihler] > [EasyLink	
Uzaktan	Kumanda] seçeneğini belirlemek 
için Gezinme	düğmeleri tuşuna basın.


4 [Açık] seçeneğini belirleyin, ardından OK 
tuşuna basın


Uzaktan kumanda tuşuyla aktarma  »
özelliği, seçilen HDMI konektöründe 
etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır.


EasyLink	düğmeleri
EasyLink uyumlu cihazları, TV’nizin uzaktan 
kumandasında bulunan aşağıdaki tuşlarla 
kontrol edebilirsiniz.


Düğme: EasyLink	işlevi
 (Oynat/


Duraklat)
EasyLink cihazınızda kayıttan 
yürütmeyi başlatır, duraklatır 
veya yeniden başlatır.


 (Durdur) EasyLink cihazınızda kayıttan 
yürütmeyi durdurur.


 (Kaydet) EasyLink cihazınızda video 
kaydını başlatır veya durdurur.


 (Önceki) EasyLink cihazınızda geriye 
doğru arama yapar.


 
(Sonraki)


EasyLink cihazınızda ileri doğru 
arama yapar.


0-9 (Sayısal	
düğmeler)


EasyLink özelliği 
etkinleştirildiğinde; bir başlık, 
bölüm veya parça seçer.


 
(Gezinme	
düğmeleri)


EasyLink cihazlarınızın menüleri 
içinde dolaşır.


OK Bir seçimi etkinleştirir veya 
EasyLink cihazınızın menüsüne 
erişim sağlar.


 
OPTIONS


EasyLink cihazınızın menülerini 
görüntüler.  (Ev	modu) 
basılıyken, TV menüsünün 
görüntülendiğini unutmayın.


TV EasyLink modundan yeniden 
anten kaynağına geçiş yapar.


(Bekleme-
Açık)


EasyLink etkinleştirildiğinde, 
TV’yi ve tüm EasyLink 
cihazlarını bekleme durumuna 
geçirir. Bunun gerçekleşmesi 
için  (Bekleme-Açık) tuşuna 
basmanız ve en az 3 saniye 
boyunca basılı tutmanız gerekir.
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Kensington	kilidinin	kullanımı
TV’nin arkasında bir Kensington güvenlik yuvası 
bulunur. Yuva ile ağır bir masa gibi sabit bir nesne 
arasına bir Kensington kilidi asarak ürünün 
çalınmasını önleyebilirsiniz.


 
Not


Bir cihaz menüsünden çıkamazsanız, önce  •  
OPTIONS, ardından OK tuşuna basın.


TV	hoparlörlerinin	EasyLink	moduna	
ayarlanması
Bu özellik, etkin durumdayken, EasyLink 
uyumlu ev sinema sistemi içeriği oynatıldığında 
TV hoparlörlerini otomatik olarak kapatır. Ses, 
yalnızca ev sinema sistemi hoparlörlerinden 
verilir.
1 Bir EasyLink cihazından gelen içeriği 


izlerken  OPTIONS tuşuna basın.
Seçenekler menüsü görüntülenir. »


2 [TV	hoparlörleri] seçeneğini belirlemek 
için Gezinme	düğmeleri tuşuna basın.


 » [TV	hoparlörleri] menüsü görüntülenir.


3 [Otomatik	(EasyLink)] seçeneğini 
belirlemek için Gezinme	düğmeleri 
tuşuna basın.


4 Seçiminizi onaylamak için OK tuşuna 
basın.


TV hoparlörleri EasyLink moduna  »
ayarlanır.


5 Çıkmak için  OPTIONS tuşuna basın.
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Not


Multimedya dosyası adları 128 karakteri  •
aşmamalıdır. 


Radyo	/	Alım	/	İletim
Anten girişi: 75ohm koaksiyel (IEC75)• 
TV sistemi: DVB COFDM 2K/8K• 
Video oynatma: NTSC, SECAM, PAL• 
DVB-T (Dijital Video Yayını - Anten) ve • 
DVB-C (Dijital Video Yayını - Kablo). 
TV’nin arkasında liste olarak verilen 
ülkeleri kontrol edin


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


Güç
Şebeke gücü: AC 220-240; 50Hz• 
Bekleme gücü: < 0,15W• 
Ortam sıcaklığı: 5 - 35 derece Celsius• 


8	 Ürün	bilgileri
Ürün bilgileri, bildirimde bulunulmadan 
değiştirilebilir. Ayrıntılı ürün bilgileri için www.
philips.com/support web sitesine gidin.


