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GÜVENL K VE SORUN G DERME LE LG L  B LG LER
Güvenlik tedbirleri ve bakım

Monitörünüzü ba larken ve kullanırken bu talimatları okuyup uygulayın:

Çalı tırma:
• Monitörü do rudan güne ı ı ından, sobadan veya herhangi bir ısı kayna ından uzak tutun.
• Havalandırma deliklerinin içine dü ebilecek veya monitörün elektronik aksamının düzgün ekilde 

so utulmasını engelleyebilecek nesneleri uzakla tırın.
• Kabin üzerindeki havalandırma deliklerini kapatmayın.
• Monitörün konumunu ayarlarken, güç kablosunun ve prizin kolaylıkla eri ilebilecek bir yerde olmasına dikkat 

edin.
• Monitörü güç kablosunu çıkararak kapatıyorsanız, monitörü normal ekilde çalı tırmak için güç kablosunu 

tekrar takmadan önce 6 saniye bekleyin.
• Lütfen her zaman Philips tarafından temin edilen onaylanmı  kabloları kullanın. Güç kablonuz yoksa, lütfen 

yerel servis merkeziniz ile irtibata geçin.
• Çalı ır durumdayken monitörün iddetli vibrasyona veya darbelere maruz kalmamasına dikkat edin.
• Çalı tırırken veya ta ıma esnasında monitörü bir yere çarpmayın veya dü ürmeyin.

B̀akım:
• Monitörünüzü olası hasarlara kar ı korumak için, LCD panelin üzerine a ırı basınç uygulamayın.

Monitörünüzü ta ırken, kaldırmak için çerçeve kısmından tutun; monitörü el veya parmaklarınızı LCD panelin 
üzerine yerle tirerek kaldırmayın.

• Monitörü uzun bir süre kullanmayacaksanız fi ten çekin.
• Monitörü temizlemeniz gerekiyorsa, monitörü fi ten çektikten sonra hafif nemli bezle temizleyin. Güç kapalı

konumdayken ekran kuru bir bezle silinebilir. Ancak monitörünüzü temizlemek için asla alkol veya amonyak 
bazlı sıvılar gibi organik çözücüler kullanmayın.

• Elektrik çarpması veya setin hasar görmesi riskini önlemek için monitörün toza, ya mura, suya veya a ırı
nemli ortamlara maruz kalmamasına dikkat edin.

• Monitörünüz ıslanırsa, mümkün olan en kısa süre içinde onu kuru bir bezle silin.
• Monitörünüzün içine yabancı bir madde veya su girerse, gücü derhal kapatın ve güç kablosunu çıkarın. Daha 

sonra yabancı maddeyi veya suyu temizleyin ve monitörü bakım merkezine gönderin.
• Monitörü ısıya, do rudan güne ı ı ına veya a ırı so uklara maruz kalabilece i yerlerde saklamayın veya 

kullanmayın.
• Monitörünüzden sürekli olarak en iyi düzeyde performans alabilmek ve monitörünüzün ömrünü uzatmak için, 

monitörü a a ıda belirtilen aralıklara uygun sıcaklık ve nem ko ullarında kullanın.
- Sıcaklık: 0 ~ 40 C 32-95 F
- Nem: %20-80 RH

ÖNEML : Monitörünüzün ba ından ayrılırken her zaman hareketli bir ekran koruyucu programını etkinle tirin.
Monitörünüzün de i meyen statik içerikler görüntüledi i durumlarda her zaman periyodik olarak bir ekran 
yenileme uygulaması çalı tırın. Hareketsiz veya statik görüntülerin uzun bir süre boyunca kesintisiz olarak 
görüntülenmesi, ekranınızda "art görüntü" veya "hayalet görüntü" olarak da adlandırılan "yanma" durumuna yol 
açabilir. "Yanma", "art görüntü" veya "hayalet görüntü", LCD panel teknolojisinde yaygın olarak bilinen bir 
kavramdır. Ço u durumda, güç kapatıldıktan sonra zaman içinde "yanan görüntü", "art görüntü" veya "hayalet 
görüntü" yava  yava  kaybolacaktır.

UYARI: iddetli "yanma", "art görüntü" veya "hayalet görüntü" belirtileri kaybolmaz ve onarılamaz. Yukarıda
açıklanan hasar, garanti kapsamında de ildir.

UYARI: Bu belgede belirtilenler dı ındaki kontrollerin, ayarların veya prosedürlerin 
kullanılması elektrik çarpmasına, elektrikle ilgili tehlikelere ve/veya mekanik tehlikelere yol 
açabilir.
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Servis:
• Mahfaza kapa ı yalnızca vasıflı servis personeli tarafından açılmalıdır.
• Onarım veya toplama için herhangi bir belgenin gerekli olması halinde, lütfen yerel servis merkeziniz ile 

irtibata geçin.
• Monitörünüzü bir arabanın/bagajın içinde do rudan güne ı ı ı altında bırakmayın.

Bilgisayarınızın monitörünü ba larken ve kullanırken bu talimatları okuyup uygulayın:

Monitör normal ekilde çalı mıyorsa veya bu kılavuzda verilen çalı tırma talimatlarını uygularken 
hangi prosedürü izlemeniz gerekti inden emin de ilseniz, bir servis teknisyeni ile irtibata geçin.

• Monitörü uzun bir süre kullanmayacaksanız fi ten çekin.
• Monitörü temizlemeniz gerekiyorsa, monitörü fi ten çektikten sonra hafif nemli bezle 

temizleyin. Güç kapalı konumdayken ekran kuru bir bezle silinebilir. Ancak asla alkol, 
çözücü veya amonyak bazlı sıvılar kullanmayın.

• Bu kılavuzda verilen talimatları uygulamanıza kar ın monitör normal ekilde
çalı mıyorsa, bir servis teknisyeni ile irtibata geçin.

• Mahfaza kapa ı yalnızca vasıflı servis personeli tarafından açılmalıdır.
• Monitörü do rudan güne ı ı ından, sobadan veya herhangi bir ısı kayna ından uzak 

tutun.
• Havalandırma deliklerinin içine dü ebilecek veya monitörün elektronik aksamının

düzgün ekilde so utulmasını engelleyebilecek nesneleri uzakla tırın.
• Kabin üzerindeki havalandırma deliklerini kapatmayın.
• Monitörün kuru kalmasını sa layın. Elektrik çarpmasını önlemek için, monitörün 

ya mura veya a ırı nemli ortamlara maruz kalmamasına dikkat edin.
• Monitörü güç kablosunu veya DC güç kablosunu çıkararak kapatıyorsanız, monitörü 

normal ekilde çalı tırmak için güç kablosunu veya DC güç kablosunu tekrar takmadan 
önce 6 saniye bekleyin.

• Elektrik çarpması veya setin hasar görmesi riskini önlemek için monitörün ya mura veya 
a ırı nemli ortamlara maruz kalmamasına dikkat edin.

• Monitörün konumunu ayarlarken, güç kablosunun ve prizin kolaylıkla eri ilebilecek bir 
yerde olmasına dikkat edin.

• ÖNEML : Monitörü kullanırken her zaman bir ekran koruyucu programını etkinle tirin.
Yüksek kontrastlı hareketsiz bir görüntü ekranda uzun bir süre kaldı ında, ekranın ön 
bölümünde bir "art görüntüye veya "hayalet görüntü"ye yol açabilir. Bu, LCD 
teknolojisinin do asında var olan eksikliklerden kaynaklanan yaygın bir olgudur. Ço u
durumda, güç kapatıldıktan sonra art görüntü zaman içinde yava  yava  kaybolacaktır. 
Art görüntü belirtilerinin onarılamayaca ını ve garanti kapsamında olmadı ını
unutmayın.
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YASAL B LG LER

CE UYUMLULUK BEYANI
MMD, sorumlulu umuz altında, bu ürünün a a ıdaki standartlara uygun oldu unu beyan eder:
• EN60950-1:2006+A11:2009 (Bilgi Teknolojileri Ekipmanlarının Güvenlik Gereksinimleri)
• EN55022:2006+A1:2007 (Bilgi Teknolojileri Ekipmanlarının Radyo Bozulumu Gereksinimleri)
• EN55024:1998+A1:2001+A2:2003 (Bilgi Teknolojileri Ekipmanlarının Ba ı ıklık Gereksinimleri)
• EN61000-3-2:2006 (Harmonik Akım Emisyonu Sınırları)
• EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005 (Voltaj Dalgalanması ve Titremesi için Sınırlar)
• EN55013:2001+A1:2003 +A2:2006 (Yayın Alıcılarının ve li kili Cihazların Radyo Bozulumu Özelliklerine 

ili kin Sınırlar ve Ölçüm Yöntemleri)
• EN55020:2007 (Yayın Alıcılarının ve li kili Cihazların Elektromanyetik Ba ı ıklı ı)

a a ıdaki direktifler geçerlidir
• 2006/95/EC (Dü ük Voltaj Direktifi)
• 2004/108/EC (EMC Direktifi)
• 93/68/EEC (EMC ve Dü ük Voltaj Direktifinde yapılan de i iklik); bir üretim kurulu u tarafından ISO 9000 

düzeyine uygun olarak üretilmi tir.

FEDERAL HABERLE ME KOM SYONU (FCC) B LD RGES  (Yalnızca ABD)

Bu ekipmana uygulanan testler sonucunda ekipmanın FCC Kurallarının 15. Bölümüne göre Sınıf B 
dijital cihazlar için öngörülen sınırlara uygun oldu u tespit edilmi tir. Bu sınırlar, evde kullanım
esnasında zararlı giri ime kar ı makul düzeyde koruma sa lamak üzere tasarlanmı tır. Bu ekipman 

radyo frekansı enerjisi üretip kullanmaktadır, radyo frekansı enerjisi yayabilir ve talimatlara uygun olarak 
kurulup kullanılmadı ı takdirde, radyo haberle mesi için zararlı giri ime yol açabilir. Ancak, belirli bir kurulumda 
giri imin meydana gelmeyece ine dair bir garanti yoktur. Bu ekipmanın radyo veya televizyon alı ı açısından
zararlı giri ime neden olması durumunda (bu durum ekipmanın açılıp kapatılmasıyla belirlenebilir), kullanıcı,
a a ıdaki tedbirlerden bir veya birkaçını kullanarak giri im durumunu düzeltmeye te vik edilir:

• Alıcı antenin yönünü veya konumunu de i tirme.
• Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırma.
• Ekipmanı alıcının ba lı oldu u devreden farklı bir devre kullanan bir prize ba lama.
• Yardım için satıcıya ve deneyimli bir radyo/televizyon teknisyenine danı ma.

Uyumluluktan sorumlu tarafça açık ekilde onaylanmayan de i iklikler, kullanıcının ekipmanı
çalı tırma yetkisinin geçersiz hale gelmesine neden olabilir.

Bu monitörü bir bilgisayar cihazına ba larken her zaman yalnızca monitör ile birlikte verilen RF korumalı
kabloyu kullanın. Yangın veya elektrik çarpması riskine yol açabilecek hasarları önlemek için, bu cihazın
ya mura veya a ırı nemli ortamlara maruz kalmamasına dikkat edin.

BU SINIF B D J TAL C HAZ, KANADA'DA G R ME NEDEN OLAN C HAZLAR LE LG L
YÖNETMEL KLER N TÜM GEREKS N MLER N  KAR ILAMAKTADIR.

