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GÜVENL�K TAL�MATLARI 
UYARI VE ÖNLEMLER 
 

BU GÜVENL�K SEMBOLLER�N� B�LMEL�S�N�Z 

 
 
UYARI: ELEKTR�K ÇARPMASI R�SK�N� EN AZA �ND�RMEK �Ç�N KAPA�I (YA DA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN. �ÇER�S�NDE 
KULLANILAB�L�R PARÇA YOKTUR. YETK�L� SERV�S PERSONEL�NDEN YARDIM ALINIZ. 

 

Bu sembol içeride yüksek voltaj bulundu�unu gösterir. Bu ürünün içinde bulunan parçalara dokunmak tehlikelidir. 

 
Bu sembol, bu üründe operasyon ve bak�m ile ilgili olarak önemli bilgilerin yer ald���n� gösterir. 

 
CATV sistem kurulumunu yapanlar için not: Bu hat�rlatma notu, CATV sistem kurulumcusunun dikkatini do�ru 
topraklama konusunda yönergeleri öngören Ulusal Elektrik Yasas�n�n 820-40 nolu maddesine (Kanada Elektrik 
Yasas�n�n 54 nolu maddesi) dikkat çekme amac�yla verilmi�tir ve özellikler kablo zemininin, mümkün 
oldu�unca kablo giri� noktas�na yak�n olacak bir �ekilde binan�n topraklama sistemine ba�lanaca��n� belirtir.   
 
Uyar�: FCC/CSA düzenlemeleri, bu ekipmanda izinsiz olarak yap�lacak de�i�ikliklerin ya da düzeltmelerin, kullan�c�n�n söz konusu 
ekipman� kullanma iznini geçersiz k�laca��n� ifade eder. 
 
Uyar�: Elektrik çarpmalar�n�n önüne geçmek için fi�in geni� ucunun, geni� yuvaya uygun bir �ekilde yerle�ti�inden ve fi�in s�k�ca 
yerle�tirildi�inden emin olun. 
Dikkat : Pour éviter les chocs électriques, introduire la lame la plus large de la fiche dans la bome correspondante 
de la prise et pousser jusqu’au fond. 
 
Önemli: Bir Federal Mahkeme, telif hakk� bulunan TV programlar�n�n izinsiz olarak kayd�n�n, A.B.D. telif hakk� yasalar�n� ihlal eden bir 
hareket oldu�una hükmetmi�tir. Belli ba�l� Kanada programlar� da telif hakk� ile korunabilir ve tamamen ya da k�smen izinsiz kay�tlar, 
söz konusu haklar�n ihlal edildi�ini gösterebilir. 
 
 
YANGIN YA DA ELEKTR�K ÇARPMASI TEHL�KES�NE YOL AÇAB�LECEK HASARLARI ÖNLEMEK �Ç�N BU C�HAZI YA�MURA 
YA DA NEME MARUZ BIRAKMAYIN. 
 
Soket ÇIKI�I, cihaz�n yan�na monte edilecek ve kolay eri�ilebilir konumda olacakt�r. 
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Bilgisayar monitörünüzü ba�larken ve kullan�rken bu talimatlar� okuyun ve uygulay�n: 
� Uzun süre kullanmayacaksan�z monitörün fi�ini prizden çekin. 
� Hafif nemli bir bezle temizlemeniz gerekti�inde monitörün fi�ini prizden çekin. Güç 

kapat�ld���nda ekran kuru bir bezle silinebilir. Ancak asla alkol, çözücüler ya da amonyak bazl� 
s�v�lar kullanmay�n. 

� Bu k�lavuzdaki talimatlar� izledi�iniz halde monitörünüzün normal �ekilde çal��mamas� 
durumunda bir servis teknisyenine dan���n. 

� Kasa kapa��n�n yaln�zca uzman servis personeli taraf�ndan aç�lmas� gerekir. 
� Monitörü do�rudan güne� �����, �s�t�c� cihazlar veya di�er �s� kaynaklar�ndan uzak tutun. 
� Havaland�rma deliklerine dü�ebilecek veya monitörün elektronik aksam�n�n gerekti�i gibi 

so�utulmas�n� engelleyebilecek her türlü nesneyi kald�r�n. 
� Kabin üzerindeki havaland�rma deliklerini kapatmay�n. 
� Monitörün kuru kalmas�n� sa�lay�n. Elektrik çarpmas�ndan kaç�nmak için ya�mur veya a��r� 

neme maruz b�rakmay�n. 
� Elektrik kablosunu ya da DC güç kablosunu çekerek monitörü kapatt���n�zda, normal 

çal��abilmesi için elektrik kablosu ya da DC güç kablosunu yeniden takmadan önce 6 saniye 
bekleyin. 

� Elektrik çarpmas�n� veya sete kal�c� bir zarar gelmesini önlemek için monitörü ya�mura veya 
a��r� neme maruz b�rakmay�n. 

� Monitörü yerle�tirirken elektrik kablosunun ve prizin kolay eri�ilebilir oldu�undan emin olun. 
� ÖNEML�: Kullan�m�n�z s�ras�nda daima bir ekran koruyucu program�n� etkinle�tirin. Dura�an 

bir resmin yüksek çözünürlükte uzun bir süre görüntülenmesi, ekran üzerinde bir ‘resim izi’ ya 
da ‘hayalet görüntü’ kalmas�na neden olabilir. Bu, LCD teknolojilerine özgü bir kusurdan 
kaynaklanan bilinen bir durumdur. Ço�u durumda, resim izi gücün kapat�ld�ktan bir süre sonra 
yava� yava� kaybolur. Resim izi sorununun tamir edilemeyece�ini ve garanti kapsam�na 
girmedi�ini unutmay�n. 
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DÜZENLEY�C� B�LG�LER 
 
CE UYUM BEYANI 
 
MMD, sorumlulu�umuz do�rultusunda ürünün, a�a��da belirtilen standartlara uyumlu oldu�unu beyan eder. 
• EN60950-1:2006+A11:2009 (Bilgi Teknolojisi Ekipmanlar�nda Güvenlik ile ilgili gereklilik) 
• EN55022:2006+A1:2007 (Bilgi Teknolojisi Ekipmanlar�nda Radyo Bozulmalar� ile ilgili gereklilik) 
• EN55024:1998+A1:2001+A2:2003 (Bilgi Teknolojisi Ekipmanlar�nda ba����kl�k ile ilgili gereklilik) 
• EN6100-3-2:2006 (Harmonik Ak�m Emisyonu ile ilgili S�n�rlamalar) 
• EN6100-3-3:2008 (Voltaj Dü�meleri ile ilgili S�n�rlamalar) Yürürlükte bulunan yönergelerdeki maddeleri izleyen 
• 73/23/EEC (Dü�ük Voltaj Yönergesi) 
• 2004/108/EC (EMC Yönergesi) 
• 2005/32/EC (EuP, Enerji Kullanan Ürün Yönergesi) EC No. 642/2009 Uygulamas� 
• 93/68/EEC (EMC ve Dü�ük Voltaj Yönergesinde De�i�iklik) ve ISO9000 seviyesinde bir imalat kurulu�u taraf�ndan üretilir. 
 
 
 
FEDERAL �LET���M KOM�SYONU (FCC) B�LD�R�M� (SADECE A.B.D.) 
 

Bu ekipman, FCC hükümlerinin 15 nolu k�sm� uyar�nca test edilmi� ve B s�n�f� bir dijital cihaz ile ilgili limitlere uygun oldu�una 
karar verilmi�tir. Bu limitler, ekipman ticari bir ortamda kullan�ld��� zaman zararl� olabilecek parazitlere kar�� makul seviyede 
koruma sa�lamak amac�yla tasarlanm��t�r.  Bu ekipman, radyo frekans� enerjisi üretir, kullan�r ve radyasyon saçar ve talimat 
k�lavuzuna göre kurulmaz ve kullan�lmazsa radyo ileti�iminde zararl� parazitlere neden olabilir. 

Bu ekipman�n bir konut mahallinde kullan�lmas�, zararl� parazitlere neden olabilir ve böyle bir durumda kullan�c�n�n, masraflar�n� kendisi 
kar��lamak suretiyle, söz konusu parazitleri bertaraf etmesi gerekir. 

 
 

Uyumun sa�lanmas�ndan sorumlu taraf�n aç�k bir �ekilde onaylamad��� de�i�iklikler, kullan�c�n�n ekipman� kullanma iznini 
geçersiz k�labilir. 

 
 

Bu ekran� bir bilgisayar cihaz�na ba�larken sadece ekran ile birlikte verilmi� RF korumal� kablo kullan�n. 
 
Yang�n ya da çarpma tehlikesine neden olabilecek hasarlar� önlemek için bu cihaz� ya�mura ya da a��r� neme maruz b�rakmay�n. 
 
BU B SINIFI D�J�TAL C�HAZ, KANADA’DA PARAZ�TE NEDEN OLAN EK�PMAN DÜZENLEMELER�N�N ÖNGÖRDÜ�Ü 
GEREKL�L�KLER� YER�NE GET�RMEKTED�R. 
 
 

 

 
Bu cihaz, FCC Hükümlerinin 15 nolu K�sm�na uygundur. Cihaz, a�a��da belirtilen iki ko�ulun yerine getirilmesi halinde 
çal��t�r�labilir: (1) bu cihaz zararl� parazitlere neden olmayabilir ve (2) bu cihaz istenmeyen bir i�leme neden olabilecek 
parazitler de dahil olmak üzere al�nan herhangi bir paraziti kabul etmelidir. 
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TEST VE BELGELEND�RME B�LD�R�M� �Ç�N POLONYA MERKEZ� 
Bu ekipman, ba�l� bir koruma devresi olan (üç uçlu soket) bir soketten elektrik almal�d�r. Birlikte çal��an (bilgisayar, ekran, yaz�c� vs. gibi) 
tüm ekipmanlar�n da, ayn� güç tedariki kayna��na sahip olmas� gerekir. 
 
Odan�n elektrik tesisat�n�n faz kondüktörünün, 16 amperden (A) yüksek olmayacak �ekilde nominal de�erli bir sigorta �eklinde yedek bir 
k�sa devre koruma cihaz�na sahip olmas� gerekir. 
 
Ekipman� tamam�yla kapatmak için güç tedariki kablosunun, ekipman�n yan�nda eri�imi kolay bir yerde bulunan güç tedariki soketinden 
ç�kar�lmas� gerekir. 
 
“B” �eklinde bir koruma i�areti ise, ekipman�n, PN-93/T-42107 ve PN-89/E-06251 nolu standartlar�n koruma kullan�m� ile ilgili 
gerekliliklerini kar��lad���n� gösterir. 
 