Desteklenen	ekran	
çözünürlükleri
Bilgisayar	formatları


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


Video	formatları
Çözünürlük – yenileme hızı:• 


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


Multimedya
Desteklenen depolama cihazı: USB • 
(FAT veya DOS formatlı; yalnızca Toplu 
Depolama Sınıfı (MSC) uyumlu) 
Desteklenen multimedya dosyası • 
formatları:


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


Ülke 8	günlük	EPG
Birleşik Krallık Evet
Fransa Hayır
Finlandiya Evet
İsveç Evet
Danimarka Evet
Norveç Evet
İspanya Evet
Almanya Evet
İtalya Evet
Yunanistan Hayır
Hollanda Evet
Çek Cumhuriyeti Evet
Belçika Hayır
Avusturya Evet
İsviçre Evet
Estonya Evet
Litvanya Evet
Hırvatistan Hayır
Macaristan Hayır
İrlanda Hayır
Lüksemburg Hayır
Polonya Hayır
Portekiz Hayır
Rusya Hayır
Slovakya Hayır
Slovenya Hayır
Romanya Hayır
Sırbistan Hayır
Letonya Hayır
Ukrayna Hayır
Bulgaristan Hayır
Kazakistan Hayır


Desteklenen	TV	montaj	
üniteleri
TV’yi monte etmek için bir Philips TV montaj 
ünitesi veya VESA uyumlu TV montaj ünitesi 
satın alın. Kablo ve konnektörlerin zarar 
görmesini önlemek için TV’nin arka tarafında 
en az 2,2 inç veya 5,5 cm boşluk bırakıldığından 
emin olun.


Uyarı


TV montaj ünitesiyle birlikte verilen tüm  •
talimatlara uyun. Koninklijke Philips Electronics 
N.V. hatalı yapılan TV montajları nedeniyle 
meydana gelen kaza, yaralanma veya 
zararlardan sorumlu değildir.


TV	ekran	
boyutu	(inç)


Önerilen	VESA	montaj	aparatı


19 48cm VESA MIS-D 75, 4
22 56cm VESA MIS-D 100, 4
26/27 69cm VESA MIS-E 200, 100
32 81cm VESA MIS-F 200, 200
37 94cm VESA MIS-F 200, 200
42 107cm VESA MIS-F 200, 200
47 119cm VESA MIS-F 400, 400
52 132cm VESA MIS-F 400, 400
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TV	menüsünün	dili	yanlış
TV menüsünü tercih ettiğiniz dile  •
dönüştürün.


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


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


TV	bekleme	modundayken,	bir	başlama	ekran	
görüntüsü	görüntülenir,	ardından	bekleme	
moduna	dönülür.


Bu, normal davranıştır. TV’nin fişi  •
çekildikten ve ardından yeniden takıldıktan 
sonra başlama ekranı görüntülenir.


TV	kanalı	sorunları
Daha	önceden	ayarlanmış	kanallar,	kanal	
listesinde	görünmüyor:


Doğru kanalın seçildiğinden emin olun. •
Ayar	sırasında	dijital	kanal	bulunamadı:


TV’nin ülkenizde DVB-T veya DVB-C  •
özelliğini destekleyip desteklemediğini 
denetleyin. TV’nin arkasında liste olarak 
verilen ülkeleri kontrol edin.


Görüntü	sorunları
TV	açık	ama	görüntü	yok:


Antenin TV’ye düzgün şekilde bağlanmış  •
olduğundan emin olun.
TV kaynağı olarak doğru cihazın  •
seçildiğinden emin olun.


Ses	var	ama	görüntü	yok:
Görüntü ayarlarının düzgün biçimde  •
ayarlandığından emin olun.


Anten	bağlantısından	gelen	TV	alım	sinyali	zayıf:
Antenin TV’ye düzgün şekilde bağlanmış  •
olduğundan emin olun.
Hoparlörler, topraklanmamış ses cihazları,  •
neon lambaları, yüksek binalar ve diğer 
büyük nesneler sinyal alım kalitesini 


9	 Sorun	Giderme
Bu bölümde sık karşılaşılan sorunlar ve bunların 
çözümleri açıklanmaktadır.


Genel	TV	sorunları
TV	neden	açılmıyor:


Güç kablosunun fişini prizden çekin. Bir  •
dakika bekleyin ve yeniden takın.
Güç kablosu bağlantılarının yeterince sıkı  •
olduğundan emin olun.