FCC UYUMLULUK BEYANI
Ticari Adı: Philips

FCC Logosu Ta ıyan Ürünler için Uyumluluk Beyanı, Yalnızca Birle ik Devletler: Bu cihaz, FCC 
Kurallarının 15. Bölümüne uygundur. Cihazın çalı tırılması, a a ıda belirtilen iki ko ula tabidir: (1) 
bu cihaz zararlı giri ime neden olabilir ve (2) bu cihaz, istenmeyen biçimlerde çalı maya neden 
olan giri imler de dahil olmak üzere alınan tüm giri imleri kabul etmelidir.
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POLONYA TEST VE SERT F KASYON MERKEZ 'N N B LD R S
Ekipman, koruma devresi eklenmi  bir prizden (üç uçlu priz) elektrik almalıdır. Birlikte çalı an tüm ekipmanlar 
(bilgisayar, monitör, yazıcı vb.) aynı güç kayna ını kullanmalıdır.

Odanın elektrik tesisatının faz iletkeninde, bir sigorta biçiminde, anma de eri 16 amperin (A) üzerinde olmayan 
bir ters kısa devre koruma cihazı bulunmalıdır.

Ekipmanı tamamen kapatmak için, güç kablosu prizden çıkarılmalıdır. Bunun için priz, ekipmanın yakınında
bulunmalı ve kolaylıkla eri ilebilir olmalıdır.

Koruma i areti "B", ekipmanın PN-93/T-42107 ve PN-89/E-06251 standartlarının koruma kullanımı ile ilgili 
gereksinimlerine uygun oldu unu do rular.

ELEKTR K, MANYET K VE ELEKTROMANYET K ALANLAR ("EMF")
1. MMD, tüketicilere yönelik birçok ürün üretip satmaktadır ve bu ürünler, di er tüm elektronik aygıtlar gibi, 

genel olarak elektromanyetik sinyal yayma ve alma özelli ine sahiptir.
2. MMD'nin en önemli lkelerinden birisi, ürünlerimiz için gerekli tüm sa lık ve güvenlik tedbirlerini almak, 

geçerli tüm yasal gereksinimlere uymak ve ürünleri üretildi i esnada yürürlükte olan EMF standartlarına
uymaktır.

3. MMD, sa lık üzerinde olumsuz etkilere yol açmayacak ürünler geli tirme, üretme ve pazarlama konusunda 
kararlıdır.

4. MMD, amaçlanan kullanımına uygun olarak kullanılması halinde ürünlerinin günümüzde mevcut olan 
bilimsel kanıtlara göre güvenli oldu unu do rular.

5. MMD, uluslararası EMF standartlarının ve güvenlik standartlarının geli tirilmesinde aktif bir rol oynamaktadır
ve bu, standardizasyon alanındaki en yeni geli meleri ürünlerinde erken bir a amada kullanabilmesini 
sa lamaktadır.
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SADECE B RLE K KRALLIK Ç N B LG

UYARI - BU C HAZ TOPRAKLANMALIDIR.
Önemli:

Bu cihaz, onaylanmı  bir kalıplı 13A fi  ile birlikte temin edilir. Bu tür fi lerde
bulunan sigortayı de i tirmek için, a a ıdaki talimatları uygulayın:

1. Sigorta kapa ını ve sigortayı çıkarın.
2. Yeni sigortayı takın; yeni sigorta BS 1362 5A,A.S.T.A. veya BSI tarafından

onaylanmı  tipte olmalıdır. 
3. Sigorta kapa ını yeniden takın.
Takılı fi  priz çıkı larınızla uyumlu de ilse, kesilmeli ve yerine uygun 3 uç bir fi
takılmalıdır.

Ana ebeke prizinde bir sigortanın bulundu u durumlarda, bu sigortanın de eri
5A olmalıdır. Sigortasız bir fi  kullanılıyorsa, da ıtım panosundaki sigortanın
de eri 5A'dan yüksek olmamalıdır. 

Not: Zarar görmü  fi ler, ba ka bir yerde 13A'lık bir prize takıldı ında elektrik 
çarpması riski do urabilece inden, imha edilmelidir.

Fiþi baðlama

Ana ebeke kablosundaki teller, a a ıda açıklandı ı gibi renklidir:

MAV  - "NÖTR"  ("N")

KAHVERENG  - "CANLI"  ("L")

YE L VE SARI - "TOPRAK" ("E")

1. YE L VE SARI tel, fi te "E" harfiyle veya Topraklama simgesiyle gösterilen 

ya da  YE L veya YE L VE SARI renkte olan terminale ba lanmalıdır.

2. MAV  tel, "N" harfiyle gösterilen veya S YAH renkte olan terminale 
ba lanmalıdır.

3. KAHVERENG  tel, "L" harfiyle gösterilen veya KIRMIZI renkte olan terminale 
ba lanmalıdır.

Fi in kapa ını takmadan önce, kablo tokasının üç telin üzerinde olmayıp, kablo 
kılıfı üzerine tutturuldu undan emin olun.
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NORTH EUROPE (NORDIC COUNTRIES) INFORMATION
Placering/Ventilation
VARNING:
FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN 
UTRUSTNING PÅPLATS.

Placering/Ventilation
ADVARSEL:
SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto
VAROITUS:
SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon
ADVARSEL:
NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

END-OF-LIFE DISPOSAL
Yeni televizyonunuz/monitörünüz, geri dönü türülerek yeniden kullanılabilecek malzemeler içerir. Uzman 
irketler, yeniden kullanılabilir materyallerin miktarını artırmak ve atılan materyal miktarını azaltmak için 

ürününüzü geri dönü türebilirler.

Lütfen eski monitörünüzü nasıl atabilece iniz konusunda yerel Philips bayiinden yerel yönetmelikler hakkında
bilgi alın.

(Kanada ve ABD'deki mü teriler için)
Bu ürün kur un ve/veya cıva içerebilir. Ürünü eyalet yönetmeliklerine ve federal yönetmeliklere uygun olarak 
atın. Geri dönü üm ile ilgili ek bilgi almak için www.eia.org (Tüketici E itimi nisiyatifi) adresi ile ileti ime geçin.

ATIK ELEKTR KL  VE ELEKTRON K EK PMANLAR - WEEE
Avrupa Birli i&apos;nde özel ev kullanıcılarının dikkatine

Ürün veya paketi üzerinde bu i aretin bulunması, kullanılmı  elektrikli ve elektronik cihazlara ili kin
2002/96/EG sayılı Avrupa Direktifi kapsamında, bu ürünün normal ev atıklarıyla birlikte 
atılamayaca ını göstermektedir. Ekipmanın belirlenmi  bir atık elektrikli ve elektronik ekipman 
toplama merkezi yoluyla atılmasından siz sorumlusunuz. Bu tür atık elektrikli ve elektronik ürünlerin 
atılabilece i yerleri belirlemek için, yerel yönetiminiz ile, bölgenize hizmet veren atık kurulu u ile 
veya ürünü satın aldı ınız ma aza ile irtibata geçin.

Birle ik Devletler'deki kullanıcıların dikkatine:
Tüm LCD ürünler gibi, bu set de cıvalı bir lamba içermektedir. Ürünü lütfen tüm yerel yasalara, eyalet 
yasalarına ve federal yasalara uygun olarak atın. Atık ve geri dönü üm bilgileri için 
www.mygreenelectronics.com or www.eiae.org.

As an ENERGY STAR  Partner, MMD has determined that this product meets the ENERGY STAR  guidelines 
for energy efficiency. 

ÖMRÜ DOLMU  ÜRÜNLERE L K N D REKT FLER - GER  DÖNÜ ÜM
Yeni televizyonunuz/monitörünüz, geri dönü türülerek yeniden kullanılabilecek birçok malzeme 
içerir. Tüm LCD ürünler gibi, bu sette de cıvalı bir lamba bulunmaktadır. Ürünü lütfen tüm yerel 
yasalara, eyalet yasalarına ve federal yasalara uygun olarak atın.

R R
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6.4.       KOYU NOKTA HATALARI
6.5.       P KSEL HATALARININ B RB R NE YAKINLI I
6.6.       P KSEL HATASI TOLERANSLARI

7.       TEM ZLEME VE SORUN G DERME
7.1.       TEM ZLEME
7.2.       SORUN G DERME

8.       TEKN K ÖZELL KLER
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1.    ÜRÜNÜ PAKET NDEN ÇIKARMA VE KURULUM

1.1.    PAKETTEN ÇIKARMA
• Bu ürün, standart aksesuarlar ile birlikte bir karton kutu içinde paketlenmi tir.
• ste e ba lı di er aksesuarlar, ayrı olarak paketlenecektir.
• Ürünün a ırlı ı, türüne ba lı olarak de i mektedir. Ürünün boyutu ve a ırlı ı nedeniyle, 2 ki i tarafından

ta ınması önerilir.
• Ürünün ön tarafına koruyucu cam ile birlikte camdan bir alt tabaka takılmı tır.  Her iki cam da kolaylıkla kırılıp

çizilebilece inden, ürün ta ınırken dikkatli olunması gerekmektedir. Desteklerle korunmadı ı müddetçe ürünü 
asla cam tarafı a a ıya gelecek ekilde yerle tirmeyin.

• Karton kutuyu açtıktan sonra, paketin içindekilerin eksiksiz ve hasarsız durumda olup olmadı ını kontrol edin.

1.2.    PAKET N Ç NDEK LER
Lütfen paketin içinde a a ıdakileri aldı ınızı do rulayın:

• Di er tüm bölgeler için lütfen güç prizinin AC voltajına ve ilgili ülkenin güvenlik yönetmeliklerine uygun olan bir 
güç kablosu kullandı ınızdan emin olun.

• Paket kutusunu ve paketleme materyallerini ileride monitörü ta ırken kullanmak üzere saklamak 
isteyebilirsiniz.

• Harici hoparlörler ve masa stantları iste e ba lı olarak temin edilir.

1.3.    KURULUM NOTLARI
• Güç tüketiminin yüksek olması nedeniyle, her zaman yalnızca bu ürün için tasarlanmı  prizleri kullanın. Bir 

uzatma kablosuna ihtiyaç duyuyorsanız, lütfen servis yetkilinizle irtibata geçin.
• Devrilmesini önlemek için ürün her zaman düz bir zemin üzerine kurulmalıdır. Uygun bir havalandırma için, 

ürünün arka bölümüyle duvar arasındaki mesafe korunmalıdır. Elektronik parçaların hizmet ömrünü 
kısaltmamak adına, ürünü mutfak veya banyo gibi nem oranının yüksek oldu u yerlere kurmaktan kaçının.

• Ürünü yere koymayın. Çocuklar üzerine basabilir.
• Ürün yalnızca 4000 m.nin altında rakımlarda normal ekilde çalı ır. 4000 m.nin üzerindeki rakımlarda ürün 

anormal ekilde çalı abilir; bu nedenle ürünü bu rakımlarda kurmayın ve çalı tırmayın.

1. LCD monitör
2. Pilleriyle birlikte uzaktan kumanda
3. CD-ROM (EDFU ve SICP)
4. Hızlı Ba langıç Kılavuzu
5. PHILIPS logosu
6. BNC-RCA adaptörü (x 2)
7. RCA-BNC adaptörü (x 3)
8. Kablo tutucu (x2)
9. Güç kabloları
10. VGA kablosu
11. Ana alter kapa ı

1 2 3 5

NAFTA Avrupa Birle ik
Krallık

Çin 10
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1.4.    D KEY KURULUM
Duvara montaj delikleri

Notlar: 
• Metrik 6 (10mm) tipi vidalar (montaj ba lantı

parçasının kalındı ından daha fazla olan 10-15 
mm’lik bir uzunlukta). Vidaları iyice sıkın (önerilen 
tork: 470-635N•cm)

• Montaj ara birimi, Kuzey Amerika'da UL 1678 
standardına uygun olmalıdır. Montaj aracı,
monitörün a ırlı ını (stand hariç yakla ık 27,5 kg) 
ta ıyabilecek güçte olmalıdır.