 

                    
 
 
 
ELEKTR�K, MANYET�K VE ELEKTROMANYET�K ALANLAR (“EMF”) 
1. MMD, tüketicilere yönelik bir çok ürünü imal edip satar ve bu ürünler bir çok elektronik cihazda oldu�u gibi genelde elektromanyetik 

sinyal al�p verme özelli�ine sahiptir. 
2. MMD’nin önde gelen �� �lkelerinden biri, ürünlerimiz için gerekli tüm sa�l�k ve güvenlik önlemlerini almak, yürürlükte bulunan tüm 

yasal gerekliliklere uymak ve ürünlerin üretimi s�ras�nda yürürlükte bulunan EMF standartlar�na ba�l� kalmakt�r. 
3. MMD, sa�l�k aç�s�ndan hiçbir yan etkisi olmayan ürünlerin geli�imi, üretimi ve pazarlamas� için çal���r. 
4. MMD, ürünlerinin kullan�m amaçlar� do�rultusunda uygun bir �ekilde kullan�lmas� durumunda bugün mevcut bulunan bilimsel 

kan�tlara göre kullan�m�n�n güvenli olduklar�n� onaylar. 
5. MMD, uluslararas� EMF ve güvenlik standartlar�n�n geli�tirilmesinde etkin bir rol oynamaktad�r; bu ise, MMD’nin ürünlerinde erken 

entegrasyon ile ilgili standardla�t�rmada daha çok geli�tirme çal��mas� öngörmesini olanakl� k�lmaktad�r. 
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SADECE B�RLE��K KRALLIK �Ç�N B�LG�LER 
 

UYARI – BU C�HAZ TOPRAKLANMALIDIR. 
Önemli: 

 
 

Bu cihaz, onayl� kal�pl� bir 13A fi�i ile beraber verilmektedir. Bu tip fi�i olan bir 
sigortay� de�i�tirmek için a�a��daki ad�mlar� gerçekle�tirin: 

 
1. Sigorta kapa��n� ve sigortay� ç�kar�n. 
2. BS 1362 5A,A.S.T.A. ya da BSI onayl� tipte bir yeni sigorta yerle�tirin.  
3. Sigorta kapa��n� yerine koyun. 

 
�ayet yerle�tirilmi� fi�, soket ç�k��� için uygun de�ilse, ç�kar�l�p yerine 3 pimli 
uygun bir fi� konulmal�d�r. 

 
�ayet ba�lant� fi�inde bir sigorta bulunuyorsa, bunun 5A de�erinde olmas� gerekir. 
Sigortas� olmayan bir fi�in kullan�lmas� durumunda da��t�m panelindeki sigortan�n 
5A’dan yüksek olmamas� gerekir. 

 
Not: Ç�kar�lm�� olan fi�in, ba�ka bir yerde 13A’l�k bir sokete sokulmas� durumunda 
olas� bir çarpma tehlikesinden kaç�nmak için imha edilmesi gerekir. 

 
 
Bir fi� nas�l tak�l�r 

 
Ba�lant� kablosundaki kablolar, a�a��da yer alan yasalar do�rultusunda 
renklendirilmi�tir: 
MAV� - “NÖTR” (“N”) 
KAHVERENG� - “CANLI” (“L”) 
YE��L VE SARI - “TOPRAK” (“E”) 

 
1. YE��L ve SARI kablolar�n, “E” harfi ile i�aretli ya da Toprak sembollü ya da 

YE��L ya da YE��L VE SARI renkli fi�ten terminale ba�lanmas� gerekir. 
2. MAV� kablonun, “N” harfli ya da S�YAH renkli terminale ba�lanmas� gerekir. 
3. KAHVERENG� kablonun, “L” harfli ya da KIRMIZI renkli terminale ba�lanmas� 

gerekir. 
 
Fi�in kapa��n� yerine koymadan önce kablonun sap�n�n, yaln�zca üç kablo 
üzerinde de�il, kablonun muhafazas� üzerinde desteklendi�inden emin olun. 

 
 
 
 



Kullan�c� El Kitab� BDL5545ET 

 
6 

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. 
 
 
 
KULLANIM ÖMRÜ B�TEN ÜRÜNLER�N ATILMASI 
Yeni TV/Ekran�n�z, dönü�türülebilen ve yeniden kullan�labilen malzemeleri içerir.  Bu konuda uzman �irketler, yeniden kullan�labilir 
malzemelerin miktar�n� art�rmak ve at�lacak miktar� en aza indirmek için ürününüzü geri dönü�türebilir. 
 
Lütfen size yak�n Philips bayinizden eski ekran�n�z�n nas�l at�laca�� konusunda yerel düzenlemeler hakk�nda bilgi al�n.  
 
(Kanada ve A.B.D’deki mü�teriler için) 
Bu ürün kur�un ve/veya c�va ihtiva edebilir. Bunlar� yerel, eyalet ve federal düzenlemeler do�rultusunda elinizden ç�kar�n. Geri 
dönü�üm konusunda ayr�nt�l� bilgiler için www.eia.org (Tüketici E�itimi Giri�imi) ile temasa geçin. 
 
 
 
ELEKTR�KL� VE ELEKTRON�K TEÇH�ZAT ATIKLARI D�REKT�F� (WEEE) 
Avrupa Birli�i ülkelerinde özel ev e�yalar� kullan�c�lar�n�n dikkatine 
 

 
 
 
Ürün ya da ürünün ambalaj� üzerinde yer alan bu i�aret, kullan�lan elektrikli ve elektronik cihazlar ile ilgili 2002/96/EG nolu 
Avrupa Direktifi do�rultusunda, bu ürünün, normal ev at�klar� ile beraber at�lamayaca��n� gösterir. Bu teçhizat�n, bu amaç 

do�rultusunda elektrikli ve elektronik teçhizat at�klar�n�n topland��� bir i�lem ile at�lmas�ndan siz sorumlusunuz. Bu gibi elektrikli ve 
elektronik teçhizat�n at�laca�� yerlerin tespiti konusunda yerel yönetim dairesine, ev at�klar�n� ortadan kald�ran bir �irkete ya da ürünü 
sat�n ald���n�z ma�azaya ba�vurun. 
 
ABD’deki kullan�c�lar�n dikkatine: 
Tüm LCD ürünlerde oldu�u gibi bu set de C�va içeren bir lambaya sahiptir. Ürünü lütfen Yerel, Eyalet ya da Federal Kanunlara uygun 
olarak elden ç�kar�n. Elden ç�karma veya yeniden kullan�ma sokma hakk�nda ayr�nt�l� bilgi için a�a��daki adrese ba�vurun: 
www.mygreenelectronics.com veya www.eiae.org. 
 
 
 

ÜRÜN KULLANIM ÖMRÜ SONU YÖNERGELER-GER� DÖNÜ�ÜM 
Yeni TV/Monitörünüz yeni kullan�mlar için geri dönü�türülebilen birkaç malzemeyi içermektedir. 
Bütün LCD ürünleri gibi, bu cihaz Cival� bir lambaya sahiptir, lütfen tüm Yerel, Devlet ve Federal yasalara uygun 
olarak at�n. 

 

 ENERGY STAR Orta�� olarak, MMD bu ürünün enerji verimlili�i ENERGY STAR yönergelerine uygun oldu�unu belirlemi�tir.
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1. PAKETTEN ÇIKARMA VE KURULUM 
 
1.1. PAKETTEN ÇIKARMA 
� Bu ürün, standart aksesuarlarla birlikte karton içine paketlenmi�tir. 
� Di�er iste�e ba�l� aksesuarlar ayr� olarak paketlenecektir. 
� Ürün a��rl��� türe ba�l� olarak de�i�ir. Boyut ve a��rl�ktan dolay�, 2 ki�i taraf�ndan ta��nmas� önerilir. 
� Kartonu açt�ktan sonra, içindekilerin iyi durumda ve eksiksiz oldu�undan emin olun. 
 
1.2. PAKET �ÇER��� 
Lütfen, paket içeri�inizde a�a��daki ö�eleri ald���n�z� do�rulay�n: 
 
 
 
 

 
 
 
 
� Lütfen tüm di�er bölgeler için güç soketinin AC voltaj�na uygun güç kablosu kullan�ld���ndan ve ülkeye özel 

güvenlik düzenlemeleri taraf�ndan onaylanm�� ve bunlara uygun oldu�undan emin olun. 
� Monitörü göndermek için paket kutusu ve paketleme malzemesini saklaman�z önerilir. 
� DVI kutusu ve masa ayaklar� seçeneklere göre önceden haz�rlanm��t�r. 
 
1.3. KURULUM NOTLARI 
� Yüksek güç tüketimi nedeniyle, daima bu ürün için özel olarak tasarlanm�� fi�i kullan�n. Uzatma kablosu 

gerekli olursa, lütfen servis temsilcinizle irtibata geçin. 
� Devrilmeyi önlemek için, ürün düz bir yüzeye kurulmal�d�r. Ürünün arkas� ve duvar aras�ndaki mesafe uygun 

havaland�rma sa�lamal�d�r. Elektronik bile�enlerin kullan�m ömrünün k�salmamas� için, ürünü mutfak, banyo 
veya di�er yüksek nem bulunan yerlere kurmaktan sak�n�n. 

� Ürün normal �artlarda 2500m rak�m�n alt�nda çal��abilir. 2500m rak�m üzerindeki yerlerde anormal �ekilde 
çal��abilir ve buralarda kurup çal��t�rmay�n. 

 

1 2 3 4 5 6 7

8 
9 

10 11 12Kuzey Amerika Avrupa Çin 

1. LCD monitör 
2. Pilleriyle uzaktan kumanda 
3. CD-ROM 
4. H�zl� Ba�lang�ç K�lavuzu 
5. Logo k�lavuzu 
6. BNC-RCA ba�da�t�r�c� (x3) 
7. Kelepçe 
8. Kelepçe vidalar� (M4x8) x2 
9. Güç kablolar� 
10. VGA kablosu (1,8m) 
11. Ana anahtar kapa�� 
12. Ana anahtar kapa�� vidalar� (M3x6) x 2
13. USB kablosu 

 

13



Kullan�c� El Kitab� BDL5545ET 

 
10 

1.4. D�KEY MONTAJ 
Duvara montaj delikleri 

 
 
Notlar: 
� Duvar montaj� için Metrik 8 (12mm) vidalar� 

gereklidir (birlikte verilmemi�tir). 
� Kuzey Amerika'da, montaj arabirimi UL1678 

standard�na uygun olmal�d�r. Montaj araçlar� 
monitörün a��rl���na dayanabilecek güçte 
olmal�d�r (altl�ks�z yakla��k 54,3 kg). 

 
 
Dikey Mod için Logo K�lavuzu nas�l kullan�l�r? 
a. Logo k�lavuzunu delik k�sa ön çerçeve üzerindeki delik 

ile ayn� hizaya gelecek �ekilde ayarlay�n. 
b. Logonun arka taraf�nda bulunan koruyucu kâ��d� 

s�y�rarak ç�kar�n. 
c. Logonun k�sa ön çerçeve ile ayn� hizada oldu�undan 

emin olun. Logoyu k�sa ön çerçeveye s�k�ca ve 
aral�ks�z olarak bast�r�n. 

d. Film tabakas�n� ç�kar�n 
 
 
 
 

Logo nas�l ç�kar�l�r? 
 

 
Not: Monitörü duvara takarken, lütfen do�ru tak�lmas� için profesyonel bir teknisyene dan���n. Üretici, 

profesyonel bir teknisyen taraf�ndan gerçekle�tirilmeyen kurulumlarda sorumluluk kabul etmemektedir. 

Not: Monitörü döndürürken, uzaktan 
kumanda sensörü alt tarafta olmal�d�r. 
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1.5. ALTLIKLARI TAKMA VE ÇIKARMA 
 
1.5.1 Altl�klar�n tak�lmas� 
 
1. Lütfen monitörü kapat�n. 
2. Altl��� k�lavuz blo�una takt�ktan sonra, monitörün her iki taraf�ndaki vidalar� s�k��t�r�n. 
 
NOT: 
Takarken altl���n uzun ucu öne bakmal�d�r. 
 
 

 
 
 
 
 
1.5.2 Altl�klar�n ç�kar�lmas� 
 
1. Koruyucu tabakay� düz bir yüzeye serin. 
2. Monitörü a�a��ya bakacak �ekilde koruyucu tabaka üzerine yerle�tirin.  
3. Tornavidayla vidalar� sökün ve yeniden kullanmak için güvenli bir yere koyun. 
 