TV	açıldığında,	uzaktan	kumanda	veya	yan	
kumandalara	yanıt	vermiyor


TV açıldığında, ön LED göstergesi 20  •
ila 25 saniye yanıp sönüyor. Bu normal 
bir davranıştır. Bu süre boyunca, TV 
uzaktan kumanda veya yan kumandalara 
yanıt vermez. Ekranda bir resim 
görüntülendiğinde, TV ilk birkaç saniye 
için yalnızca aşağıdaki uzaktan kumanda 
düğmelerine tepki veriyor: 	+/- 
(VOLUME	+/-), P	+/- (Program	+/-),  
(MUTE) ve (Bekleme-Açık). ön LED 
göstergesi yanıp sönmeyi durdurduğunda 
tüm düğmeler kullanılabilir.


Uzaktan	kumanda	düzgün	çalışmıyor:
Uzaktan kumanda pillerinin +/- yönlerine  •
göre uygun şekilde takılmış olduğundan 
emin olun.
Boş veya zayıf uzaktan kumanda pillerini  •
değiştirin.
Uzaktan kumanda ve TV sensör merceğini  •
temizleyin.


TV	üzerindeki	bekleme	ışığı	kırmızı	olarak	
yanıp	söner:


Güç kablosunun fişini prizden çekin.  •
Güç kablosunu yeniden takmadan önce 
TV’nin soğumasını bekleyin. Yanıp sönme 
yeniden oluşursa, Philips Destek Hattı’na 
başvurun. 


Çocuk	kilidi	özelliğini	açma	kodunu	unuttunuz
‘8888 kodunu girin. •
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TV ses çıkışının HDMI CEC etkin/ •
EasyLink uyumlu HTS cihazındaki ses 
girişine bağlandığından emin olun. Ses, 
HTS hoparlörlerinden duyulmalıdır.


Görüntü	var	ama	ses	kalitesi	çok	düşük:
Ses ayarlarının düzgün biçimde  •
yapıldığından emin olun.


Görüntü	var	ama	ses	sadece	bir	hoparlörden	
geliyor:


Ses dengesinin orta konuma  •
ayarlandığından emin olun.


HDMI	bağlantı	sorunları
HDMI	cihazlarında	sorun	var:


HDCP desteği, bir TV’nin HDMI  •
cihazından aldığı içeriği oynatması için 
gereken süreyi uzatabilir. 
TV HDMI cihazını tanımıyor ve herhangi  •
bir görüntü oluşmuyorsa, kaynağı bir 
cihazdan başka birine geçirin, ardından 
geçişi geri alın.
Zaman zaman ses kesintisiyle  •
karşılaşıyorsanız, HDMI cihazındaki ses 
ayarlarının doğru olup olmadığını kontrol 
edin.
HDMI-DVI adaptör veya HDMI - DVI  •
kablosu kullanılırsa AUDIO	L/R veya 
AUDIO IN girişine ek bir ses kablosu 
(yalnızca mini jak) bağlı olup olmadığını 
kontrol edin.


EasyLink	özelliklerini	kullanamazsınız:
HDMI cihazlarınızın HDMI-CEC uyumlu  •
olup olmadığını kontrol edin. EasyLink 
özellikleri, yalnızca HDMI-CEC uyumlu 
olan cihazlarla çalışır.


Bir	HDMI	CDC/EasyLink	uyumlu	ses	cihazı	
TV’ye	bağlıyken;	TV,	ses	kapatıldığında,	
açıldığında	veya	kısıldığında	herhangi	bir	sessiz	
veya	ses	seviyesi	simgesi	görüntülemiyor.


Bir HDMI CEC/EasyLink uyumlu cihaz  •
bağlı durumdayken bu davranış normaldir.


olumsuz etkileyebilir. Mümkünse, anten 
yönünü değiştirerek veya cihazları 
TV’den uzaklaştırarak sinyal alım kalitesini 
yükseltin.
Sadece bir kanaldaki yayın alımı kötüyse,  •
bu kanalın ince ayarını yapın.


Bağlı	cihazlardan	gelen	görüntü	kalitesi	düşük:
Cihazların düzgün şekilde bağlanmış  •
olduğundan emin olun.
Görüntü ayarlarının düzgün biçimde  •
ayarlandığından emin olun. 


TV	görüntü	ayarlarınızı	kaydetmemiştir:
TV konumunun ev ayarına getirilmiş • 
olduğundan emin olun. Bu mod, size 
ayarları değiştirme ve kaydetme esnekliği 
sunar.