Not: "AC IN" (AC Giri i) ekranınızı döndürürken tüm 
konektör ba lantı uçlarının altına gelmelidir. 

Dikey Modda izin verilen e im açısı

Not: Monitörü duvara monte ederken, düzgün kurulum için 
lütfen profesyonel bir teknisyene ba vurun. Üretici, 
profesyonel bir teknisyen tarafından gerçekle tirilmeyen 
kurulumlar ile ilgili sorumluluk kabul etmez.
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2.    PARÇALAR VE LEVLER

2.1.    ARKADAN GÖRÜNÜM

1. ENTER/V DEO KAYNA I dü mesi
• Giri  kayna ını seçmek için bu dü meyi kullanın.
• Ekran Görüntü menüsü aktif durumdayken, bu dü meyi AYARLA dü mesi olarak kullanın.

2. MENÜ dü mesi
• Ekran Görüntü menüsünü açmak için bu dü meyi kullanın.
• Ekran Görüntü menüsü aktif durumdayken, bir önceki menüye dönmek için kullanın.

3. /  dü mesi
• Ekran Görüntü menüsü aktif durumdayken, bu dü meleri YUKARI/A A I menü 

dü meleri olarak kullanın.
• Tüm dü meleri kilitlemek veya tüm dü melerin kilidini açmak için,  ve  dü melerine 

e zamanlı olarak basıp 3 saniye süreyle basılı tutun.
4. /  dü mesi

• Ekran Görüntü menüsü aktif durumdayken, bu dü meleri ARTI/EKS  menü dü meleri
olarak kullanın.

5. GÜÇ dü mesi
Monitörü açmak veya standby moduna geçirmek için bu dü meyi kullanın.

6. Güç göstergesi
Monitörün çalı ma durumunu gösterir:

- monitör açıldı ında ye il renkte yanar
- monitör standby modundayken kırmızı renkte yanar
- monitör DPMS moduna girdi inde kırmızı renkte yanıp söner
- monitörün ana gücü kapatıldı ında söner

7. Destekleyici bilgisayar kurulum delikleri
Bu delikleri ve M4 vidaları kullanarak destekleyici bir bilgisayar takın. (Maksimum yük: 2kg)

7

61 3 42 5

98
9

10

8

Girinti derinli i:
6mm
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8. Kablo tutucu kurulum delikleri
Kablo tutucuyu bu delikleri kullanarak takın.

9. Ta ıma sapı
Monitörü elde ta ırken bu ta ıma saplarını kullanın.

10. Uzaktan kumanda sensörü, ortam ı ı ı sensörü ve güç göstergesi
• Uzaktan kumandadan komut sinyallerini alır.
• Monitörün etrafındaki ortam ı ı ını algılar.
• Monitörün çalı ma durumunu gösterir:

- monitör açıldı ında mavi renkte yanar
- monitör standby modundayken sarı renkte yanar
- uzaktan kumanda sinyali alındı ında mavi renkte yanıp söner
- monitör DPMS moduna girdi inde sarı renkte yanıp söner
- monitörün ana gücü kapatıldı ında söner
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2.2.    G R /ÇIKI  TERM NALLER

1. Ana güç anahtarı
Ana gücü kapatmak/açmak için basın.

2. AC G R  (5,5 A)
Temin edilen güç kablosunu duvar prizine takın.

3. SES G R  (SES1)
Bir bilgisayarın ses çıkı ına ba layın.

4. SES ÇIKI I R/L
SES G R  (SES1/SES2/SES3) veya HDMI
jakından gelen ses sinyali çıkı ını iletir.

5. HOPARLÖRLER R/L
SES G R  (SES1/SES2/SES3) veya HDMI
jakından gelen ses sinyalini harici hoparlörlere iletir.

6. SES G R  (SES2/SES3)
Bir AV cihazının ses çıkı ına ba layın.

7. V DEO G R  (HDMI)
Bir AV cihazının HDMI çıkı ına veya bir bilgisayarın
DVI-D çıkı ına ba layın. (Bir DVI-HDMI kablosu 
kullanarak)

8. V DEO G R  (DVI-D)
Bir bilgisayarın DVI-D çıkı ına veya bir AV cihazının
HDMI çıkı ına ba layın (bir DVI-HDMI kablosu 
kullanarak).

9. VGA ÇIKI
VGA G R  jakından gelen VGA sinyali çıkı ını
iletir.

10. VGA G R
Bir bilgisayarın VGA çıkı ına ba layın.

11. RS232C (ÇIKI /G R )
Döngü i levinin kullanılması için, RS232C a
ba lantısı giri i/çıkı ı.

12. V DEO G R  (PARÇA)
Bir AV cihazının parça çıkı ına ba lantı için parça 
video giri i (YPbPr).

13. V DEO G R  (S-VIDEO)
Bir AV cihazının S-Video çıkı ına ba lantı için S-
Video giri i.

14. V DEO ÇIKI
V DEO G R  jakından gelen video sinyali çıkı ını
iletir.

15. V DEO G R
Bir AV cihazının veya ba ka bir BDL4681XU 
monitörünün video çıkı ına ba layın.

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

9

13 15

14
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2.3.    UZAKTAN KUMANDA

2.3.1.    GENEL LEVLER

GÜÇ dü mesi

Standby modundayken monitörü açmak için basın. Monitörü tekrar standby 
moduna geçirmek için basın.

AKILLI dü mesi

A a ıdakilerden akıllı resim modunu seçmek için kullanılır:
• YÜKSEK PARLAK: Video gibi hareketli görüntüler için
• STANDART: resimler için (fabrika ayarı)
• sRGB: metin bazlı görüntüler için
• S NEMA: filmler için.
• ÖZEL: kendi resim ayarınızı kullanın. RES M menüsündeki ayarları

de i tirdikten sonra bu mod otomatik olarak seçilir.

V DEO KAYNA I dü mesi

Video kayna ı seçim menüsünü etkinle tirmek için basın. HDMI, DVI-D,
VGA, PARÇA, S-VIDEO ve VIDEO ö esinden video giri i kayna ını
seçmek için art arda basın.

SES KAYNA I dü mesi

Ses kayna ı seçim menüsünü etkinle tirmek için basın. HDMI, SES 1, SES
2 ve SES 3 ö esinden video giri i kayna ını seçmek için art arda basın.

Resim formatı dü mesi
Ekranın en-boy oranını TAM, NORMAL, D NAM K, ÖZEL, GERÇEK ve 
21:9 de erleri arasında de i tirmek için basın.

PIP (Resim içinde Resim) dü meleri

• AÇIK/KAPALI dü mesi: PIP modunu KAPATMAK/AÇMAK için 

basın.

• G R  dü mesi: Alt resmin giri  sinyalini seçmek için basın.

• DE T R dü mesi: Ana resim ile alt resim arasında geçi

yapmak için basın.
Not: Ekran boyutu “ÖZEL”, “D NAM K”, “GERÇEK” veya "21:9” olarak 
ayarlanmı sa, "PIP" modu çalı maz.

KONTRAST dü mesi

KONTRAST OSD seçimini açmak için basın ve ardından de eri ayarlamak 
için ARTI veya EKS  dü mesine basın.

PARLAKLIK dü mesi

PARLAKLIK OSD seçimini açmak için basın ve ardından de eri ayarlamak 
için ARTI veya EKS  dü mesine basın.



Kullanım Kılavuzu BDL4681XU

Ç NDEK LER BÖLÜMÜNE GER  DÖN

EKRAN dü mesi

Ekranın sa  üst kö esinde görüntülenen ayar bilgilerini açmak/kapatmak 
için basın.

MENÜ dü mesi

OSD menüsünü açmak/kapatmak için basın.

YUKARI dü mesi

• OSD menüsü açıkken seçili ö eyi ayarlamak istedi inizde vurgulama 
çubu unu yukarı ta ımak için basın.

• "PIP" modunda alt resmi yukarı ta ımak için basın.

A A I dü mesi

• OSD menüsü açıkken seçili ö eyi ayarlamak istedi inizde vurgulama 
çubu unu a a ı ta ımak için basın.

• "PIP" modunda alt resmi a a ı ta ımak için basın.

ARTI dü mesi

• OSD menüsü ayarını artırmak için basın.
• "PIP" modunda alt resmi sa a ta ımak için basın.

EKS  dü mesi

• OSD menüsü ayarını azaltmak için basın.
• "PIP" modunda alt resmi sola ta ımak için basın.

AYARLA dü mesi

OSD menüsü ayarını etkinle tirmek için basın.

OTO AYARLAMA dü mesi

Not: Yalnızca VGA giri i içindir.
OTO AYARLAMA i levini kullanmak için basın.

ÇIK dü mesi

Bir önceki OSD menüsüne dönmek için basın.

SESS Z dü mesi
Sessiz i levini açmak/kapatmak için basın.

SES YUKARI dü mesi
Ses çıkı ı düzeyini artırmak için basın.

SES A A I dü mesi
Ses çıkı ı düzeyini azaltmak için basın.
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2.3.2.    UZAKTAN KUMANDANIN P LLER N N TAKILMASI
1. Uzaktan kumandanın arka bölümündeki kapa ı çıkarın.
2. AAA boyutunda 1,5V'luk iki pil takın; pillerin “+” ve “-” uçlarının do ru

oldu undan emin olun.
3. Kapa ı yerine takın. 
Not: Örne in alkalin ve manganezli piller gibi karma piller kullanmayın.

2.3.3.    UZAKTAN KUMANDANIN ÇALI MA MESAFES
Bir uzaktan kumanda dü mesine basarken, uzaktan kumandanın dü mesini
ekranın arka tarafındaki uzaktan kumanda sensörüne do ru yöneltin.
Uzaktan kumandayı monitörün uzaktan kumanda sensöründen en fazla yakla ık
5m/16ft mesafede ve yatay ve dikey açısı 45 derece olacak ekilde kullanın.

Not: Monitör üzerindeki uzaktan kumanda sensörü do rudan güne ı ı ı
altındayken veya güçlü bir ı ık altındayken ya da sinyal iletim yolu üzerinde bir 
engel varken uzaktan kumanda düzgün ekilde çalı mayabilir.
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3.    HAR C  C HAZLARA BA LANTILAR

3.1.    KABLO TUTUCU KULLANILARAK 

3.2.    ANAHTAR KAPA INI KULLANARAK
Monitörün yanlı lıkla açılmasını veya kapanmasını önlemek için anahtar kapa ını kullanabilirsiniz.

3.3.    HAR C  C HAZLARA BA LAMA (DVD/VCR/VCD)

3.3.1.    PARÇA V DEO G R N  KULLANARAK
1. Cihazın ye il renkli ("Y" etiketli) jakını monitörün ye il renkli "Y" jakına ba layın.
2. Cihazın mavi renkli ("Pb" etiketli) jakını monitörün mavi renkli "Pb" jakına ba layın.
3. Cihazın kırmızı renkli ("Pr" etiketli) jakını monitörün kırmızı renkli "Pr" jakına ba layın.
4. Cihazın kırmızı (R) ve beyaz (L) jaklarını monitörün SES G R  (SES2 veya SES3) jaklarına ba layın.

DVD/VCR/VCD
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3.3.2.    S-V DEO G R N  KULLANARAK
1. Harici cihazın S-Video konektörünü monitörün S-VIDEO giri ine takın.
2. Cihazın kırmızı (R) ve beyaz (L) jaklarını monitörün SES G R  (SES2 veya SES3) jaklarına ba layın.