 

Vida 
Vida Vida 

Vida 

Altl�klar 

"Uzun uç  
öne gelir" 
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1.5.3 Monitörün dü�mesini önleme 
 
Deprem veya ba�ka olay durumunda monitörün devrilmesini önlemek için, lütfen �u ad�mlar� uygulay�n. 
 
A�a��daki �ekilde gösterildi�i gibi, monitörü monitör a��rl���na dayanabilecek güçte bir kabloyla sa�lam bir 
duvar yada sütuna sabitleyin (BDL5545ET: yakla��k 55,8 kg). Vidal� kancalar (halkal� tür) önerilir. 
 

  
 
 
 
Dikkat: 
� Yukar�daki yöntem önerilmesine ra�men, monitörün devrilmeyece�i garanti edilemez. 
� Monitörü ta��madan önce, kabloyu ç�kar�n. 
 
 
 

Kelepçe 

Vida 

Vida Delikleri 

Vidal� Kanca, vb.



Kullan�c� El Kitab� BDL5545ET 

 
13 

2. PARÇALAR VE ��LEVLER 
 
2.1. ÖNDEN GÖRÜNÜM 
 

 
 

1. Ortam ����� sensörü 
� Ekran çevresindeki ortam ayd�nlatmas� ko�ullar�n� alg�lar ve OSD menüde bulunan "I��k Sensörü" "Aç�k" 

olarak ayarlanm�� ise, görüntü parlakl���n� otomatik olarak ayarlar.  
 
2.  Uzaktan kumanda sensörü  
� Uzaktan kumanda cihaz�ndan gelen komut sinyallerini al�r.  
 
3.  LCD güç durumu göstergesi  
� Ekran�n çal��ma durumunu gösterir:  

- Ekran aç�k ise ���klar ye�il yanar  
- Ekran uyku modunda iken ���klar k�rm�z� yanar 
- Ekran DPMS moduna geçti�inde ���klar amber renginde yanar  
- PROGRAM etkin durumda ise, ���k ye�il ve k�rm�z� yan�p söner  
- Gösterge k�rm�z� yan�p söndü�ünde, bir ar�za tespit edilmi� demektir  
- Ekran�n ana güç beslemesi kesildi�inde, kapal� duruma geçer  

 
4.  OPS güç durumu göstergesi  
� OPS (Aç�k Tak ç�kar Özellikleri) modülünün çal��ma durumunu gösterir  

- OPS aç�ld���nda ���klar ye�il yanar  
- OPS'nin ana güç beslemesi kesildi�inde, kapal� duruma geçer. 
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2.2. ARKADAN GÖRÜNÜM 
 

 
1. POWER (GÜÇ) dü�mesi ( ) 

Gücü açmak veya monitörü bekleme konumuna geçirmek için. 
 
2. MUTE (SESS�Z) dü�mesi 

Ses kesmeyi AÇMAK/KAPATMAK için. 
 
3.  SORCE (KAYNAK) dü�mesi 

Bu butonu kullanarak giri� kayna��n� seçin. 
 OSD menüsü aç�k oldu�unda, bu buton AYAR butonu olarak ta kullan�l�r.  

 
4. PLUS (+) dü�mesi 

OSD menüsü aç�kken ayar� art�rmak ya da OSD menüsü kapal�yken ses ç�k�� seviyesini art�rmak için. 
 
5. MINUS (-) dü�mesi 

OSD menüsü aç�kken ayar� azaltmak ya da OSD menüsü kapal�yken ses ç�k�� seviyesini azaltmak için. 
 
6. UP (�) (YUKARI) dü�mesi 

OSD menüsü aç�kken seçili ö�eyi ayarlamak üzere vurgulama çubu�unu yukar� ta��mak için. 
 
7. DOWN (�) (A�A�I) dü�mesi 

OSD menüsü aç�kken seçili ö�eyi ayarlamak üzere vurgulama çubu�unu a�a�� ta��mak için. 
 
8. MENU (MENÜ) dü�mesi 

OSD menüsü aç�kken önceki menüye geri dönmek ya da OSD menüsü kapl�yken OSD menüsünü 
etkinle�tirmek için. 

 
Not: Klavye Kontrolü Kilit Modu Bu i�lev, tüm Klavye Kontrol i�levlerine eri�imi devred��� b�rak�r. Klavye 
kontrolü kilidini etkinle�tirmek için, “�” ve “�” dü�melerinin her ikisini de bas�n ve 3 saniyeden fazla sürekli 
bas�l� tutun. Kullan�c� moduna geri dönmek için, “�” ve “�” dü�mesinin her ikisine de bas�n ve 3 saniye sürekli 
bas�l� tutun. 
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2.3. G�R��/ÇIKI� TERM�NALLER� 
 

 
 
1. OPS YUVASI 

�ste�e ba�l� OPS modülünün tak�ld��� yuva. 
 

2. USB 
Yaln�zca teknik destek (örn: Ürün yaz�l�m� yükseltmeleri) için. 
 

3. RJ-45 
Bir internet taray�c�s� arac�l���yla uzaktan ekran�n�z� yap�land�rmak için Yerel A� denetim i�levi. Yerel A� 
ba�lant� noktas� arac�l���yla ekran� nas�l kontrol edece�inize dair talimatlar için, lütfen ekran�n�zla beraber 
gelen CD-ROM’daki Kullan�m Notlar�na ba�vurun. 
 

4. RS232C (OUT/IN (G�R��/ÇIKI�)) 
��levde döngü kullan�m� için RS232C a� ba�lant�s� giri�/ç�k���. 
 

5. AUDIO IN (AUDIO1/AUDIO2/ AUDIO3) (SES G�R��� (SES1/SES2/SES3)) 
Bilgisayar veya AV ayg�t�n�n ses ç�k���na ba�lay�n. 
 

6. AUDIO OUT R/L (SES ÇIKI�I R/L) 
AUDIO IN (AUDIO1/AUDIO2/AUDIO3) veya HDMI ak�ndan ses sinyali verir. 

 
7. SPEAKERS R/L (HOPARLÖRLER R/L) 

AUDIO IN (AUDIO1/AUDIO2/AUDIO3) veya HDMI ak�ndan ses sinyalini harici hoparlörlere verir. 
 

8. USB Dokunmatik Konnektör  
Dokunma sinyali ç�kt�s�n� harici ana bilgisayara gönderir  
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9. Ana güç anahtar� 
Ana güç anahtar�n� açmak/kapatmak için bas�n. 
 

10. AC OUT (AC ÇIKI�I) 
Ba�ka ya da harici medya ayg�t�n�n AC IN (AC G�R���) soketine ba�lay�n. 
(S�n�fland�rma : 100~240Vac, 50-60Hz, 3A Maks.) 
 

11. AC IN (AC G�R���)  
Birlikte verilen güç kablosunu duvar prizine ba�lay�n. 
 

12. DISPLAY PORT (EKRAN BA�LANTI NOKTASI) 
Bilgisayar veya AV ayg�t�n�n DisplayPort (Ekran Ba�lant� Noktas�) ç�k���na ba�lay�n. 
 

13. VIDEO IN (HDMI) (V�DEO G�R��� (HDMI)) 
AV ayg�t�n�n HDMI ç�k���na ya da bilgisayar�n DVI-D ç�k���na ba�lay�n. (DVI-HDMI kablosuyla) 
 

14. VIDEO IN (DVI-D) (V�DEO G�R��� (DVI-D)) 
Bilgisayar�n DVI-D ç�k���na ya da AV ayg�t�n�n HDMI ç�k���na ba�lay�n (DVI-HDMI kablosuyla). 
 

15. VGA IN (VGA G�R���) 
Bilgisayar�n VGA ç�k���na ba�lay�n. 
 

16. VGA OUT (VGA ÇIKI�I) 
VGA IN (VGA G�R���) ak�ndan VGA sinyali verir. 
 

17. VIDEO IN (COMPONENT) (V�DEO G�R��� (KOMPONENT) 
AV ayg�t�n�n komponent ç�k���na ba�lamak için komponent video giri�i (Component). 
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2.4. UZAKTAN KUMANDA 
2.4.1. GENEL ��LEVLER 

POWER (GÜÇ) dü�mesi 

Monitörü bekleme modundan açmak için bas�n. Bekleme moduna 
kapatmak için yeniden bas�n. 
 
Bu buton OPS tak�l� oldu�u takdirde OPS güç butonu i�levini de görür.  
OPS varsay�lan video kayna�� ise, OPS ekran ile ayn� zamanda aç�l�r ve  
kapan�r.  
Not: OPS varsay�lan video kayna�� de�ilse, ekran kapat�ld���nda OPS'nin  
güç durumunda bir de�i�iklik olmaz.  

SMART (AKILLI) dü�mesi 

Ak�ll� resim modunu seçmek için: 
� Standard (Standart): görüntüler için (fabrika ayar�) 
� Highbright (Çok parlak): Video gibi hareketli görüntü için 
� sRGB: metin tabanl� görüntüler için 
��Cinema (Sinema): Filmler için. 
Bilgisayar modu: Standard (Standart), Highbright (Çok parlak) ve sRGB 
Video modu: Standard (Standart), Highbright (Çok parlak) ve Cinema 

(Sinema). 

VIDEO SOURCE (V�DEO KAYNA�I) dü�mesi 

Video kayna�� seçme menüsünü etkinle�tirmek için. DP, DVI-D, VGA, 
HDMI ve Component (Komponent)'den video giri� kayna��n� seçmek için 
arka arkaya bas�n. 

AUDIO SOURCE (SES KAYNA�I) dü�mesi 

Ses kayna�� seçme menüsünü etkinle�tirmek için. HDMI, AUDIO1 (SES1), 
AUDIO2 (SES2) ve AUDIO3 (SES3)'den ses giri� kayna��n� seçmek için 
arka arkaya bas�n. 

Resim biçimi dü�mesi 
Ekran en boy oran�n� bilgisayar sinyali  
aras�nda de�i�tirmek için: Full (Tam), Normal, Custom (Özel),  
Real (Gerçek) ve 21:9. 
Video sinyali: Full (Tam), Normal, Dynamic (Dinamik), Custom (Özel), 
Real (Gerçek) ve 21:9. 
PIP (Resim �çinde Resim) dü�meleri 

ON/OFF (AÇIK/KAPALI) dü�mesi: PIP modunu 
AÇMAK/KAPATMAK için.
INPUT (G�R��) dü�mesi: Alt resim giri� sinyalini seçmek için.

CHANGE (DE���T�R) dü�mesi: Ana resim ve alt resim 
aras�nda geçi� yapmak için.

CONTRAST (KONTRAST) dü�mesi 
Contrast (Kontrast) OSD seçimini açmak için bas�n ve ard�ndan de�eri 
ayarlamak için PLUS (ARTI) veya MINUS (EKS�) dü�mesine bas�n. 
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BRIGHTNESS (PARLAKLIK) dü�mesi 
Brightness (Parlakl�k) OSD seçimini açmak için bas�n ve ard�ndan de�eri 
ayarlamak için PLUS (ARTI) veya MINUS (EKS�) dü�mesine bas�n. 

DISPLAY (GÖSTERGE) dü�mesi 
Ekran�n sa� üst kö�esinde gösterilen bilgi OSD'sini açmak/kapatmak için. 

MENU (MENÜ) dü�mesi 
OSD menüsünü açmak/kapatmak için. 

UP (YUKARI) dü�mesi 
� OSD menüsü aç�kken seçili ö�eyi ayarlamak üzere vurgulama çubu�unu 

yukar� ta��mak için. 
� "PIP" modunda alt resmi yukar� ta��mak için. 