Resim	ekrana	sığmıyor,	çok	büyük	veya	çok	
küçük:


Farklı bir görüntü formatı kullanmayı  •
deneyin.


Görüntü	konumu	hatalıdır:
Bazı cihazlardan gelen görüntü sinyalleri  •
ekrana tam sığmayabilir. Cihazın sinyal 
çıkışını kontrol edin.


Yayın	görüntüleri	şifreli:
İçeriği izleyebilmek için bir Koşullu  •
Erişim Modülü kullanmanız gerekebilir. 
Operatörünüze danışın.


Ses	sorunları
TV’de	görüntü	var	ama	ses	yok:


Not


Ses sinyali algılanmazsa, TV otomatik olarak  •
ses çıkışı kapalı ayarına geçiş yapar, bu durum 
herhangi bir arıza belirtisi değildir.


Tüm kabloların düzgün şekilde bağlanmış  •
olduğundan emin olun.
Ses düzeyinin 0 olarak ayarlanmamış  •
olduğundan emin olun.
Ses düzeyinin tamamen kapatılmamış  •
olduğundan emin olun.
TV hoparlörü ayarının ses menüsünde  •
bulunduğundan emin olun.
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Bize	ulaşın
Sorununuzu çözemezseniz www.philips.com/
support adresinde bu TV hakkındaki SSS’lere 
başvurun. 
Sorun devam ederse, bu kullanıcı kılavuzunda 
belirtilen ülkenizdeki Philips Müşteri Destek 
birimine başvurun.


Uyarı


TV’yi kendiniz onarmaya çalışmayın. Bu,  •
yaralanma, TV’nizde onarılmaz hasar veya 
garantinizin geçersiz olmasına neden olabilir.


Not


Philips ile iletişim kurmadan önce TV model  •
ve seri numaralarınızı hazır bulundurun. Bu 
numaralar, TV’nizin arkasında ve ambalajda 
basılı durumdadır.


USB	bağlantısı	sorunları
USB	cihazı	görüntülenmiyor:


USD depolama cihazının, cihazın  •
belgelerinde açıklandığı şekilde ‘Toplu 
Depolama Sınıfı’ uyumlu olarak 
ayarlandığından emin olun.
USD depolama cihazının TV ile uyumlu  •
olduğundan emin olun.
Ses ve resim dosya formatlarının TV  •
tarafından desteklendiğinden emin olun.


Ses	ve	görüntü	dosyaları	oynatılamıyor	veya	
düzgün	görüntülenmiyor


USD depolama cihazının aktarım  •
performansı, TV’ye veri aktarma hızını 
sınırlandırarak, zayıf oynatıma neden 
olabilir.


Bilgisayar	bağlantı	sorunları
TV’deki	bilgisayardan	gelen	görüntü	sabit	değil:


Bilgisayarınızda desteklenen bir  •
çözünürlük ve yenileme hızı seçilmiş 
olduğundan emin olun.
TV görüntü formatını ölçeksiz olarak  •
ayarlayın.
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C
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L
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M
Mağaza	modu 31
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Ses	ayarları  17
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Ses	seviyesi 


ayarlama 9
görme engelliler 17
kulaklıklar 17


Sorun	giderme 49
SPDIF 38
Surround	ses 17
S-Video 41


T
Teknik	spesifikasyonlar 47
Teletext 


alt sayfalar 19
arama 19
ikili ekran 18
kullanımı 11
menü 18
özellikler 18
sayfa Tablosu 19
teletext 2.5 19


Tiz 17
TV 


açma 8
bekleme 8
duvar montaj plakası  48
DVB-C ve DVB-T şebekelerine erişim 34
hoparlörler 17
kanal değiştirme 8
kapatma 8
konnektörler 38, 41
menü 12
radyo teknik özellikleri 47
ses düzeyi ayarı 9
sorun giderme 49
yazılım 30


U
USB 


müzik dinleme 28
Uyku	zamanlayıcısı 23
Uzaktan	kumanda 


genel bakış  6
sorun giderme 49


teknik özellikler 47
tuşla aktarma 45


Uzaktan	kumanda	tuşuyla	aktarma 45


V
VGA 38
Videolar 


desteklenen formatlar 47
izleme 29


Y
Yazılım 


güncelleme 30
sürüm 30


Z
Zamanlayıcı 


uyku zamanlayıcısı 23