3.3.3.    V DEO G R N  KULLANMA
1. Harici cihazın Video konektörünü monitörün V DEO G R  giri ine takın. Gerekiyorsa, temin edilen BNC-

RCA adaptörünü kullanın.
2. Cihazın kırmızı (R) ve beyaz (L) jaklarını monitörün SES G R  (SES2 veya SES3) jaklarına ba layın.

DVD/VCR/VCD

DVD/VCR/VCD
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3.3.4.    HDMI G R N  KULLANMA
Harici cihazın HDMI konektörünü monitörün HDMI giri ine takın.

3.4.    B R B LG SAYARA BA LAMA

3.4.1.    VGA G R N  KULLANMA
1. Bilgisayarın 15-pin VGA konektörünü monitörün VGA G R  konektörüne ba layın.
2. Ses kablosunu monitörün SES G R  (SES1) giri ine ba layın.

DVD/VCR/VCD

Bilgisayar
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3.4.2.    DVI G R N  KULLANMA
1. Bilgisayarın DVI-D konektörünü monitörün DVI-D konektörüne ba layın.
2. Ses kablosunu monitörün SES G R  (SES1) giri ine ba layın.

3.4.3.    HDMI G R N  KULLANMA
1. Bir DVI-HDMI kablosu kullanarak bilgisayarın DVI-D konektörünü monitörün HDMI konektörüne ba layın.
2. Ses kablosunu monitörün SES G R  (SES1) giri ine ba layın.

Bilgisayar

Bilgisayar
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3.5.    HAR C  SES BA LANTISI

3.5.1.    HAR C  HOPARLÖR BA LAMA
1. Hoparlör kablolarını monitörün harici hoparlör (HOPARLÖRLER) çıkı ına ba layın.
2. Monitörü açın.
Not: Hoparlör kablolarını monitöre ba lamadan önce monitörünüzü kapatın.

3.5.2.    HAR C  SES C HAZINA BA LAMA
Harici ses cihazının kırmızı (R) ve beyaz (L) jaklarını monitörün SES ÇIKI I R/L jaklarına ba layın.

Harici hoparlör

Harici ses cihazı
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3.6.    BA KA BDL4681XU MON TÖRÜNE BA LAMA
TV duvarı gibi uygulamalar için bir papatya zinciri yapılandırması olu turmak için birden fazla BDL4681XU 
monitörünü birbirine ba layabilirsiniz.
Not: Bir papatya zinciri yapılandırmasında kullanılabilecek ekran sayısı, kullanılan giri  sinyalinin 
çözünürlü üne ba lıdır.
• Monitörün VGA ÇIKI  konektörünü ba ka bir VGA G R  monitörünün BDL4681XU konektörüne ba layın.
• Monitörün RS232C ÇIKI  konektörünü ba ka bir BDL4681XU monitörünün RS232C G R  konektörüne 

ba layın.
• Monitörün V DEO ÇIKI  konektörünü ba ka bir V DEO G R  monitörünün BDL4681XU konektörüne 

ba layın.

Ba ka bir BDL4681XU monitörü
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4.    OSD MENÜSÜ
A a ıda, On-Screen Display (OSD) yapısının genel özellikleri verilmi tir. Bu bilgileri, monitörünüzde daha farklı
ayarlamalar yaparken ba vuru kayna ı olarak kullanabilirsiniz.

4.1.    OSD MENÜSÜNDE GEZ NME

4.1.1.    UZAKTAN KUMANDAYI KULLANARAK OSD MENÜSÜNDE GEZ NME

1. OSD menüsünü görüntülemek için uzaktan kumanda üzerinde MENÜ
dü mesine basın.

2. Ayarlamak istedi iniz ö eyi seçmek için YUKARI/A A I dü mesine basın.

3. Alt menüye girmek için ARTI/AYARLA dü mesine basın.

4. Alt menüde, ö eler arasında geçi  yapmak için YUKARI/A A I dü mesine
veya ayarları belirlemek için ARTI/EKS  dü mesine basın. Bir alt menü varsa, 
alt menüye girmek için AYARLA dü mesine basın.

5. Bir önceki menüye dönmek için uzaktan kumanda üzerinde ÇIK dü mesine 
basın veya OSD menüsünden çıkmak için MENÜ dü mesine basın.
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4.1.2.    MON TÖRÜN KONTROL DÜ MELER N  KULLANARAK OSD MENÜSÜNDE GEZ NME

1. OSD menüsünü görüntülemek için MENÜ dü mesine
basın.

2. Ayarlamak istedi iniz ö eyi seçmek için /  dü mesine
basın.

3. Alt menüye girmek için ENTER/V DEO KAYNA I
dü mesine basın.

4. Alt menüde, ö eler arasında geçi  yapmak için /
dü mesine veya ayarları belirlemek için /  dü mesine
basın. Bir alt menü varsa, alt menüye girmek için 
ENTER/V DEO KAYNA I dü mesine basın.

5. Bir önceki menüye dönmek için uzaktan kumanda 
üzerinde MENÜ dü mesine basın veya OSD 
menüsünden çıkmak için MENÜ dü mesine birkaç kez 
basın.
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4.2.    OSD MENÜSÜNÜN GENEL ÖZELL KLER

4.2.1.    RES M MENÜ

RES M

RES M RESETLEME

PARLAKLIK
KONTRAST
KESK NL K
S YAH SEV YES
GÜRÜLTÜ AZALTMA
TINT
RENK
RENK DERECES
RENK KONTROLÜ
I IK SENSÖRÜ
AKILLI KONTRAST
V DEO KAYNA I

 100
 50
 5
 70

 50
 50

Sel Adjust Enter Back Quit

KAPALI

10000K

KAPALI
KAPALI

PARLAKLIK
LCD panelinin arka ı ı ının yo unlu unu de i tirerek, genel resim parlaklı ını ayarlayın.
Ayarlamayı yapmak için ARTI/EKS  dü mesini kullanın.

KONTRAST
Resim kalitesini daha keskin hale getirmek için ayar yapın. Resmin siyah bölümlerinin koyulu u
daha zengin hale gelir ve beyaz bölümler daha parlakla ır.
Ayarlamayı yapmak için ARTI/EKS  dü mesini kullanın.

KESK NL K
Ayrıntı düzeyini artırmak için ayarlayın.
Ayarlamayı yapmak için ARTI/EKS  dü mesini kullanın.

S YAH SEV YES
Resim parlaklı ını de i tirmek için ayarlayın.
Ayarlamayı yapmak için ARTI/EKS  dü mesini kullanın.

GÜRÜLTÜ AZALTMA
Not: Yalnızca geçmeli videoların VIDEO, S-VIDEO, PARÇA ve HDMI giri leri için kullanılır.
Resimdeki gürültüyü kaldırmak için ayarlayın. Uygun bir gürültü azaltma düzeyi seçebilirsiniz.
Seçimi yapmak için ARTI/EKS  dü mesini kullanın.

TINT
Not: Yalnızca VIDEO, S-VIDEO, PARÇA ve HDMI giri leri için kullanılır.
Resmin renk tonunu de i tirmek için ayarlayın.
Ayarlamayı yapmak için ARTI/EKS  dü mesini kullanın. ARTI dü mesine bastı ınızda, ten rengi 
ye ilimsi bir renge döner. EKS dü mesine bastı ınızda, ten rengi morumsu bir renge döner.

RENK
Not: Yalnızca VIDEO, S-VIDEO, PARÇA ve HDMI giri leri için kullanılır.
Resimdeki renklerin yo unlu unu artırmak veya azaltmak için ayarlayın.
Renk yo unlu unu artırmak için ARTI dü mesine veya renk yo unlu unu azaltmak için EKS
dü mesine basın.

RENK DERECES
Resim için bir renk derecesi seçin. Resim, renk derecesi dü ük oldu unda kırmızımsı ve renk 
derecesi yüksek oldu unda mavimsi görünür.
Seçimi yapmak için ARTI/EKS  dü mesini kullanın.
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RENK KONTROLÜ
Not: Bu i lev yalnızca RENK DERECES , KULLANICI olarak ayarlandı ında kullanılabilir.
Bu i levi kullanarak R (Kırmızı), G (Ye il) ve B (Mavi) ayarlarını ba ımsız olarak de i tirebilir ve 
resmin renk tonlarını tam istedi iniz gibi ayarlayabilirsiniz.
Alt menüyü açmak için AYARLA ARTIdü mesine basın. R, G veya B ö esini seçmek için YUKARI/
A A I dü mesine ve ayarlama yapmak için ARTI/EKS  dü mesine basın.

I IK SENSÖRÜ
Ortam ı ı ı sensörünü etkinle tirmeyi veya devre dı ı bırakmayı seçin. Ortam ı ı ı sensörü 
etkinle tirildi inde, ortam ı ı ı ko ulları de i irse resmin parlaklı ı buna göre otomatik olarak 
ayarlanır.
Seçimi yapmak için ARTI/EKS  dü mesini kullanın.

AKILLI KONTRAST
Açıldı ı zaman bu i lev, koyu görüntülerde resim kontrastının artırılmasını sa lar.
Seçimi yapmak için ARTI/EKS  dü mesini kullanın.

V DEO KAYNA I
Bir video giri  kayna ı seçin.
Alt menüyü açmak için AYARLA/ARTI dü mesine ve ardından a a ıdakiler arasında geçi  yapmak 
için YUKARI/A A I dü mesine basın:

RES M RESETLEME
RES M menüsündeki tüm ayarları sıfırlayın.
Alt menüyü açmak için AYARLA/ARTI dü mesine ve ardından seçim yapmak için YUKARI/A A I
dü mesine basın. Ayarları fabrika ayarlarına döndürmek için EVET ö esini seçin ve AYARLA
dü mesine basın. ptal edip bir önceki menüye dönmek için ÇIK dü mesine basın.

• HDMI • DVI-D
• VGA • PARÇA
• S-VIDEO • VIDEO
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4.2.2.    EKRAN MENÜ

EKRAN
H POZ SYON
V POZ SYON
SAAT
SAAT FAZI
ZOOM MODU
CUSTOM ZOOM
EKRAN RESETLEME

 50
 50
 16
 14

Sel Adjust Enter Back Quit

TAM

H POZ SYON
Not: Yalnızca VGA giri i içindir.
Resmin yatay yerle imini ayarlayın.
Resmi sa a do ru kaydırmak için ARTI dü mesine veya sola do ru kaydırmak için EKS
dü mesine basın.

V POZ SYON
Not: Yalnızca VGA giri i içindir.
Resmin dikey yerle imini ayarlayın.
Resmi yukarı do ru kaydırmak için ARTI dü mesine veya a a ı do ru kaydırmak için EKS
dü mesine basın.

SAAT
Not: Yalnızca VGA giri i içindir.
Resmin enini ayarlayın.
Resmin enini geni letmek için ARTI dü mesine veya resmin enini daraltmak için EKS dü mesine
basın.

SAAT FAZI
Not: Yalnızca VGA giri i içindir.
Resmin odaklanmasını, netli ini ve sabitli ini iyile tirmek için ayarlayın.
Ayarlamayı yapmak için ARTI/EKS  dü mesini kullanın.

ZOOM MODU
Aldı ınız resimler, 16:9 formatında (geni  ekran) veya 4:3 formatında (geleneksel ekran) iletilebilir. 
16:9 resimlerde bazen ekranın alt ve üst bölümünde siyah bir bant bulunur (sinemaskop formatı). Bu 
i lev, ekran üzerinde resmin görüntüsünü optimum duruma getirmenize olanak sa lar. A a ıdaki
zoom modları kullanılabilir:

• TAM - Bu mod, tam ekran görüntüsünü kullanarak, 16:9 formatında iletilen resimleri 
do ru orantılarına döndürür.