DOWN (A�A�I) dü�mesi 
� OSD menüsü aç�kken seçili ö�eyi ayarlamak üzere vurgulama çubu�unu 

a�a�� ta��mak için. 
� "PIP" modunda alt resmi a�a�� ta��mak için. 

PLUS (ARTI) dü�mesi 
� OSD menüsü aç�kken vurgulama çubu�unu 1nci veya 2nci alt menünün 

sa��na ta��mak için. 
� Ayar� OSD menüsü ile art�rmak için. 
� "PIP" modunda alt resmi sa�a ta��mak için. 

MINUS (EKS�) dü�mesi 
� OSD menüsü aç�kken vurgulama çubu�unu 1nci veya 2nci alt menü ya 

da ana menünün soluna ta��mak için. 
� Ayar� OSD menüsü ile azaltmak için. 
� "PIP" modunda alt resmi sola ta��mak için. 

SET dü�mesi 
Ayar� OSD menüsü ile etkinle�tirmek için. 

AUTO ADJUST (OTO AYARLAMA) dü�mesi 
Not: Yaln�zca VGA giri�i için. 
AUTO ADJUST (OTO AYARLAMA) i�levini yürütmek için. 

EXIT (ÇIK) dü�mesi 
Önceki OSD menüsüne dönmek için. 

MUTE (SESS�Z) dü�mesi 
Sessiz i�levini açmak/kapatmak için. 

VOL UP (SES YUKARI) dü�mesi 
Ses ç�k�� seviyesini art�rmak için. 

VOL DOWN (SES A�A�I) dü�mesi 
Ses ç�k�� seviyesini azaltmak için. 
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2.4.2. P�LLER� UZAKTAN KUMANDAYA TAKMA 
 

 
 
Uzaktan kumandada 1,5V AAA pilleri kullan�lmaktad�r. Pilleri takmak veya de�i�tirmek için: 
1. Kapa�� açmak için bast�r�p kayd�r�n. 
2. Pilleri muhafaza içindeki (+) ve (–) i�aretlerine göre yerle�tirin. 
3. Kapa�� yerle�tirin. 
 
Dikkat: 
Pillerin yanl�� kullan�lmas� s�z�nt� veya patlamaya neden olabilir. Özelikle a�a��daki noktalara dikkat edin. 
� "AAA" pillerini her pilin + ve - i�aretleri pil bölmesinin + ve - i�aretlerine uyacak �ekilde yerle�tirin. 
� Pil türlerini kar��t�rmay�n. 
� Yeni pilleri eskileriyle kar��t�rmay�n. Pil ömrünün k�salmas�na veya s�z�nt�ya neden olur. 
� Pil s�v�s�n�n pil bölmesine s�zmas�n� önlemek için, bitmi� pilleri derhal ç�kar�n. Aç��a ç�km�� pil asidine 

dokunmay�n, cildinize zarar verebilir. 
 
Not: 
Uzaktan Kumanday� uzun süre kullanmayacaksan�z, pilleri ç�kar�n. 
 
2.4.3. UZAKTAN KUMANDANIN ÇALI�MA MESAFES� 
Dü�meye basarken, uzaktan kumandan�n ba� k�sm�n� monitörün uzaktan kumanda sensörüne do�ru tutun. 
Uzaktan kumanday�, monitörün uzaktan kumanda sensöründen yakla��k 10m/33ft mesafe ve 30 derece yatay 
ve dikey aç� içinde kullan�n. 
 

 
 

Not: Monitördeki uzaktan kumanda sensörüne do�rudan güne� ����� veya güçlü bir ���k vurdu�unda ya da 
sinyal iletim yolunda bir engel oldu�unda, uzaktan kumanda düzgün çal��mayabilir. 
Uzakl�k ve aç�daki art�� ile birlikte etkili mesafede azalma görülür
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3. HAR�C� EK�PMAN BA�LANTILARI 
 
3.1. KABLO TUTUCUYU KULLANMA  

 

 
 
3.2. ANAHTAR KAPA�INI KULLANMA 
Anahtar kapa��n� monitörün yanl��l�kla aç�lmas�n� veya kapat�lmas�n� önlemek için kullanabilirsiniz. 
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3.3. HAR�C� EK�PMANI BA�LAMA (DVD/VCR/VCD) 
 
3.3.1. KOMPONENT V�DEO G�R���N� KULLANMA 
1. Ayg�t�n ye�il renkli ("Y" olarak etiketlenmi�) jak�n� monitörün ye�il renkli "Y" jak�na ba�lay�n. 
2. Ayg�t�n mavi renkli ("Pb" olarak etiketlenmi�) jak�n� monitörün mavi renkli "Pb" jak�na ba�lay�n. 
3. Ayg�t�n k�rm�z� renkli ("Pr" olarak etiketlenmi�) jak�n� monitörün k�rm�z� renkli "Pr" jak�na ba�lay�n. 
4. Ayg�t�n k�rm�z� (R) ve beyaz (L) ses jaklar�n� monitörün AUDIO IN (SES G�R���) (AUDIO2 (SES2) veya 

AUDIO3 (SES3)) jaklar�na ba�lay�n. 
 

 
 
 
3.3.2. HDMI G�R���N� KULLANMA 
Harici ayg�t�n HDMI konektörünü monitörün HDMI giri�ine ba�lay�n. 
 

 
 

DVD/VCR/VCD 

DVD/VCR/VCD 
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3.3.3 Ekran Ba�lant� Noktas� G�R���N� KULLANMA 
Harici ayg�t�n Ekran Ba�lant� Noktas� konektörünü monitörün Ekran Ba�lant� Noktas� giri�ine ba�lay�n. 

 
 
 

3.4. B�LG�SAYAR BA�LAMA 
 
3.4.1. VGA G�R���N� KULLANMA 
1. Bilgisayar�n 15 pimli VGA konektörünü monitörün VGA IN (VGA G�R���) konektörüne ba�lay�n. 
2. Ses kablosunu monitörün AUDIO IN (SES G�R���) (AUDIO1 (SES1)) giri�ine ba�lay�n. 
 

 

DVD/VCR/VCD 

Bilgisayar 
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3.4.2. DVI G�R���N� KULLANMA 
1. Bilgisayar�n DVI-D konektörünü monitörün DVI-D konektörüne ba�lay�n. 
2. Ses kablosunu monitörün AUDIO IN (SES G�R���) (AUDIO1 (SES1)) giri�ine ba�lay�n. 
 

 
 
 
3.4.3. HDMI G�R���N� KULLANMA 
Bilgisayar�n HDMI konektörünü monitörün HDMI konektörüne ba�lay�n. 
 

 

Bilgisayar 

Bilgisayar 
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3.4.4. EKRAN BA�LANTI NOKTASI G�R���N� KULLANMA 
Bilgisayar�n Ekran Ba�lant� Noktas� konektörünü monitörün Ekran Ba�lant� Noktas� konektörüne ba�lay�n. 

 
 
 
3.4.5. DOKUNMAT�K Ç�k��� KULLANMA 
Bilgisayar�n�z�n USB konnektörünün ekran üzerindeki USB dokunmatik konnektörüne ba�lanmas�n� sa�lar. 
 

  
 
 

Bilgisayar 

PC 
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Temel dokunmatik özellikler  
Dokunma yöntemi: Parmak, eldiven tak�lm�� el, f�rça veya elektronik kalem dâhil herhangi bir KÖ opak nesne 
Dokunmatik etkinle�tirme gücü: Yok. Dokunmatik i�levini etkinle�tirmek için hiçbir fiziki bask� uygulanmas� 

gerekmez 
Dokunma say�s�: Dokunmatik ekran maksimum iki e�zamanl� dokunma hareketini çözümleyebilir 
Dokunmatik ekran yönü: Yaln�zca enine. Portre modunda (boyuna) monte etmeyin. 
Dokunma hassasiyeti: Dokunulabilir alan�n % 95'inin üzerinde +/-3.0mm 
Çal��ma rak�m�: 2,500M maks. 
Saklama rak�m�: 4,572m maks. 
Tak ve Çal��t�r özelli�i ile desteklenen i�letim sistemleri: 
� Windows 7 (64 bit & 32 bit) 
� Vista (64 bit & 32bit) 
� XP (64 bit & 32 bit) 
� Mac OSX v10.4 ve üzeri sürümler 
� Linux 2.6x ve üzeri sürümleri 
 ��letim Sistemi ile Desteklenen Çal��ma Modlar�: 
 

 Win 7 5  Win 7 4  Vista XP 
 

Mac 
OSX 

Linux 

Varsay�lan 
Fare 1  V V V V V V 

Say�salla�t�r�c� 2  V V V X X X 

Win 7 
Hareketler 3  V X X X X X 

 
1. Varsay�lan fare (t�klama, sürükleme, çift t�klama ve sa� t�klama) 
2. Dokunmatik say�salla�t�r�c� (t�klama, sürükleme/seçme, çift t�klama, sa� t�klama, h�zl� çevirme ve görsel geri 

besleme) 
3. Windows 7 çoklu dokunmatik hareketler içeren say�salla�t�r�c�  
4. Windows 7 – Starter ve Home Basic sürümü  
5. Windows 7 – Home Premium, Professional, Enterprise ve Ultimate sürümleri 
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3.5. HAR�C� SES BA�LANTISI 
 
3.5.1. HAR�C� HOPARLÖRLER� BA�LAMA 
1. Hoparlör kablolar�n� monitörün harici hoparlör (SPEAKERS (HOPARLÖRLER)) ç�k���na ba�lay�n. 
2. Monitörü aç�n. 
Not: Hoparlör kablolar�n� monitöre ba�lamadan önce, monitörünüzü kapat�n. 
 

 
 
 

3.5.2. HAR�C� SES AYGITINI BA�LAMA 
Harici ayg�t�n k�rm�z� (R) ve beyaz (L) ses jaklar�n� monitörün AUDIO OUT R/L (SES ÇIKI�I R/L) jaklar�na 
ba�lay�n. 
 

 
 

Harici ses ayg�t� 

Harici hoparlör 
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3.6. OPS Modülünün BA�LANMASI 
Aç�k Tak ç�kar özelli�i (OPS) konsepti medya oynat�c� ve benzeri bir donan�m�n bir dijital sinyal ekran�na  
kolayca entegre edilmesini sa�lamak amac�yla tasarlanm�� bir endüstri standard�d�r. Temelde piyasa  
bölümlenmesine çözüm sa�lamaya yöneliktir ve montaj, kullan�m, bak�m ve sürüm yükseltme i�lemlerini  
kolayla�t�r�r. 
OPS modülünü monte etmek için, medya oynat�c� cihaz� ekran�n arka taraf�nda bulunan yuvaya takman�z ve  
vidalar� kullanarak sabitlemeniz yeterlidir. 
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4. OSD MENÜSÜ 
A�a��da Ekran Göstergesi (OSD) yap�s�n�n genel görünümü gösterilmektedir. Monitörünüzü ileride ayarlamak 
için referans olarak kullanabilirsiniz. 
 
4.1. OSD MENÜSÜNDE GEZ�NME 
 
4.1.1. OSD MENÜSÜNDE UZAKTAN KUMANDAYLA GEZ�NME 
 

 
 
1. OSD menüsünü göstermek için, uzaktan kumandadaki MENU (MENÜ) dü�mesine 

bas�n. 