• NORMAL - Resim, 4:3 formatında yeniden üretilir ve resmin her iki tarafında siyah 
bir bant görüntülenir.

• D NAM K - 4:3 resimleri orantısız olarak uzatarak resmin ekranın tamamını
kaplamasını sa lar.

• ÖZEL - CUSTOM ZOOM alt menüsünde özel zoom ayarları uygulamak için seçin.
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CUSTOM ZOOM
Not: Bu ö e yalnızca ZOOM MODU, ÖZEL olarak ayarlandı ında kullanılabilir.
Bu i levi zoom ayarlarını görüntülemek istedi iniz resme uygun ekilde özelle tirmek için 
kullanabilirsiniz.
Alt menüyü açmak için AYARLA ARTIdü mesine basın. A a ıdaki ö eler arasında geçi  yapmak 
için YUKARI/A A I dü mesine basın ve ayarlama yapmak için ARTI/EKS  dü mesini kullanın.

EKRAN RESETLEME
EKRAN menüsündeki tüm ayarları sıfırlayın.
Alt menüyü açmak için AYARLA/ARTI dü mesine ve ardından seçim yapmak için YUKARI/A A I
dü mesine basın. Ayarları fabrika ayarlarına döndürmek için EVET ö esini seçin ve AYARLA
dü mesine basın. ptal edip bir önceki menüye dönmek için ÇIK dü mesine basın.

• GERÇEK - Bu mod, orijinal resim boyutuna ölçeklendirme yapılmaksızın, resmin 
ekran üzerinde piksel piksel görüntülenmesini sa lar.

• 21:9 - Resim, 16:9 formatına geni letilir. Bu mod, üst ve alt bölümlerinde siyah bant 
bulunan (sinemaskop formatı) resimler görüntülenirken önerilir.

• YAKINLA TIRMA - Resmin yatay ve dikey boyutlarını e zamanlı olarak geni letir.

• H YAKINLA TIRMA - Resmin yalnızca yatay boyutunu geni letir. 

• V YAKINLA TIRMA - Resmin yalnızca dikey boyutunu geni letir.

• H POZ SYON - Resmin yatay konumunu sola veya sa a ta ır.

• V POZ SYON - Resmin dikey konumunu yukarı veya a a ı ta ır.
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4.2.3.    SES MENÜ

SES
SES
SESS Z
SES KAYNA I
HOPARLÖR
AUDIO RESET

 30

Sel Adjust Enter Back Quit

KAPALI

DAHÝLÝ

SES
Ses çıkı ı düzeyini artırmak veya azaltmak için ayarlayın.
Ayarlamayı yapmak için ARTI/EKS  dü mesini kullanın.

SESS Z
Sessiz i levini açmak/kapatmak için basın.
Seçimi yapmak için ARTI/EKS  dü mesini kullanın.

SES KAYNA I
Ses giri ine ve monitördeki HDMI soketlerine ba lı ses sinyaline göre ses giri i kayna ını seçmek 
için kullanılır.

Alt menüyü açmak için AYARLA/ARTI dü mesine ve ardından a a ıdakiler arasında geçi  yapmak 
için YUKARI/A A I dü mesine basın:

HOPARLÖR
Monitörü dahili hoparlörü, harici hoparlörleri veya (e er ba lıysa) harici ses cihazlarını kullanarak 
ses yürütmek üzere ayarlayın.
A a ıdakiler arasında geçi  yapmak için ARTI/EKS  dü mesini kullanın.

AUDIO RESET
SES menüsündeki tüm ayarları sıfırlayın.
Alt menüyü açmak için AYARLA/ARTI dü mesine ve ardından seçim yapmak için YUKARI/A A I
dü mesine basın. Ayarları fabrika ayarlarına döndürmek için EVET ö esini seçin ve AYARLA
dü mesine basın. ptal edip bir önceki menüye dönmek için ÇIK dü mesine basın.

• SES 1 • SES 2
• SES 3 • HDMI

• DAH L • HAR C
• HAT ÇIKI I

SES 1 SES 2

SES 3

HDMI
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4.2.4.    PIP MENÜ
Not: Yalnızca PARÇA, VGA, DVI-D ve HDMI giri leri için kullanılır.

PIP EBADI
PIP (Resim içinde Resim) modunda alt resmin boyutunu seçin.
A a ıdakiler arasında geçi  yapmak için ARTI/EKS  dü mesini kullanın.

PIP SES
PIP (Resim içinde Resim) modunda ses kayna ını seçin.
A a ıdakiler arasında geçi  yapmak için ARTI/EKS  dü mesini kullanın.
• ANA - Ana resimden ses seçin
• PIP - Alt resimden ses seçin

PIP RESET
PIP menüsündeki tüm ayarları sıfırlayın.
Alt menüyü açmak için AYARLA/ARTI dü mesine ve ardından seçim yapmak için YUKARI/A A I
dü mesine basın. Ayarları fabrika ayarlarına döndürmek için EVET ö esini seçin ve AYARLA
dü mesine basın. ptal edip bir önceki menüye dönmek için ÇIK dü mesine basın.
Notlar:
• PIP i levi, sadece a a ıdaki tabloda gösterilen belli bazı sinyal kayna ı kombinasyonları altında

kullanılabilir.

 ( : PIP i levi kullanılabilir, : PIP i levi kullanılamaz)
• PIP i levinin kullanılıp kullanılamayaca ı, ayrıca kullanılmakta olan giri  sinyalinin çözünürlü üne
ba lıdır.

• GEN • ORTA
• KÜÇÜK

Ana resim sinyal kayna ı
VIDEO S-VIDEO PARÇA VGA DVI-D HDMI

Alt resim 
sinyal

kayna ı

VIDEO
S-VIDEO
PARÇA

VGA
DVI-D
HDMI

PIP
PIP EBADI
PIP SES
PIP RESET

Sel Adjust Enter Back Quit

ANA
KÜÇÜK
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4.2.5.    KONF GÜRASYON 1 MENÜ

KONF GÜRASYON 1
OTO AYARLAMA
GÜÇ KORUMASI
D LLER
PANEL TASARRUFU
RENK S STEM
KONF GÜRASYON RESETLEME
FABR KA AYARLARI

Sel Adjust Enter Back Quit

OTO

TÜRKÇE

OTO AYARLAMA
Not: Yalnızca VGA giri i içindir.
Monitörün VGA giri  resminin görüntüsünü otomatik olarak optimum düzeye getirmesine izin 
vermek için bu i levi kullanın.
Ayarlamayı yapmak için AYARLA dü mesine basın.

GÜÇ KORUMASI
Monitörü gücü otomatik olarak azaltmak üzere ayarlayın.
Alt menüyü açmak için AYARLA/ARTI dü mesine ve ardından a a ıdakiler arasında geçi  yapmak 
için YUKARI/A A I dü mesine basın:
• RGB - HDMI, DVI-D ve VGA giri lerinden üç kez art arda sinyal alınamadı ında monitörün DPMS 

moduna girmesine izin vermek için AÇIK ö esini seçin. Seçimi yapmak için ARTI/EKS  dü mesini
kullanın.

• VIDEO - VIDEO, S-VIDEO ve PARÇA giri lerinden üç kez art arda sinyal alınamadı ında
monitörün güç koruma moduna girmesine izin vermek için AÇIK ö esini seçin. Seçimi yapmak için 
ARTI/EKS  dü mesini kullanın.

D LLER
OSD menüsü için kullanılacak dili seçin.
Dili seçmek için ARTI/EKS  dü mesini kullanın.
PANEL TASARRUFU
"Resim sabitli i" riskini azaltmak üzere panel tasarrufu i levlerini etkinle tirmek için seçin. Alt 
menüyü açmak için AYARLA/ARTI dü mesine ve ardından a a ıdakiler arasında geçi  yapmak için 
YUKARI/A A I dü mesine basın:
• SO UTMA FANI - Monitörün dahili so utma fanının çalı ma biçimini ayarlayın. OTO ö esini 

seçin, so utma fanı yalnızca monitör belirli bir sıcak-lı a ula tı ında etkinle tirilecektir. AÇIK
ö esini seçin, so utma fanı monitör açık oldu unda sürekli çalı acaktır. Seçimi yapmak için ARTI/
EKS  dü mesini kullanın.

• PARLAKLIK - AÇIK seçene ini belirledi inizde, resmin parlaklı ı uygun bir düzeye çekilecek ve 
RES M menüsündeki PARLAKLIK ayarı kullanılamaz hale gelecektir. Seçimi yapmak için ARTI/
EKS  dü mesini kullanın.

• P KSEL DE T RME - Monitörün resim boyutunu hafifçe geni letmesi ve piksellerin konumunu 
dört yönde (yukarı, a a ı, sola ve sa a) de i tirmesi için kullanılacak zaman aralı ını seçin. Seçim 
yapmak için ARTI/EKS  dü mesini kullanın (KAPALI-geçerli saatten 900 saniye sonra).
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RENK S STEM
Giri  video formatına ba lı olarak kullanılacak renk sistemini seçin.
A a ıdakiler arasında geçi  yapmak için ARTI/EKS  dü mesini kullanın.

KONF GÜRASYON RESETLEME
KONF GÜRASYON 1 menüsündeki tüm ayarları sıfırlayın.
Alt menüyü açmak için AYARLA/ARTI dü mesine ve ardından seçim yapmak için YUKARI/A A I
dü mesine basın. Ayarları fabrika ayarlarına döndürmek için EVET ö esini seçin ve AYARLA
dü mesine basın. ptal edip bir önceki menüye dönmek için ÇIK dü mesine basın.

FABR KA AYARLARI
RES M, EKRAN, SES, PIP, KONF GÜRASYON 1, KONF GÜRASYON 2 ve GEL M  SEÇENEK
menülerindeki tüm ayarları sıfırlayın. Alt menüyü açmak için AYARLA/ARTI dü mesine ve ardından
seçim yapmak için YUKARI/A A I dü mesine basın. Ayarları fabrika ayarlarına döndürmek için 
EVET ö esini seçin ve AYARLA dü mesine basın. ptal edip bir önceki menüye dönmek için ÇIK
dü mesine basın.

• OTO • PAL 4,43
• PAL 3.58 • SECAM
• NTSC 4,43 • NTSC 3.58
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4.2.6.    KONF GÜRASYON 2 MENÜ

KONF GÜRASYON 2
OSD KAPAT
OSD MODU
OSD B LG
UYKU ZAMANLAYICISI
OSD H POZ SYON
OSD V POZ SYON
MON TÖR B LG S

Sel Adjust Enter Back Quit

YATAY
 60

50
50

KAPALI
KAPALI

OSD KAPAT
OSD menüsünün ekranda kalaca ı süreyi ayarlayın. (5 ila 120 saniye arasında)
Ayarlamayı yapmak için ARTI/EKS  dü mesini kullanın.

OSD MODU
Monitörün kuruldu u yöne göre OSD'nin yönünü seçin.
A a ıdakiler arasında geçi  yapmak için ARTI/EKS  dü mesini kullanın.

OSD B LG
OSD bilgisinin ekranda kalaca ı süreyi ayarlayın. Bilgi OSD ekranı sinyal de i ti inde, sinyal 
olmadı ında.
Ayarlamayı yapmak için ARTI/EKS  dü mesini kullanın. KAPALI seçildi inde bilgi OSD ekranı
görüntülenmez. 0 seçilirse, bilgi OSD görüntüsü ekranda kalır.

UYKU ZAMANLAYICISI
Sizin belirleyece iniz bir süre içinde monitörün kendi kendine standby moduna geçmesini ayarlayın.
(KAPALI-geçerli saatten 24 saat sonra)
Ayarlamayı yapmak için ARTI/EKS  dü mesini kullanın.
Not: UYKU ZAMANLAYICISI etkinle tirildi inde, ZAMANLAMA ayarları devre dı ı kalır.

OSD H POZ SYON
OSD menüsünün yatay konumunu ayarlayın.
Ayarlamayı yapmak için ARTI/EKS  dü mesini kullanın.

OSD V POZ SYON
OSD menüsünün dikey konumunu ayarlayın.
Ayarlamayı yapmak için ARTI/EKS  dü mesini kullanın.

MON TÖR B LG S
Model adı, seri numarası, çalı ma saatleri ve yazılım sürümü dahil olmak üzere, monitörünüzle ilgili 
bilgileri görüntüler.
Bilgileri görüntülemek için AYARLA dü mesine basın. Bir önceki menüye dönmek için ÇIK
dü mesine basın.

• D KEY • YATAY
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4.2.7.    GEL M  SEÇENEK MENÜ

GEL M  SEÇENEK

MON TÖR ID

G R  ÇÖZÜNÜRLÜ Ü
S YAH SEV YES N  ARTIRMA
GAMMA SEÇ M
SCAN MODU
TARAMA DÖNÜ ÜMÜ
F LM MODU
IR KONTROL
KLAVYE KONTROLÜ
SIRALAMA
ISI  DURUMU
TAR H VE SAAT
ZAMANLAMA

Sel Adjust Enter Back Quit

KAPALI

GEL M
KAPALI

2.0
ÜST TARAMA

AKILLI GÜÇ 
DDC/CI

LER  OPS YON RESETLEME
OTOMAT K S NYAL ALGILAMA

OTO

KAPALI
KAPALI
KAPALI

G R  ÇÖZÜNÜRLÜ Ü
Not: Yalnızca VGA giri i içindir.
VGA giri inin çözünürlü ünü ayarlayın. Bu yalnızca monitörün VGA giri i çözünürlü ünü do ru
olarak algılayamadı ı durumlarda gereklidir.
A a ıdakiler arasında geçi  yapmak için ARTI/EKS  dü mesini kullanın.

S YAH SEV YES N  ARTIRMA
Not: Yalnızca VIDEO, S-VIDEO, PARÇA ve HDMI (video modu) giri leri için kullanılır.
Bir resmin koyu bölümlerinde daha fazla ayrıntıyı görüntülemek için, uygun bir siyah seviyesini 
artırma ayarı seçin.
A a ıdakiler arasında geçi  yapmak için ARTI/EKS  dü mesini kullanın.

GAMMA SEÇ M
Resmin parlaklı ını ve kontrastını optimum düzeye getirmek için, resme en uygun görüntü gamma 
de erini seçin.
A a ıdakiler arasında geçi  yapmak için ARTI/EKS  dü mesini kullanın.

SCAN MODU
Not: Yalnızca VIDEO, S-VIDEO, PARÇA ve HDMI (video modu) giri leri için kullanılır.
Resmin görüntü alanını de i tirin.
A a ıdakiler arasında geçi  yapmak için ARTI/EKS  dü mesini kullanın.
• ÜST TARAMA - Resmin orijinal boyutunun yakla ık %95'ini görüntüler. Resmin etrafındaki alan 

kesilir.
• ALT TARAMA - Resmi orijinal boyutunda görüntüler.

TARAMA DÖNÜ ÜMÜ
Not: Yalnızca VIDEO, S-VIDEO, PARÇA ve HDMI (video modu) giri leri için kullanılır.
IP (Interlace-Geli mi ) dönü türme i levini etkinle tirmek veya devre dı ı bırakmak için seçin.
A a ıdakiler arasında geçi  yapmak için ARTI/EKS  dü mesini kullanın.
• GEL M  - IP dönü türme i levini etkinle tirir (önerilen). Bu i lev etkinle tirildi inde, interlace 

giri  sinyali daha iyi görüntü kalitesi elde etmek için geli mi  formata dönü türülür.
• INTERLACE: IP i levini devre dı ı bırakır. Bu mod, filmler için uygundur ama resmin tutulma 

olasılı ını artırır.

• OTO • 1024x768 • 1280x768
• 1360x768 • 1366x768

• KAPALI • DÜ ÜK
• ORTA • YÜKSEK

• 2.0 • 2.2
• NATIVE
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F LM MODU
Not: Yalnızca VIDEO, S-VIDEO, PARÇA ve HDMI (video modu) giri leri için kullanılır.
Film modu çerçeve dönü türme i levini açmak veya kapatmak için seçin.
A a ıdakiler arasında geçi  yapmak için ARTI/EKS  dü mesini kullanın.
• OTO - Filmler için film modu çerçeve dönü türme i levini etkinle tirin. Monitör, saniyede 24 kare 

(24 fps) giri  sinyali formatını DVD video sinyali formatına dönü türür. Bu i lev etkinle tirildi inde,
TARAMA DÖNÜ ÜMÜ i levinin GEL M  olarak ayarlanması önerilir.

• KAPALI - Film modu çerçeve dönü türme i levini devre dı ı bırakın. Bu mod, televizyon yayınları
ve VCR sinyalleri için uygundur.

IR KONTROL
RS232C ba lantısıyla birden çok BDL4681XU monitörü ba landı ında, uzaktan kumandanın
çalı ma modunu seçin.
Alt menüyü açmak için AYARLA/ARTI dü mesine ve ardından a a ıdakiler arasında geçi  yapmak 
için YUKARI/A A I dü mesine basın:
• NORMAL - Tüm monitörler uzaktan kumandayla normal ekilde çalı tırılabilir.
• B R NC L - Bu monitörü uzaktan kumandayla çalı tırma için birincil monitör olarak belirleyin. 

Uzaktan kumandayla yalnızca bu monitör çalı tırılabilir.
• K NC L - Bu monitörü ikincil monitör olarak belirleyin. Bu monitör uzaktan kumandayla 

çalı tırılamaz ve sadece RS232C ba lantısı aracılı ıyla birincil monitörden gelen kumanda 
sinyallerini alabilir.

• K L T - Bu monitörün uzaktan kumanda i levini kilitleyin. Kilidi açmak için, uzaktan kumanda 
üzerinde EKRAN dü mesine basıp 5 saniye süreyle basılı tutun.

KLAVYE KONTROLÜ
Monitör üzerindeki klavyenin (kontrol dü melerinin) i levini etkinle tirmek veya devre dı ı bırakmak
için seçin. 
A a ıdakiler arasında geçi  yapmak için ARTI/EKS  dü mesini kullanın.
• K L T - Klavyeyi devre dı ı bırakın.
• K L T AÇ - Klavyeyi etkinle tirin.

SIRALAMA
Not: Yalnızca VGA giri i içindir.
Bu i levi kullanarak, en fazla 25 BDL4681XU monitörden (dikey ve yatay bölümlerin her biri 
üzerinde 5'er monitör) olu an tek bir büyük ekran matrisi olu turabilirsiniz. Bu, her bir BDL4681XU 
monitörünü bir papatya zinciri yapılandırmasında birbirine ba lamanızı gerektirir.
Örnek:

H MON TÖRLER

V
 M

O
N

T
Ö

R
LE

R

2 x 2 ekran matrisi (4 monitör)
H MON TÖRLER = 2
V MON TÖRLER = 2

5 x 5 ekran matrisi (25 monitör)
H MON TÖRLER = 5
V MON TÖRLER = 5

H MON TÖRLER

V
 M

O
N

T
Ö

R
LE

R

POZ SYON POZ SYON
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• H MON TÖRLER - Yatay bölümdeki monitör sayısını seçin.
• V MON TÖRLER - Dikey bölümdeki monitör sayısını seçin.
• POZ SYON - Ekran matrisinde bu monitörün konumunu seçin.
• FRAME COMP. - Çerçeve dengeleme i levini açmak veya kapatmak için seçin. Bu i lev açılırsa, 

monitör, görüntüyü do ru ekilde görüntüleyebilmek için, resmi ayarlayarak monitör kenarlarının
geni li i ile dengeleyecektir.

• Z N VER: SIRALAMA i levini etkinle tirmek veya devre dı ı bırakmak için seçin. Bu i lev
etkinle tirilirse, monitör, H MON TÖRLER, V MON TÖRLER, POZ SYON ve FRAME COMP.
geçerli olan ayarları uygulayacaktır.

Not: SIRALAMA veya PIP i levlerinden biri etkinle tirildi inde di eri devre dı ı kalır.

ISI DURUMU
Bu i lev, diledi iniz zaman monitörün sıcaklık durumunu kontrol etmenize olanak sa lar. Sıcaklık,
a a ıdaki kesinlik aralı ında gösterilir 5 derece.
Sıcaklık durumunu görüntülemek için AYARLA dü mesine basın. Bir önceki menüye dönmek için 
ÇIK dü mesine basın.

TAR H VE SAAT
Monitörün dahili saati için geçerli tarihi ve saati ayarlayın.
Alt menüyü açmak için ARTI dü mesine basın. YIL, AY, GÜN, SAAT, DAK KA ve YAZ SAAT
ayarları arasında geçi  yapmak için YUKARI/A A I dü mesine basın ve ardından ayarlama 
yapmak için ARTI/EKS  dü mesine basın.

ZAMANLAMA
Not: Bu i levi kullanmadan önce TAR H VE SAAT ö esinde geçerli tarihi ve saati ayarlamanız gerekir.
Bu i lev, monitör için en fazla yedi farklı planlanmı  zaman aralı ı programlamanıza olanak sa lar. 
Monitörün açılaca ı ve kapanaca ı saatleri, monitörün haftanın hangi günlerinde etkinle ece ini ve 
planlanan her bir aktivasyon süresi için monitörün hangi giri  kayna ını kullanaca ını seçebilirsiniz.
1. Alt menüyü açmak için AYARLA dü mesine basın.

2. Bir zamanlama ö esi (1 ila 7) seçmek için YUKARI/A A I dü mesine basın ve ardından ARTI
dü mesine basın.

3. AÇIK ö esi vurgulandı ında, AYARLA dü mesine basın ve ardından monitörün açılaca ı saati 
seçmek için YUKARI/A A I dü mesine basın; daha sonra dakikayı belirlemek üzere dakika 
bölümüne gitmek için ARTI dü mesine basın. Açma zamanlamasını kullanmak istemiyorsanız,
saat bölümü için "--" ve dakika bölümü için "00"'ı seçin.

FRAME COMP. - KAPALI FRAME COMP. - AÇIK

_+

BUGÜN

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

Sel Adjust Enter Back Quit

ZAMANLAMA

2001   .    3    .    5     FRI           18  :   52  :   16

AÇIK GÝRÝÞKAPALI

--   :   00 --   :   00 VIDEO

 HER GÜN

 PZT

 CUM

 HER HAFTA

 PER SAL

 CTS

 ÇAR

 PZR
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4. ÇIK dü mesine basın ve ardından KAPALI ö esini vurgulamak için ARTI dü mesine basın.
AYARLA dü mesine basın ve ardından monitörün kapatılaca ı saati seçmek için YUKARI/
A A I dü mesine basın; daha sonra dakikayı belirlemek üzere dakika bölümüne gitmek için 
ARTI dü mesine basın. Kapatma zamanlamasını kullanmak istemiyorsanız, saat bölümü için "--
" ve dakika bölümü için "00"'ı seçin.