2. Ayarlamak istedi�iniz ö�eyi seçmek için, UP (YUKARI)/DOWN (A�A�I) 
dü�mesine bas�n. 

3. Alt menüye girmek için, PLUS (ARTI)/SET (SET) dü�mesine bas�n. 

4. Alt menüde, ö�eler aras�nda geçi� yapmak için UP (YUKARI)/DOWN (A�A�I) 
dü�mesine ya da ayarlar� yapmak için PLUS (ARTI)/MINUS (EKS�) dü�mesine 
bas�n. Alt menü varsa, alt menüye girmek için SET (SET)/PLUS (ARTI) dü�mesine 
bas�n. 

 

5. Önceki menüye geri dönmek için, uzaktan kumandadaki EXIT (ÇIKI�) dü�mesine 
ya da OSD menüsünden ç�kmak için, MENU (MENÜ) dü�mesine bas�n. 
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4.1.1. OSD MENÜSÜNDE MON�TÖRÜN KONTROL DÜ�MELER�YLE GEZ�NME 
 

 
1. OSD menüsünü göstermek için, MENU (MENÜ) dü�mesine 

bas�n. 

2. Ayarlamak istedi�iniz ö�eyi seçmek için, �/� dü�mesine 
bas�n. 

3. Alt menüye girmek için, SOURCE (KAYNAK) veya PLUS 
(ARTI) dü�mesine bas�n. 

4. Alt menüde, ö�eler aras�nda geçi� yapmak için �/� 
dü�mesine ya da ayarlar� yapmak için PLUS/MINUS 
(ARTI/EKS�) dü�mesine bas�n. Alt menü varsa, alt menüye 
girmek için SOURCE (KAYNAK) veya PLUS (ARTI) dü�mesine
bas�n. 

 

5. Önceki menüye geri dönmek için, MENU (MENÜ) dü�mesine 
bas�n ya da OSD menüsünden ç�kmak için birkaç defa MENU 
(MENÜ) dü�mesine bas�n. 
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4.2. OSD Menüsü Tan�t�m� 
 
4.2.1. PICTURE (RES�M) MENÜSÜ 
 

 
 

 
Brightness (Parlakl�k) 
LCD panelin arka ayd�nlatmas�n�n yo�unlu�unu de�i�tirerek genel görüntü parlakl���n� ayarlar. 
Alt menüyü açmak için, SET/PLUS (SET/ARTI) dü�mesine ve ard�ndan ayar yapmak için PLUS/MINUS 
(ARTI/EKS�) dü�mesine bas�n. 
 
Contrast (Kontrast) 
Resim kalitesini netle�tirmeyi ayarlar. Resmin siyah k�s�mlar� daha koyu ve beyaz daha parlak olur. 
Alt menüyü açmak için, SET/PLUS (SET/ARTI) dü�mesine ve ard�ndan ayar yapmak için PLUS/MINUS 
(ARTI/EKS�) dü�mesine bas�n. 
 
Sharpness (Keskinlik) 
Ayr�nt�lar� iyile�tirmeyi ayarlar.. 
Alt menüyü açmak için, SET/PLUS (SET/ARTI) dü�mesine ve ard�ndan ayar yapmak için PLUS/MINUS 
(ARTI/EKS�) dü�mesine bas�n. 
 
Black level (Siyah seviyesi) 
Görüntü parlakl���n� de�i�tirmeyi ayarlar.. 
Alt menüyü açmak için, SET/PLUS (SET/ARTI) dü�mesine ve ard�ndan ayarlamak için PLUS/MINUS 
(ARTI/EKS�) dü�mesine bas�n. 
 
Noise reduction (Gürültü azaltma) 
Görüntüdeki gürültüyü gidermeyi ayarlar. Uygun gürültü azaltma seviyesini seçebilirsiniz. 
Alt menüyü açmak için, SET/PLUS (SET/ARTI) dü�mesine ve ard�ndan a�a��dakiler aras�nda geçi� 
yapmak için UP/DOWN (YUKARI/A�A�I) dü�mesine bas�n 

� Off (Kapal�) � Low (Dü�ük) 
� Middle (Orta) � High (Yüksek) 
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Tint (Tint) 
Not: Yaln�zca HDMI-Video zamanlamas�, DVI-D(HD zamanlamas�), DP(HD zamanlamas�) ve Component 
giri�leri içindir. 
Görüntünün renk tonunu de�i�tirmeyi ayarlar. 
Alt menüyü açmak için, SET/PLUS (SET/ARTI) dü�mesine ve ard�ndan ayarlamak için PLUS/MINUS 
(ARTI/EKS�) dü�mesine bas�n. PLUS (ARTI) dü�mesine bas�n, renk tonu ye�ilimsi olur. MINUS (EKS�) 
dü�mesine bas�n, renk tonu morumsu olur. 
 
Color (Renk) 
Not: Yaln�zca HDMI-Video zamanlamas�, DVI-D(HD zamanlamas�), DP(HD zamanlamas�) ve Component 
giri�leri içindir. 
Görüntüde renk yo�unlu�unu art�rmay� ya da azaltmay� ayarlar. 
Alt menüyü açmak için, SET/PLUS (SET/ARTI) dü�mesine ve ard�ndan ayar yapmak için PLUS/MINUS 
(ARTI/EKS�) dü�mesine bas�n. 
Renk yo�unlu�unu art�rmak için, PLUS (ARTI) dü�mesine veya renk yo�unlu�unu azaltmak için MINUS 
(EKS�) dü�mesine bas�n. 
 
Color temperature (Renk derecesi) 
Görüntünün renk derecesini seçer. Görüntü, daha dü�ük renk derecesiyle k�rm�z�ms� ve daha yüksek 
renk derecesiyle mavimsi görünür. 
Alt menüyü açmak için, SET/PLUS (SET/ARTI) dü�mesine ve ard�ndan a�a��dakiler aras�nda geçi� 
yapmak için UP/DOWN (YUKARI/A�A�I) dü�mesine bas�n 
� 5000K � 6500K 
� 7500K � 9300K 
� 10000K � Native 
� User (Kullan�c�)
 
Color control (Renk kontrolü) 
Not: Bu i�lev yaln�zca Renk derecesi Kullan�c� olarak ayarland���nda kullan�labilir. 
Bu i�le ile, R (K�rm�z�), G (Ye�il) ve B (Mavi) ayarlar�n� ba��ms�z olarak de�i�tirerek görüntünün renk 
tonlar�n� tam olarak ayarlayabilirsiniz. 
Alt menüye girmek için, SET/PLUS (SET/ARTI) dü�mesine bas�n. UP (YUKARI)/DOWN (A�A�I) 
dü�mesine basarak User-R (Kullan�c�-R), User-G (Kullan�c�-G) veya User-B (Kullan�c�-B)'yi seçin ve 
PLUS/MINUS (ARTI/EKS�) dü�mesine basarak ayarlay�n. 
 
Light sensor (I��k sensörü) 
Ortam ���k sensörünü etkinle�tirmek veya devred��� b�rakmak için seçin. Etkinle�tirildi�inde, ortam ���k 
ko�ulu de�i�tikçe görüntü parlakl��� otomatik olarak ayarlan�r. 
Alt menüyü açmak için SET/PLUS (SET/ARTI) dü�mesine ve ard�ndan seçim yapmak içinUP/DOWN 
(YUKARI/A�A�I) dü�mesine bas�n. 
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Smart contrast (Ak�ll� kontrast) 
Not: I��k sensörü ve Ak�ll� kontrast ayn� anda aç�k bulundurulamaz. 
Aç�ld���nda, koyu ekranlar� gösterirken bu i�lev görüntü kontrast�n� art�rmaya yard�mc� olur. 
Alt menüyü açmak için SET/PLUS (SET/ARTI) dü�mesine ve ard�ndan seçim yapmak içinUP/DOWN 
(YUKARI/A�A�I) dü�mesine bas�n. 
 

 
 

 
Smart picture (Ak�ll� resim) 
A�a��daki ak�ll� resim modlar� kullan�labilir  
Bilgisayar modu: Standard (Standart), Highbright (Çok parlak) ve sRGB (sRGB). 
Video modu: Standard (Standart), Highbright (Çok parlak) ve Cinema (Sinema). 
 
Video source (Video kayna��) 
Video giri� kayna�� seçin. 
Alt menüyü açmak için, SET/PLUS (SET/ARTI) dü�mesine ve ard�ndan a�a��dakiler aras�nda geçi� 
yapmak için UP/DOWN (YUKARI/A�A�I) dü�mesine bas�n 
� Display Port (Ekran Ba�lant� Noktas�) � DVI-D 
� Card OPS � VGA 
� HDMI � Component 
 
Picture reset (Resim resetleme) 
Picture (Resim) menüsündeki tüm ayarlar� s�f�rlay�n. 
Alt menüyü açmak için, SET/PLUS (SET/ARTI) dü�mesine ve ard�ndan seçim yapmak için 
PLUS/MINUS (ARTI/EKS�) dü�mesine bas�n. Reset (Yeniden Ba�lat)'� seçin ve ayarlar� önceden 
ayarlanm�� fabrika de�erlerine geri yüklemek için SET (SET) dü�mesine bas�n. EXIT (ÇIK) dü�mesine 
bas�n veya Cancel (�ptal Et)'i seçin ve iptal edip ard�ndan önceki menüye geri dönmek için SET (SET) 
dü�mesine bas�n. 
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4.2.2. SCREEN (EKRAN) MENÜSÜ 
 

 
 

 
H position (H pozisyon) 
Resmin yatay konumunu ayarlay�n. 
Alt menüyü açmak için, SET/PLUS (SET/ARTI) dü�mesine ve ard�ndan ayar yapmak için PLUS/MINUS 
(ARTI/EKS�) dü�mesine bas�n. 
Görüntüyü sa�a ta��mak için PLUS (ARTI) dü�mesine veya görüntüyü sola ta��mak için MINUS (EKS�) 
dü�mesine bas�n. 
 
V position (V pozisyon) 
Resmin dikey konumunu ayarlay�n. 
Alt menüyü açmak için, SET/PLUS (SET/ARTI) dü�mesine ve ard�ndan ayar yapmak için PLUS/MINUS 
(ARTI/EKS�) dü�mesine bas�n. 
Görüntüyü yukar� ta��mak için PLUS (ARTI) dü�mesine veya görüntüyü a�a�� ta��mak için MINUS (EKS�) 
dü�mesine bas�n. 
 
Clock (Saat) 
Not: Yaln�zca VGA giri�i için. 
Görüntü geni�li�ini ayarlay�n. 
Alt menüyü açmak için, SET/PLUS (SET/ARTI) dü�mesine ve ard�ndan ayar yapmak için PLUS/MINUS 
(ARTI/EKS�) dü�mesine bas�n. 
Görüntü geni�li�ini geni�letmek için PLUS (ARTI) dü�mesine veya görüntü geni�li�ini daraltmak için 
MINUS (EKS�) dü�mesine bas�n. 
 
Clock phase (Saat faz�) 
Not: Yaln�zca VGA giri�i için. 
Görüntü odaklamas�, netli�i ve kararl�l���n� art�rmak için ayarlay�n. 
Alt menüyü açmak için, SET/PLUS (SET/ARTI) dü�mesine ve ard�ndan ayarlamak içinPLUS/MINUS 
(ARTI/EKS�) dü�mesine bas�n. 
 
Zoom mode (Zoom modu) 
Ald���n�z resimler 16:9 biçiminde (geni� ekran) ya da 4:3 biçiminde (geleneksel ekran) iletilebilir. 16:9 
resimlerde bazen ekran�n süt ve alt�nda siyah bant olur (sinemaskop biçimi). 
Bu i�lev, ekrandaki resim görüntüsünü en iyi duruma getirmenizi sa�lar. A�a��daki zoom 
modlar�kullan�labilir  
Bilgisayar modu: Full (Tam), Normal (Normal), Custom (Özel), Real (Gerçek) ve 21:9. 
Video modu: Full (Tam), Normal (Normal), Dynamic (Dinamik), Custom (Özel), Real (Gerçek) ve 21:9. 
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� Full (Tam) - Bu mod, tam ekran görüntüsünü kullanarak 16:9 olarak iletilen resimlerin 
oranlar�n� düzeltir.  

 

� Normal (Normal) - Resim 4:3 biçiminde yeniden olu�turulur ve resmin her iki 
taraf�nda siyah bant gösterilir. 

 

 

 

 

 

� Dynamic (Dinamik) - 4:3 resimleri orant�s�z olarak daraltarak tüm ekran� doldurur. 
 

� Custom (Özel) - Custom Zoom (Özel Zoom) alt menüsündeki özel zoom 
ayarlar�n�n uygulanmas�n� seçer. 

� Real (Gerçek) - Bu modda, görüntü orijinal görüntü boyutu ölçeklendirilmeden 
ekranda piksel piksel gösterilir. 

� 21:9 - Resim 16:9 biçimine geni�letilir. Bu mod, üstünde ve alt�nda siyah bantlar olan 
resimler (sinemaskop biçimi) gösterilirken önerilir. 

 
Custom zoom (Özel zoom) 
Not: Bu ö�e yaln�zca Zoom modu ayar� Özel olarak ayarland���nda kullan�labilir. 
Bu i�levi, zoom ayarlar�n� göstermek istedi�iniz görüntüye uyacak �ekilde daha fazla özelle�tirmek için 
kullanabilirsiniz. 
Alt menüye girmek için, SET/PLUS (SET/ARTI) dü�mesine bas�n. A�a��daki ö�eler aras�nda geçi� 
yapmak için UP/DOWN (YUKARI/A�A�I) dü�mesini ve ayarlamak için PLUS/MINUS (ARTI/EKS�) 
dü�mesini kullan�n. 

 

� Zoom (Yak�nla�t�r) - Görüntünün yatay ve dikey boyutlar�n� ayn� anda büyütür. 

� H zoom (Yatay yak�nla�t�r) - Yaln�zca görüntünün yatay boyutunu büyütür. 

� V zoom (Dikey yak�nla�t�r) - Yaln�zca görüntünün dikey boyutunu büyütür. 

� H position (H pozisyon) - Görüntünün yatay konumunu sola veya sa�a ta��r. 

 
� V position (V pozisyon) - Görüntünün dikey konumunu yukar� veya a�a�� ta��r. 

 
Screen reset (Ekran resetleme) 
Screen (Ekran) menüsündeki tüm ayarlar� s�f�rlay�n. 
Alt menüyü açmak için, SET/PLUS (SET/ARTI) dü�mesine ve ard�ndan seçim yapmak için 
PLUS/MINUS (ARTI/EKS�) dü�mesine bas�n. Reset (Yeniden Ba�lat)'� seçin ve ayarlar� önceden 
ayarlanm�� fabrika de�erlerine geri yüklemek için SET (SET) dü�mesine bas�n. EXIT (ÇIK) dü�mesine 
bas�n veya Cancel (�ptal Et)'i seçin ve iptal edip ard�ndan önceki menüye geri dönmek için SET (SET) 
dü�mesine bas�n. 
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4.2.3. AUDIO (SES) MENÜSÜ 
 

 
 

 
Speaker (Hoparlör) 
Monitörü dahili hoparlör veya harici hoparlörlerle ses oynatacak �ekilde ayarlay�n. 
A�a��dakiler aras�nda geçi� yapmak için UP/DOWN (YUKARI/A�A�I) dü�mesini kullan�n 
� Internal (Dahili) � External (Harici) 
 
Volume (Ses) 
Ses ç�k�� seviyesini art�rmay� veya azaltmay� ayarlar. 
Alt menüyü açmak için SET/PLUS (SET/ARTI) dü�mesine ve ard�ndan ayarlamak içinPLUS/MINUS 
(ARTI/EKS�) dü�mesine bas�n. 
 
Balance (Balans) 
Sol veya sa� ses ç�k��� dengesini vurgulamay� ayarlar. 
Alt menüyü açmak için, SET/PLUS (SET/ARTI) dü�mesine ve ard�ndan ayar yapmak için PLUS/MINUS 
(ARTI/EKS�) dü�mesine bas�n. 
 
Treble (Tiz) 
Yüksek perdedeki sesleri art�rmay� veya azaltmay� ayarlar. 
Alt menüyü açmak için, SET/PLUS (SET/ARTI) dü�mesine ve ard�ndan ayar yapmak için PLUS/MINUS 
(ARTI/EKS�) dü�mesine bas�n. 
 
Bass (Bas) 
Dü�ük perdedeki sesleri art�rmay� veya azaltmay� ayarlar. 
Alt menüyü açmak için, SET/PLUS (SET/ARTI) dü�mesine ve ard�ndan ayar yapmak için PLUS/MINUS 
(ARTI/EKS�) dü�mesine bas�n. 
 
Mute (Sessiz) 
Sessiz i�levini açmak/kapatmak için. 
Alt menüyü açmak için SET/PLUS (SET/ARTI) dü�mesine ve ard�ndan seçim yapmak için UP/DOWN 
(YUKARI/A�A�I) dü�mesine bas�n. 
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Audio source (Ses kayna��) 
Ses giri� kayna��n�, monitördeki ses giri�i ve HDMI soketlerine ba�lanm�� ses sinyali kayna��na göre 
seçmek için. 
Alt menüyü açmak için, SET/PLUS (SET/ARTI) dü�mesine ve ard�ndan a�a��dakiler aras�nda geçi� 
yapmak için UP/DOWN (YUKARI/A�A�I) dü�mesine bas�n 
� HDMI � AUDIO1 (SES1) 
� AUDIO2 (SES2) � AUDIO3 (SES3) 
 
Audio reset (Ses resetleme) 
AUDIO (SES) menüsündeki tüm ayarlar� s�f�rlay�n. 
Alt menüyü açmak için, SET/PLUS (SET/ARTI) dü�mesine ve ard�ndan seçim yapmak için 
PLUS/MINUS (ARTI/EKS�) dü�mesine bas�n. Reset (Yeniden Ba�lat)'� seçin ve ayarlar� önceden 
ayarlanm�� fabrika de�erlerine geri yüklemek için SET (SET) dü�mesine bas�n. EXIT (ÇIK) dü�mesine 
bas�n veya Cancel (�ptal Et)'i seçin ve iptal edip ard�ndan önceki menüye geri dönmek için SET (SET) 
dü�mesine bas�n. 
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4.2.4. PIP MENÜSÜ 
 

 
 

 
PIP 
PIP (Resim �çinde Resim) modunu Aç�n/Kapat�n. 
Alt menüyü açmak için, SET/PLUS (SET/ARTI) dü�mesine ve ard�ndan a�a��dakiler aras�nda geçi� 
yapmak için UP/DOWN (YUKARI/A�A�I) dü�mesine bas�n 
� On (Aç�k) � Off (Kapal�) 
 
PIP input (PIP giri�i) 
Alt resim giri� sinyalini seçin. 
Alt menüyü açmak için, SET/PLUS (SET/ARTI) dü�mesine ve ard�ndan seçim yapmak için UP/DOWN 
(YUKARI/A�A�I) dü�mesine bas�n. 
 
PIP change (PIP de�i�imi) 
Ana resim ve alt resim aras�nda geçi� yap�n. 
Alt menüyü açmak için, SET/PLUS (SET/ARTI) dü�mesine ve ard�ndan seçim yapmak için UP/DOWN 
(YUKARI/A�A�I) dü�mesine bas�n. 
 
PIP size (PIP boyutu) 
PIP (Resim �çinde Resim) modunda alt resmin boyutunu seçin. 
Alt menüyü açmak için SET/PLUS (SET/ARTI) dü�mesine bas�n ve ard�ndan a�a��dakiler aras�nda 
geçi� yapmak için UP/DOWN (YUKARI/A�A�I) dü�mesine bas�n 
� Small (Küçük) � Medium (Orta Düzey) 
� Large (Geni�) 
 
PIP audio (PIP ses) 
PIP (Resim �çinde Resim) modunda ses kayna��n� seçin. 
Alt menüyü açmak için SET/PLUS (SET/ARTI) dü�mesine bas�n ve ard�ndan a�a��dakiler aras�nda 
geçi� yapmak için UP/DOWN (YUKARI/A�A�I) dü�mesine bas�n 
� MAIN (ANA) - Ana resimden gelen sesi seçin 
� Sub (Alt) - Alt resimden gelen sesi seçin 
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PIP reset (PIP resetleme) 
PIP menüsündeki tüm ayarlar� s�f�rlay�n. 
Alt menüyü açmak için, SET/PLUS (SET/ARTI) dü�mesine ve ard�ndan seçim yapmak için 
PLUS/MINUS (ARTI/EKS�) dü�mesine bas�n. Reset (Yeniden Ba�lat)'� seçin ve ayarlar� önceden 
ayarlanm�� fabrika de�erlerine geri yüklemek için SET (SET) dü�mesine bas�n. EXIT (ÇIK) dü�mesine 
bas�n veya Cancel (�ptal Et)'i seçin ve iptal edip ard�ndan önceki menüye geri dönmek için SET (SET) 
dü�mesine bas�n. 
 
Notlar: 
� PIP i�levi, a�a��daki tabloda gösterildi�i gibi yaln�zca belirli sinyal kayna�� kombinasyonlar�nda 

kullan�labilir. 

Ana resim sinyal kayna��  

DP HDMI DVI-D Card 
OPS VGA Component 

DP       

HDMI       

DVI-D       

Card OPS       

VGA       

Alt resim 
sinyal 

kayna�� 

Component       

( : PIP i�levi kullan�labilir, : PIP i�levi kullan�lamaz) 
� PIP i�levinin kullan�labilirli�i, kullan�lan giri� sinyali çözünürlü�üne de ba�l�d�r. 

 



Kullan�c� El Kitab� BDL5545ET 

 
39 

4.2.5. CONFIGURATION 1 (KONF�GÜRASYON 1) MENÜSÜ 
 

 
 

 
Switch on state (Ko�ullu geç) 
Monitörü ekran gücünü ko�ullu seçmek üzere ayarlay�n. 
Alt menüyü açmak için, SET/PLUS (SET/ARTI) dü�mesine ve ard�ndan a�a��dakiler aras�nda geçi� 
yapmak için UP/DOWN (YUKARI/A�A�I) dü�mesine bas�n 
� Power off (Power off) - Monitörü kapatmak için seçin. 
� Forced on (Zorland�) - Monitörü açmak için seçin. 
� Last status (Son durum) - Son güç durumuna (yani en son de�i�iklik yap�lan duruma).ba�l� olarak 
ekran� açmak ya da kapatmak için seçin. 
 
Auto adjust (Oto ayarlama) 
Not: Yaln�zca VGA giri�i için. 
Bu i�levi, monitörün VGA giri�i görüntüsü ekran�n� otomatik olarak en iyi duruma getirmesini sa�lamak 
için kullan�n. 
Alt menüyü açmak için, SET/PLUS (SET/ARTI) dü�mesine ve ard�ndan ayarlamak için SET (SET) 
dü�mesine bas�n. 
 