5. ÇIK dü mesine basın ve ardından G R  ö esini vurgulamak için ARTI dü mesine basın; daha 
sonra bir giri  kayna ı seçmek için YUKARI/A A I dü mesine basın. Giri  kayna ı seçilmezse, 
varsayılan giri  kayna ı (VIDEO) kullanılır.

6. Bu zamanlamanın haftanın hangi günlerinde uygulanaca ını seçmek için ARTI dü mesine basın
ve ardından AYARLA dü mesine basın.

7. Daha fazla zamanlama ö esi ayarlamak istiyorsanız, ÇIK dü mesine basın ve yukarıdaki
adımları tekrarlayın. Zamanlama ö esinin sayısının yanında beliren onay i areti, seçilen 
zamanlamanın uygulanmakta oldu unu gösterir.

Notlar:
• Bir zamanlama içinde HER GÜN seçildi inde, bu zamanlamaya haftalık olarak uygulanmak üzere 

belirlenmi  di er zamanlamalara göre öncelik tanınır.
• Zamanlamalar çakı tı ında, zamanlanan açılma saatine zamanlanan kapanma saatine göre öncelik tanınır.
• Aynı saat için iki zamanlama ö esi varsa, en yüksek rakamlı zamanlamaya öncelik tanınır.

MON TÖR ID
Monitörü RS232C ba lantısı aracılı ıyla kontrol etmek için Kimlik numarasını belirleyin. Birden fazla 
BDL4681XU monitörü ba landı ında, her monitörün benzersiz bir Kimlik numarası olmalıdır.
Bir monitör Kimli i seçmek için ARTI/EKS  dü mesini kullanın.

DDC/CI
DDC/CI ileti imi i levini AÇIK veya KAPALI hale getirmek için seçin. Normal kullanım için ON'u 
seçin.
Seçimi yapmak için ARTI/EKS  dü mesini kullanın.

AKILLI GÜÇ
Monitörü güç tüketimini otomatik olarak azaltmak üzere ayarlayın.
A a ıdakiler arasında geçi  yapmak için ARTI/EKS  dü mesini kullanın.

OTOMAT K S NYAL ALGILAMA
Monitörün kullanılabilir sinyal kaynaklarını otomatik olarak algılayıp görüntülemesine izin vermek 
için seçin.
• AÇIK - Monitörü, bir sinyal ba landı ında resmi otomatik olarak görüntülemek üzere ayarlayın.
• KAPALI - Bir sinyal ba landı ında, sadece manuel olarak seçilebilir.
Seçimi yapmak için ARTI/EKS  dü mesini kullanın.

LER  OPS YON RESETLEME
GEL M  SEÇENEK menüsündeki tüm ayarları sıfırlayın.
Alt menüyü açmak için AYARLA/ARTI dü mesine ve ardından seçim yapmak için YUKARI/A A I
dü mesine basın. Ayarları fabrika ayarlarına döndürmek için EVET ö esini seçin ve AYARLA
dü mesine basın. ptal edip bir önceki menüye dönmek için ÇIK dü mesine basın.

• KAPALI • ORTAM
• YÜKSEK
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5.    G R  MODU
VGA Çözünürlü ü

SDTV Çözünürlü ü

HDTV Çözünürlü ü

Standart
Çözünürlük

Aktif Çözünürlük
Yenileme Oranı Piksel Oranı En-Boy Oranı Destek Modu

H Pikselleri V satırları

VGA 640 480

60 Hz 25,175 MHz

4:3 Video Grafik Düzeni72 Hz 31,5 MHz

75 Hz 31,5 MHz

WVGA 720 400 70 Hz 33,75 MHz 16:9
Geni  Video Grafik 

Düzeni

SVGA 800 600
60 Hz 40 MHz

4:3 Süper VGA
75 Hz 49,5 MHz

XGA 1024 768
60 Hz 65 MHz

4:3
Geni letilmi  Grafik 

Düzeni75 Hz 78,75 MHz

WXGA 1280 768 60 Hz 79,5 MHz 5:3 Geni  XGA

WXGA 1280 800 60 Hz 79,5 MHz 16:10 Geni  XGA

SXGA 1280 960 60 Hz 108 MHz 4:3 Süper XGA

SXGA 1280 1024 60 Hz 108 MHz 5:4 Süper XGA

WXGA 1360 768 60 Hz 85,5 MHz 16:9 Geni  XGA

WXGA 1366 768 60 Hz 85,5 MHz 16:9 Geni  XGA

UXGA 1600 1200 60 Hz 162 MHz 4:3 Ultra XGA

HD1080 1920 1080 60 Hz 148,5 MHz 16:9 HD1080

Standart
Çözünürlük

Aktif Çözünürlük
Yenileme Oranı Piksel Oranı En-Boy Oranı Destek Modu

H Pikselleri V satırları

480i
720 480

29,97 Hz 13,5 MHz
4:3

De i tirilmi  NTSC 
Standardı480p 59,94 Hz 27 MHz

576i
720 480

25 Hz 13,5 MHz
4:3

De i tirilmi  PAL 
Standardı576p 50 Hz 27 MHz

Standart
Çözünürlük

Aktif Çözünürlük
Yenileme Oranı Piksel Oranı En-Boy Oranı Destek Modu

H Pikselleri V satırları

720p 1280 720
50 Hz

74,25 MHz 16:9 Normal DVB Modu
60 Hz

1080i 1920 1080
25 Hz

74,25 MHz 16:9 Normal ATSC Modu
30 Hz

1080p 1920 1080
50 Hz

148,5 MHz 16:9 Normal ATSC Modu
60 Hz
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• Bilgisayar metin kalitesi, Geni  XGA modunda (1366 x 768, 60Hz) optimum düzeydedir.
• Bilgisayarınızın ekran görüntüsü, ürüne (ve kullandı ınız Windows sürümüne) ba lı olarak farklı görünebilir. 

Bilgisayarınızı bir ekrana ba lama hakkında bilgi almak için bilgisayarınızın kullanım kılavuzuna ba vurun.
• Bir dikey ve yatay frekans seçim modu varsa, 60Hz (dikey) ve 31.5KHz (yatay) de erlerini seçin. Bazı

durumlarda, bilgisayarın gücü kapalıyken (veya bilgisayarın ba lantısı kesilmi ken) ekran üzerinde anormal 
i aretler (örne in eritler) görünebilir. Anormal i aretler görünüyorsa, video moduna girmek için G R
dü mesine basın. Ayrıca bilgisayarın ba lı oldu undan emin olun.

• RGB modunda yatay senkronize sinyaller düzensiz görünüyorsa, bilgisayarınızın güç koruma modunu veya 
kablo ba lantılarını kontrol edin.

• Görüntü ayarları tablosu IBM/VESA standartlarına uygundur ve analog giri e dayalı olarak hazırlanmı tır.
• DVI deste i modu, bilgisayar deste i modu ile aynı ekilde ele alınır.
• Her modun dikey frekansı için en iyi zamanlama 60 Hz'dir.
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6.    P KSEL HATASI POL T KASI
Philips, tüketicilere en yüksek kalitede ürünler sunmak için çabalamaktadır. Endüstrinin en geli mi  üretim 
süreçlerini kullanıyor ve katı bir kalite kontrolü prosedürü uyguluyoruz. Ancak Plazma ve LCD ekranlarda 
kullanılan PDP / TFT panellerde bazen piksel veya alt piksel hataları kaçınılmaz olabiliyor. Hiçbir üretici, 
panellerin hiçbirinde piksel hatası olmayaca ını garanti edemez; ancak Philips, kabul edilemez sayıda hatanın
bulundu u Plazma ve LCD ekranları garanti süresi dahilinde ürününüz için geçerli olan yerel garanti ko ulları
kapsamında onarmayı garanti eder. 
Bu bildiride, farklı piksel hatası türleri açıklanmakta ve BDL4681XU LCD ekran için kabul edilebilir hata düzeyi 
tanımlanmaktadır. Garanti kapsamında onarıma hak kazanabilmek için, piksel hatası sayısının referans 
tablosunda verilen sayının üzerinde olması gerekir. LCD ekran spesifikasyon dahilindeyse, onarım / de i tirme
talebi reddedilecektir. Ayrıca, bazı piksel hatası kombinasyonları di erlerine göre daha fark edilir oldu undan,
Philips bunlara yönelik daha da yüksek kalite standartları belirlemektedir.

6.1.    P KSELLER VE ALT P KSELLER
Bir piksel veya resim ö esi, temel renkler olan kırmızı, ye il ve mavi renklerinde üç alt pikselden olu ur. 
Pikseller bir araya gelerek bir resmi olu tururlar. Bir pikselin tüm alt pikselleri yandı ında, üç renkli alt pikseller 
birlikte tek bir beyaz piksel olarak görünür. Hepsi kapalı oldu unda, üç renkli alt piksel birlikte tek bir siyah 
piksel olarak görünür. Di er yanan ve kapalı alt piksel kombinasyonları, tek piksel olarak di er renkleri 
olu turur.

6.2.    P KSEL HATASI TÜRLER  + NOKTA TANIMI 
Piksel ve alt piksel hataları ekranda farklı biçimlerde görünebilir. Üç farklı piksel hatası türü vardır ve her bir 
kategori içinde birkaç alt piksel hatası türü vardır.

Nokta tanımı = Hatalı "Nokta" ne demektir? :
Bir veya birbirine biti ik birden çok hatalı alt piksel "nokta" olarak tanımlanır. Hatalı alt piksellerin sayısı, hatalı
noktanın tanımlanmasında rol oynamaz. Bu, hatalı bir noktanın kapalı veya yanık durumdaki bir, iki veya üç 
hatalı alt pikselden olu abilece i anlamına gelir.

alt piksel alt piksel
alt piksel

piksel

Bir nokta = Bir Piksel; Kırmızı, Ye il ve Mavi üç alt pikselden olu ur.
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6.3.    PARLAK NOKTA HATALARI
Parlak nokta hataları, her zaman yanık veya "açık" durumda kalan pikseller veya alt pikseller olarak görünür. 
A a ıda, parlak nokta hatalarına örnekler verilmi tir:

6.4.    KOYU NOKTA HATALARI
Siyah nokta hataları, her zaman koyu veya "kapalı" durumda kalan pikseller veya alt pikseller olarak görünür. 
A a ıda, siyah nokta hatalarına örnekler verilmi tir:

6.5.    P KSEL HATALARININ B RB R NE YAKINLI I
Birbirine yakın olan aynı türde piksel ve alt piksel hataları daha fark edilir oldu undan Philips, ayrıca piksel 
hatalarının birbirine yakınlı ına yönelik toleranslar belirlemektedir. A a ıdaki tabloda, u unsurlara ili kin
spesifikasyonlar bulabilirsiniz:
• zin verilen birbirine biti ik koyu nokta sayısı = (birbirine biti ik koyu noktalar =1 çift koyu nokta)
• Koyu noktalar arasındaki minimum mesafe
• Tüm hatalı noktaların toplam sayısı

6.6.    P KSEL HATASI TOLERANSLARI
Garanti süresi dahilinde piksel hataları nedeniyle onarıma hak kazanabilmesi için, bir Philips Plazma / LCD 
ekranın PDP / TFT panelinde a a ıdaki tabloda belirtilen tolerans de erlerini a an piksellerin veya alt 
piksellerin bulunması gerekir.

Yanık durumda kırmızı, ye il
veya mavi bir alt piksel 

Yanık durumda birbirine biti ik iki alt 
piksel:
- Kırmızı + Mavi = Mor 
- Kırmızı + Ye il = Sarı
- Ye il + Mavi = Cam Göbe i (Açık Mavi)

Yanık durumda birbirine biti ik üç 
alt piksel (tek bir beyaz nokta) 

Tek bir koyu nokta 
Birbirine biti ik iki koyu nokta = 1 
çift koyu nokta

ki koyu nokta; spesifikasyonlarda,
koyu noktalar arasındaki minimum 
mesafe tanımlanmaktadır.