Power save (Güç korumas�) 
Monitörü gücü otomatik olarak azaltacak �ekilde ayarlay�n. 
Alt menüyü açmak için, SET/PLUS (SET/ARTI) dü�mesine ve ard�ndan a�a��dakiler aras�nda geçi� 
yapmak için UP/DOWN (YUKARI/A�A�I) dü�mesine bas�n 
� PC - ON (AÇIK) '� seçerek, monitörün arka arkaya üç döngüden sonra Ekran Ba�lant� Noktas�, HDMI, 

DVI-D ve VGA giri�lerinden sinyal alg�lanamad���nda DPMS moduna geçmesini sa�lay�n. Seçim 
yapmak için, PLUS/MINUS (ARTI/EKS�) dü�mesini kullan�n. 

� VIDEO (V�DEO) - ON (AÇIK)'� seçerek, monitörün arka arkaya üç döngüden sonra Component 
giri�lerinden sinyal alg�lanamad���nda güç tasarrufu moduna geçmesini sa�lay�n. Seçim yapmak için, 
PLUS/MINUS (ARTI/EKS�) dü�mesini kullan�n. 

 
Language (Dil) 
OSD menüsü dilini seçin. 
Alt menüyü açmak için, SET/PLUS (SET/ARTI) dü�mesine ve ard�ndan a�a��dakiler aras�nda geçi� 
yapmak için UP/DOWN (YUKARI/A�A�I) dü�mesine bas�n 
� English � Deutsch 
� Pycc�	
 �  
� Polski � Français 
� Italiano � Español 
� Türkçe 
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Panel saving (Panel tasarufu) 
"Görüntü izi b�rakma" riskini azaltmak için panel tasarrufu i�levlerini etkinle�tirin. Alt menüyü açmak için, 
SET/PLUS (SET/ARTI) dü�mesine ve ard�ndan a�a��dakiler aras�nda geçi� yapmak için UP/DOWN 
(YUKARI/A�A�I) dü�mesine bas�n 
� COOLING FAN (SO�UTMA FANI) - On (Aç�k)’� seçti�inizde fan�n her zaman aç�lmas� gerekecektir. 

AUTO (Otomatik)’i seçti�inizde so�utma fan� ekran s�cakl���na göre aç�l�p, kapanacakt�r and the 
cooling fan is turning on all the time.  
Not: So�utma fan� durumu s�ras�yla 50/58/63 °C dereceye göre dü�ük/orta/yüksek h�zlarda olacakt�r. 
Ekran önceden ayarl� kritik s�cakl��a (82°C) ula�t���nda otomatik olarak kapanacakt�r. 

� Brightness (Parlak) - On (Aç�k)'� seçin ve görüntü parlakl��� uygun seviyeye azalt�l�r ve Picture 
(Resim)  menüsündeki Brightness (Parlakl�k) ayar� kullan�lamaz. Seçim yapmak için, PLUS/MINUS 
(ARTI/EKS�) dü�mesini kullan�n. 

� Pixel Shift (Piksel De�i�tirme) - Monitörün görüntü boyutunu hafifçe geni�letip piksellerin konumunu 
dört yönde (yukar�, a�a��, sola ve sa�a) kayd�rmas� için zaman aral���n� seçin. Seçim yapmak için, 
PLUS/MINUS (ARTI/EKS�) dü�mesini kullan�n ( o anki zamandan Off (Kapal�), AUTO (Otomatik), 
10-900 saniye). 
 
ÖNEML�: Cihaz�n�zda uzun zaman aral�klar� boyunca tek bir sabit resmin görüntülenmesine müsaade 
etmeniz önerilmez. Bu, resimlerinizin kalitesini dü�ürecek olan resim izi ya da hayalet görüntüler 
olu�mas�na neden olabilir. Baz� durumlarda, hayalet görüntünün verdi�i zarar kal�c� olabilir. Bu tip 
sorunlardan kaç�nmak için, a�a��daki tedbirlerden birini alman�z� �iddetle tavsiye ediyoruz: 
�   Belli aral�klarla resmi de�i�tirin  
�   Piksel de�i�tirmeyi (Bkz. K�s�m 4.2.5 YAPILANDIRMA 1 MENÜSÜ Piksel de�i�tirme) etkinle�tirin 
�   Resim de�i�tirmek için bir ekran koruyucu kullan�n 

Network control port (A� denetim ba�lant� noktas�) 
Denetim birimi i�levini etkinle�tirin veya devred��� b�rak�n.. 
Alt menüyü açmak için, SET/PLUS (SET/ARTI) dü�mesine ve ard�ndan seçim yapmak için UP/DOWN 
(YUKARI/A�A�I) dü�mesine bas�n. 
 
Network settings(A� ayar�) 
Ekrana IP, Alt A� Maskesi ve Varsay�lan a� geçidi atamak için. Alt menüyü açmak için, SET/PLUS 
(SET/ARTI) dü�mesine ve ard�ndan a�a��dakiler aras�nda geçi� yapmak için UP/DOWN 
(YUKARI/A�A�I) dü�mesine bas�n 
� Network alias name (A� takma ad�) - A� için takma ad� girin. Uygun girdi karakterleri �unlard�r:  

0 ~ 9, A ~ Z, bo�luk. 
� DHCP (DHCP) - DHCP (DHCP) i�levini etkinle�tirmek veya devred��� b�rakmak için seçin. Etkinle�tirilirse, 

ekrana otomatik olarak IP address (IP adresi), Subnet mask (Alt a� maskesi) ve Default gateway 
(Varsay�lan a� geçidi) atan�r. Devred��� b�rak�l�rsa, a�a��daki de�erleri el ile girmeniz istenir. Son 
olarak, belirtilen de�erleri kaydedip saklamak için SET (SET)'e bas�n..  

� IP address (IP adresi)  
� Subnet mask (Alt a� maskesi)  
� Default gateway (Varsay�lan a� geçidi) 
� Login user name (Oturum açma kullan�c� ad�) 
� Login password (Oturum açma parolas�) 
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Select PC source (PC kayna�� seçin) 
Ayar/Ekle butonuna basarak alt menüyü aç�n, ard�ndan Yukar�/A�a�� butonuna basarak OPS, D�� ve 
Otomatik seçenekleri aras�nda geçi� yap�n.  
 
Touch screen function (Dokunmatik ekran i�levi)  
Ayar/Ekle butonuna basarak alt menüyü aç�n, ard�ndan Yukar�/A�a�� butonuna basarak Etkin ve Disable 
Devre d��� seçenekleri aras�nda geçi� yap�n.  
 
NOT: A�a��da listelenen i�levler Dokunmatik ekran i�levi etkinle�tirildi�inde de�i�ir veya silikle�ir.  
(1) Yak�nla�t�rma modu - Silik ve Tam olarak ayarl�d�r  
(2) Özel yak�nla�t�rma - Silik 
(3) PIP – Yaln�zca Kapal� ve PIP (resim içinde resim) seçilebilir. Di�er tüm ö�eler silik görünür 
(4) Tarama modu = Silik görünür ve Bile�en giri�i d���nda Dü�ük tarama olarak ayarl�d�r  
(5) Ekran� bölme = Silik görünür ve Devre d��� olarak ayarl�d�r  
Piksel kayd�rma = Silik görünür ve merkeze ayarl�d�r  
 
Configuration reset (Konfigürasyon resetleme) 
Configuration 1 (Konfigürasyon 1) menüsündeki tüm ayarlar� s�f�rlay�n. 
Alt menüyü açmak için, SET/PLUS (SET/ARTI) dü�mesine ve ard�ndan seçim yapmak için 
PLUS/MINUS (ARTI/EKS�) dü�mesine bas�n. Reset (Yeniden Ba�lat)'� seçin ve ayarlar� önceden 
ayarlanm�� fabrika de�erlerine geri yüklemek için SET (SET) dü�mesine bas�n. EXIT (ÇIK) dü�mesine 
bas�n veya Cancel (�ptal Et)'i seçin ve iptal edip ard�ndan önceki menüye geri dönmek için SET (SET) 
dü�mesine bas�n. 
 
Factory reset (Fabrika ayarlar�) 
Picture (Resim), Screen (Ekran), Audio (Ses), PIP (PIP), Configuration 1 (Konfigürasyon 1), 
Configuration 2 (Konfigürasyon 2) ve Advanced option (Geli�mi� seçenek) menülerindeki tüm 
ayarlar� s�f�rlay�n. Alt menüyü açmak için, SET/PLUS (SET/ARTI) dü�mesine ve ard�ndan seçim yapmak 
için PLUS/MINUS (ARTI/EKS�) dü�mesine bas�n. Reset (Yeniden Ba�lat)'� seçin ve ayarlar� önceden 
ayarlanm�� fabrika de�erlerine geri yüklemek için SET (SET) dü�mesine bas�n. EXIT (ÇIK) dü�mesine 
bas�n veya Cancel (�ptal Et)'i seçin ve iptal edip ard�ndan önceki menüye geri dönmek için SET (SET) 
dü�mesine bas�n. 
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4.2.6. CONFIGURATION 2 (KONF�GÜRASYON 2) MENÜSÜ 

 
 

 
OSD turn off (OSD kapat) 
OSD menüsünün ekranda kalaca�� süreyi ayarlay�n. (5 ila 120 saniye aras�) 
Alt menüyü açmak için, SET/PLUS (SET/ARTI) dü�mesine ve ard�ndan ayarlamak için PLUS/MINUS 
(ARTI/EKS�) dü�mesine bas�n. 
 
Information OSD (OSD bilgi) 
Ekran�n sa� üst kö�esinde gösterilen OSD bilgisinin süresini ayarlay�n. (1 ila 60 saniye aras�nda). OSD 
bilgisi, giri� sinyali de�i�ti�inde gösterilir. 
Alt menüyü açmak için SET/PLUS (SET/ARTI) dü�mesine ve ard�ndan ayarlamak için UP/DOWN 
(YUKARI/A�A�I) dü�mesine bas�n. Off (Kapal�) seçildi�inde, OSD bilgisi ekranda kal�r. 
 
Sleep timer (Uyku zamanlay�c�s�) 
Monitörü belirledi�iniz süre içinde kendi kendine bekleme moduna geçecek �ekilde ayarlay�n. (�u anki 
zamandan Off (Kapal�),1-24 saat) 
Alt menüyü açmak için, SET/PLUS (SET/ARTI) dü�mesine ve ard�ndan ayarlamak içinUP/DOWN 
(YUKARI/A�A�I) dü�mesine bas�n. 
Not: Uyku zamanlay�c� etkinle�tirildi�inde, Zamanlama ayarlar� devred��� b�rak�l�r. 
 
OSD rotation (OSD döndürme) 
OSD menüsünün yönünü ayarlay�n.  
Ayar/Ekle butonuna basarak alt menüyü aç�n ve ard�ndan Yukar�/A�a�� butonuna basarak 0, 90, 180 ve 
270 derece aras�nda istedi�iniz ayar� yap�n.  
 
OSD H-position (OSD H-pozisyon) 
OSD menüsünün yatay konumunu ayarlay�n. 
Alt menüyü açmak için, SET/PLUS (SET/ARTI) dü�mesine ve ard�ndan ayarlamak içinUP/DOWN 
(YUKARI/A�A�I) dü�mesine bas�n. 
 
OSD V-position (OSD V-pozisyon) 
OSD menüsünün dikey konumunu ayarlay�n. 
Alt menüyü açmak için, SET/PLUS (SET/ARTI) dü�mesine ve ard�ndan ayarlamak içinUP/DOWN 
(YUKARI/A�A�I) dü�mesine bas�n. 
 
Monitor information (Monitör bilgisi) 
Model numaras�, seri numaras�, çal��ma saatleri ve yaz�l�m sürümü dahil olmak üzere monitörünüzle ilgili 
bilgileri gösterir. 
Bilgileri görüntülemek için, SET/PLUS (SET/ARTI) dü�mesine bas�n. Önceki menüye geri dönmek için, 
EXIT (ÇIK) dü�mesine bas�n. 