PARLAK NOKTA HATASI KABUL ED LEB L R DÜZEY
MODEL BDL4681XU

1 yanık alt piksel 3

ki parlak nokta kusuru arasındaki mesafe* 5mm

S YAH NOKTA HATASI KABUL ED LEB L R DÜZEY
1 koyu alt piksel 9

ki siyah nokta kusuru arasındaki mesafe* YOK

HER TÜRDEN NOKTA HATALARININ TOPLAM SAYISI 10

Not: * 1 veya birbirine biti ik 2 alt piksel hatası = 1 nokta hatası
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7.    TEM ZLEME VE SORUN G DERME

7.1.    TEM ZLEME

Ekranı Kullanırken Alınması Gereken Tedbirler
• Ellerinizi, yüzünüzü veya nesneleri ekranın havalandırma deliklerine 

yakla tırmayın. Havalandırma deliklerinden çıkan egzoz havasının
sıcaklı ının yüksek olması nedeniyle, ekranın üst bölümü genellikle çok 
sıcaktır. Vücudun herhangi bir bölümünün ekranın üstüne fazla 
yakınla tırılması halinde yanık veya ki isel yaralanmalar meydana 
gelebilir. Ekranın üst bölümünün yakınına bir nesne konulması da 
nesnede ve ekranda sıcaklık ile ilgili hasarların meydana gelmesine 
neden olabilir.

• Ekranı ta ımadan önce tüm kabloları çıkardı ınızdan emin olun. Kablolar 
takılı haldeyken ekranın kaldırılması, kablolara zarar vererek yangın
veya elektrik çarpması riski do urabilir.

• Herhangi bir temizlik veya bakım prosedürü uygulamadan önce, güvenlik 
tedbiri olarak fi i prizden çıkarın. 

Ön Paneli Temizleme Talimatları
• Ekranın ön bölümü özel bir i lemden geçirilmi tir. Yüzeyi sadece temiz 

bir bez veya yumu ak, tiftiksiz bir bez kullanarak hafifçe silin. 
• Yüzey kirlenirse; yumu ak, tiftiksiz bir bezi hafif deterjanlı bir çözeltiye 

daldırın. Fazla miktardaki sıvıyı bo altmak için bezi sıkın. Kiri almak için 
ekranın yüzeyini silin. Daha sonra kuru bir bez kullanarak ekranın
yüzeyini kurulayın.

• Panel yüzeyini parmaklarınızla veya herhangi bir nesneyle çizmemeye 
veya yüzeye vurmamaya dikkat edin.

• Spreyler, çözücüler veya incelticiler gibi uçucu maddeler kullanmayın.

Kabini Temizleme Talimatları
• Kabin kirlenirse, kabini yumu ak ve kuru bir bezle silin.
• Kabin çok kirliyse, tiftiksiz bir bezi hafif deterjanlı bir çözeltiye daldırın.

Islaklı ı mümkün oldu u kadar gidermek için bezi sıkın. Kabini silin. 
Ba ka bir kuru bez kullanarak yüzeyi kurulayın. 

• Su veya deterjanın ekranın yüzeyi ile temas etmesine izin vermeyin. 
Birimin içine su veya nem girerse, bu durum çalı ma sorunlarına, 
elektriksel sorunlara veya elektrik çarpması tehlikesine yol açabilir.

• Kabini parmaklarınızla veya herhangi bir nesneyle çizmemeye veya 
kabine vurmamaya dikkat edin.

• Kabin üzerinde spreyler, çözücüler veya incelticiler gibi uçucu maddeler 
kullanmayın.

• Kabinin üzerinde kauçuk veya PVC'den yapılma bir e yayı uzun süre 
bulundurmayın.
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7.2.    SORUN G DERME

Belirti Olası Neden Çözüm

Resim görüntülenmiyor 1. Güç kablosu ba lı de ildir.
2. Ekranın arka tarafındaki ana güç 

anahtarı açık de ildir.
3. Seçilen giri in ba lantısı yoktur.
4. Monitör, VGA modunda standby 

modundadır.

1. Güç kablosunu takın.
2. Güç anahtarının açık oldu undan emin 

olun.
3. Monitöre bir sinyal ba lantısı takın.

Monitör üzerinde giri im var 
veya i itilir düzeyde ses 
gürültüsü var

Bunun nedeni çevredeki elektrikli cihazlar, 
arabalar/motosikletler veya flüoresan 
lambalar olabilir.

Monitörü giri imin daha az oldu u ba ka bir 
yere ta ıyın.

Renkler anormal Sinyal kablosu düzgün ba lanmamı tır. Sinyal kablosunun monitörün arka tarafına 
sıkıca ba landı ından emin olun.

Resimde anormal ekiller 
görünüyor

1. Sinyal kablosu düzgün ba lanmamı tır.
2. Giri  sinyali, monitörün yeteneklerini 

a maktadır.

1. Sinyal kablosunun sıkıca takılı oldu undan 
emin olun.

2. Monitörün aralı ının ötesinde olup 
olmadı ını görmek için video sinyali 
kayna ını kontrol edin. Lütfen monitörün 
spesifikasyon bölümüne bakarak monitörün 
spesifikasyonlarını do rulayın.

Ekran görüntüsü ekranın
tamamını kaplamıyor

Zoom modu do ru ayarlanmamı tır. Ekran geometrisinde ince ayarlamalar yapmak 
ve frekans parametresini zamanlamak için 
EKRAN menüsünde ZOOM MODU veya 
CUSTOM ZOOM i levini kullanın.

Ses i itebiliyorum ama 
görüntü yok

Kaynak sinyal kablosu düzgün 
ba lanmamı tır.

Hem video giri lerinin hem de ses giri lerinin
düzgün ba landı ından emin olun.

Resmi görebiliyorum ama 
ses i itemiyorum

1. Kaynak sinyal kablosu düzgün 
ba lanmamı tır.

2. Ses düzeyi tamamen kısılmı tır.
3. SESS Z açıktır.
4. Harici bir hoparlör ba lı de ildir.

1. Hem video giri lerinin hem de ses 
giri lerinin düzgün ba landı ından emin 
olun.

2. Sesi i itmek için SES YUKARI/
SES A A I dü mesini kullanın.

3. SESS Z dü mesini kullanarak SESS Z
ö esini kapatın.

4. Harici hoparlör ba layın ve sesi uygun bir 
düzeye ayarlayın.

Resimde bazı ö eler 
aydınlanmıyor

Ekrandaki bazı pikseller açılmamı  olabilir. Monitör, son derece yüksek düzeyde kesinli e
sahip bir teknoloji kullanılarak üretilmi tir:
Ancak, monitörde bazen bazı pikseller 
görüntülenmeyebilir. Bu bir arıza de ildir.

Art Görüntüler, monitör 
kapatıldıktan sonra bile 
ekran üzerinde görülmeye 
devam edebilir. (Hareketsiz 
görüntüye örnek olarak 
logolar, video oyunları,
bilgisayar oyunları ve 4:3 
normal modda 
görüntülenen resimler 
gösterilebilir)

Uzun bir süre boyunca hareketsiz bir 
görüntü gösteriliyor

Hareketsiz bir görüntünün uzun bir süre 
boyunca görüntülenmesine izin vermeyin 
çünkü bu, monitörde kalıcı bir art görüntünün 
olu masına neden olabilir.
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8.    TEKN K ÖZELL KLER
Ekran

Giri /Çıkı  Terminalleri

Genel

Ö e Özellikler
Ekran Boyutu (Aktif Alan) 46” LCD
En-boy oranı 16:9
Piksel sayısı 1366 (H) x 768 (V)
Piksel mesafesi 0,7455 (H) x 0,7455 (V) [mm]
Görüntülenebilir renkler 16,7M renk
Parlaklık 700 cd/m2

Dinamik kontrast oranı 7000:1
Kontrast oranı (tipik) 3000:1
Görüntüleme açısı 178 derece

Ö e Özellikler

Hoparlör Çıkı ı Dahili Hoparlör
12W (L) + 12W (R) [RMS]/8
1 Yönlü 1 Hoparlör Sistemi
82 dB/W/M/160 Hz ~ 13 KHz

Ses Çıkı ı RCA Jakı x 1 0,5V [rms] (Normal)/ 2 Kanal (L+R)
Ses Giri i RCA Jakı x 2 0,5V [rms] (Normal)/ 2 Kanal (L+R)
RS232C D-Alt Jak x 2 (9 pin) TXD + RXD (1:1)

HDMI Giri i HDMI Jakı x 1 (Tip A)
Dijital RGB: TMDS (Video + Ses)
MAKS: Video - 720p, 1080p, 1920 x 1080/60 Hz (WUXGA)
Ses - 48 KHz/ 2 Kanal (L+R)

DVI-D Giri i DVI-D jakı x 1 Dijital RGB: TMDS (Video)

RGB Giri i
D-Alt Jak x 1 (15 pin)

Analog RGB: 0,7V [p-p] (75 ), H/CS/V: TTL (2,2k ), SOG: 1V 
[p-p] (75 )
MAKS: 720p, 1080p, 1920 x 1080/60 Hz (WUXGA)

3,5mm Mini-jak x 1 Ses: 0,5V [rms] (Normal)/ 2 Kanal (L+R)

RGB Çıkı ı D-Alt Jak x 1 (15 pin)
Analog RGB: 0,7V [p-p] (75 ), H/CS/V: TTL (2,2k ), SOG: 1V 
[p-p] (75 )
MAKS: 720p, 1080p, 1920 x 1080/60 Hz (WUXGA)

Parça Giri i RCA Jakı x 1
Y: 1V [p-p] (75 ), Pb: 0.7V [p-p] (75 ), Pr: 0.7V [p-p] (75 )
MAKS: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p

S-Video Giri i
Mini DIN Jakı x 1 (4 
pin)

Y: 1V [p-p] (75 ), C: 0,286V [p-p] (75 ) [NTSC]
Y: 1V [p-p] (75 ), C: 0,300V [p-p] (75 ) [PAL/SECAM]

Video Giri i BNC Jakı x 1 Video: 1V [p-p] (75 ) [NTSC/PAL/SECAM]
Video Çıkı ı BNC Jakı x 1 Video: 1V [p-p] (75 ) [NTSC/PAL/SECAM]

Ö e Özellikler
Güç Kayna ı AC 100V ~ 240V, 50 60 Hz
Güç Tüketimi (Maks.) 310W
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Çevre Ko ulları

Dahili Hoparlör

Boyu [E x B x D mm]
Stand ile
Standsız

1026 x 581 x 133 mm
1026 x 666 x 316 mm

A ırlık
Stand ile
Standsız

30 Kg
27,5 Kg

Ö e Özellikler

Sıcaklık
Çalı ma
Saklama

0 ~ 40 C
-20 ~ 60 C

Nem
Çalı ma
Saklama

%20 ~ 80 RH (Yo u masız)
%5 ~ 95 RH (Yo u masız)

Basınç
Çalı ma
Saklama / Ta ıma

800 ~ 1100 hPa (Rakım: 0 ~ 4.000 m)
700 ~ 1100 hPa (Rakım: 0 ~ 15.000 m)

Ö e Özellikler
Tip 1 Yönlü 1 Hoparlör
Giri 12 W (RMS)
Empedans 8
Çıkı  Sesi Basıncı 82 dB/W/M
Frekans Yanıtı 160 Hz ~ 13 KHz