Kullan�c� El Kitab� BDL5545ET 

 
43 

4.2.7. ADVANCED OPTION (GEL��M�� SEÇENEK) MENÜSÜ 

 
 

 
Input resolution (Giri� çözünürlü�ü) 
Not: Yaln�zca VGA giri�i için. 
VGA giri�i çözünürlü�ünü ayarlay�n. Bu yaln�zca monitör VGA giri�i çözünürlü�ünü do�ru 
alg�layamad���nda gereklidir. 
Alt menüyü açmak için SET/PLUS (SET/ARTI) dü�mesine bas�n ve ard�ndan a�a��dakiler aras�nda 
geçi� yapmak için UP/DOWN (YUKARI/A�A�I) dü�mesine bas�n 
� 1024x768, 1280x768, 1360x768 ve 1366x768 
� 640x480, 720x480 ve 852x480 
� 800x600, 1064x600 ve 720x576 
� 1400x1050 ve 1680x1050 
� 720x400 ve 640x400 
� 1440x900 ve 1600x900 
Auto (Oto): Çözünürlü�ü otomatik olarak belirler.  
GÜÇ KAPATILIP yeniden AÇILDI�INDA, seçti�iniz ayar etkili olur. 
 
Black level expansion (Siyah seviyesini art�rma) 
Not: Yaln�zca Video modu giri�leri için. 
Görüntünün karanl�k k�s�mlarda daha fazla ayr�nt�y� ortaya ç�karmak için, uygun siyah seviyesini art�rma 
ayar�n� seçin. 
Alt menüyü açmak için SET/PLUS (SET/ARTI) dü�mesine bas�n ve ard�ndan a�a��dakiler aras�nda 
geçi� yapmak için UP/DOWN (YUKARI/A�A�I) dü�mesine bas�n 
� Off (Kapal�)  � Low (Dü�ük) 
� Medium (Orta Düzey) � High (Yüksek) 
 
Gamma selection (Gamma seçimi) 
Bir görüntünün genel parlakl��� gama ile kontrol edilir. Tam olarak düzeltilmeyen görüntüler çok beyaz  
veya çok koyu görünebilir, dolay�s�yla do�ru gama kontrolü ekran�n genel görüntü kalitesini önemli  
derecede etkileyebilir. 
Görüntüye en uygun ekran gamma de�erini seçin ve görüntü parlakl��� ve kontrast�n� en iyi duruma getirin. 
Alt menüyü açmak için, SET/PLUS (SET/ARTI) dü�mesine ve ard�ndan a�a��dakiler aras�nda geçi� yapmak 
için UP/DOWN (YUKARI/A�A�I) dü�mesine bas�n 
� Native � 2.2 
� 2.4 � S gamma 
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Scan mode (Scan modu) 
Not: Yaln�zca HDMI-Video zamanlamas�, DVI-D(HD zamanlamas�), DP(HD zamanlamas�) ve Component 
giri�leri için. 
Görüntü gösterim alan�n� de�i�tirin. 
Alt menüyü açmak için SET/PLUS (SET/ARTI) dü�mesine bas�n ve ard�ndan a�a��dakiler aras�nda 
geçi� yapmak için UP/DOWN (YUKARI/A�A�I) dü�mesine bas�n 
� Overscan (Üst tarama) - Orijinal görüntü boyutunun %95'ini gösterir. Görüntüyü çevreleyen alanlar�n 

kalan� kesilir. 
� Underscan (Alt tarama) - Görüntüyü orijinal boyutunda gösterir. 
 
Scan conversion (Tarama dönü�ümü) 
IP (Interlace - Geli�mi�) dönü�türme i�levini etkinle�tirin veya devred��� b�rak�n. 
Alt menüyü açmak için SET/PLUS (SET/ARTI) dü�mesine bas�n ve ard�ndan a�a��dakiler aras�nda 
geçi� yapmak için UP/DOWN (YUKARI/A�A�I) dü�mesine bas�n 
� Progressive (Geli�mi�) - IP dönü�türme i�levini etkinle�tirir (önerilen). Etkinle�tirildi�inde, interlace 

giri� sinyali daha iyi görüntü kalitesi için geli�mi� biçime dönü�türülür. 
� Interlace (Interlace): IP i�levini devred��� b�rak�r. Bu mod, hareketi resimler için uygundur ancak 

kaybolma �ans�n� art�r�r. 
Film mode (Film modu) 
Film modu kare dönü�türme i�levini açmak veya kapatmak için seçin. 
Alt menüyü açmak için SET/PLUS (SET/ARTI) dü�mesine bas�n ve ard�ndan a�a��dakiler aras�nda 
geçi� yapmak için UP/DOWN (YUKARI/A�A�I) dü�mesine bas�n 
� Auto (Oto) - Film ve hareketli resimler için film modu kare dönü�türme i�levini etkinle�tirir. Monitör, 24 

kare/saniye (24 fps) giri� sinyalini DVD video sinyali biçimine dönü�türür. Bu i�lev etkinle�tirildi�inde, 
Scan conversion (Tarama dönü�ümü) i�levini Progressive (Geli�mi�) olarak ayarlaman�z önerilir. 

� Off (Kapal�) - Film modu kare dönü�türme i�levini devred��� b�rak�r. Bu mod, TV yay�n� ve VCR 
sinyalleri için uygundur. 

 
IR control (IR kontrol) 
RS232C ba�lant�s�yla birden çok BDL5545ET monitörü ba�land���nda, uzaktan kumandan�n çal��ma 
modunu seçin. 
Alt menüyü açmak için, SET/PLUS (SET/ARTI) dü�mesine ve ard�ndan a�a��dakiler aras�nda geçi� 
yapmak için UP/DOWN (YUKARI/A�A�I) dü�mesine bas�n 
� Normal (Normal) - Tüm monitörler uzaktan kumandayla normal �ekilde çal��t�r�labilir. 
� Primary (Birincil) - Bu monitörü uzaktan kumanda çal��mas�nda birincil monitör olarak tan�mlar. 

Uzaktan kumandayla yaln�zca bu monitör çal��t�r�labilir. 
� Secondary (�kincil) - Bu monitörü ikincil monitör olarak atar. Bu monitör kumandayla çal��t�r�labilir ve 

kontrol sinyalini yaln�zca RS232C ba�lant�s�yla birincil monitörden al�r. 
� Lock (Kilit) - Bu monitörün uzaktan kumanda i�levini kilitler. Kilit açmak için, uzaktan kumandadaki 

DISPLAY (GÖSTERGE) dü�mesini 5 saniye bas�l� tutun. 
 
Keyboard control (Klavye kontrolü) 
Monitörde klavye i�levini (kontrol dü�meleri) etkinle�tirir veya devred��� b�rak�r. 
Alt menüyü açmak için, SET/PLUS (SET/ARTI) dü�mesine ve ard�ndan a�a��dakiler aras�nda geçi� 
yapmak içinPLUS/MINUS (ARTI/EKS�) dü�mesine bas�n 
� Lock (Kilit) - Klavyeyi devred��� b�rak�r. 
� Unlock (Kilidi Aç) - Klavyeyi etkinle�tirir. 
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Tiling (S�ralama) 
Bu i�levle, en fazla 25 BDL5545ET monitör (dikey ve yatay kenarlar�n her birinde 5 monitör) içeren tekli 
büyük ekran matrisi (ekran duvar�) olu�turabilirsiniz. Bu i�lem, her BDL5545ET monitörü papaya zinciri 
yap�land�rmas�nda ba�laman�z� gerektirir. 

Örnek: 

 
 
 
 H monitörler H monitörler 

 
 
� H monitors (H monitörler) - Yatay kenardaki monitör say�s�n� seçin. 
� V monitors (V monitörler) - Dikey kenardaki monitör say�s�n� seçin. 
� Position (Pozisyon) - Bu monitörün ekran matrisindeki pozisyonunu seçin. 
� Frame comp. (Frame comp.) - Kare telafisi i�levini kapat�r veya açar. Aç�l�rsa, görüntüyü düzgün 

göstermek için monitör görüntüyü monitör kenarlar� geni�li�ini telafi edecek �ekilde ayarlar. 
 
 Frame comp. - OFF (Kapal�) Frame comp. - ON (AÇIK) 

 
� Enable (Etkinle�tir): Tiling (S�ralama) i�levini etkinle�tirir veya devred��� b�rak�r. Etkinle�tirilirse, 

monitör H monitors (H monitörler), V monitors (V monitörler), Position (Pozisyon) ve Frame comp 
(Frame comp)'daki ayarlar� uygular. 

Not: PIP AÇMA/KAPATMA dü�mesine bas�ld���nda, S�ralama i�levi devred��� b�rak�l�r. 
� Switch on delay (Gecikmede geç) - Geni� bir matriste veya video duvar�nda AC ani ak�m�n� önlemek 

için her monitör için gecikmede geç süresi seçin. Seçim yapmak için ARTI/EKS� dü�melerini kullan�n 
(Kapal�, Otomatik, geçi�ten 1-50 saniye). 

 
Not: BDL5545ET monitörde dokunmatik i�levi varsay�lan olarak Aç�k durumuna ayarl�d�r. Dokunmatik 
i�levi Aç�k durumunda ise, dokunmatik i�levi yaln�zca tek bir monitörde çal��t���ndan dolay� ekran bölme 
özelli�i otomatik olarak devreden ç�kar�l�r. Dokunmatik i�levi Kapal� durumunda ise, ekran bölme özelli�i 
yeniden etkinle�tirilir ve kullan�c� uygulamaya ba�l� olarak 5x5'e kadar ekran bölme ayar� yapabilir. 

V
 m

on
itö

rle
r 

V
 m

on
itö

rle
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Pozisyon 
Pozisyon 

2 x 2 ekran matrisi (4 monitör) 
H monitorler = 2 
V monitorler = 2 

5 x 5 ekran matrisi (25 monitör) 
H monitorler = 5 
V monitorler = 5 
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Heat status (Is�nma durumu) 
Bu i�lev, monitörün s�cakl�k durumunu istedi�iniz zaman kontrol etmenizi sa�lar. Gösterilen s�cakl���n 
do�rulu�u �5 derecedir. 
Is�nma durumunu görüntülemek için, SET/PLUS (SET/ARTI) dü�mesine bas�n. Önceki menüye geri 
dönmek için, EXIT (ÇIK) dü�mesine bas�n. 
 
Date and time (Tarih ve saat) 
Monitör dahili saatinin geçerli tarih ve saatini ayarlay�n. 
Alt menüye girmek için, PLUS (ARTI) dü�mesine bas�n. UP/DOWN (YUKARI/A�A�I) dü�mesine 
basarak Year (Y�l), Month (Ay), Day (Gün), Hour (Saat), Minute (Dakika) ve Daylight saving (Yaz 
saati) ayarlar� aras�nda geçi� yap�n. PLUS/MINUS (ARTI(EKS�) dü�mesine basarak Daylight saving 
time (Yaz saati) d���ndaki tüm ayarlar� yap�n. SET (SET) dü�mesine basarak Daylight saving (Yaz 
saati) alt menüsünü aç�n. Seçim yapmak için PLUS/MINUS (ARTI/EKS�) dü�mesine ve ard�ndan 
ayarlamak için UP/DOWN (YUKARI/A�A�I) dü�mesine bas�n. 
 

 
 

 
Schedule (Zamanlama) 
Not: Bu i�levi kullanmadan önce, Tarih ve saat'te o anki tarih ve saati ayarlamal�s�n�z. 
Bu i�lev, monitör için en fazla yedi farkl� zamanlama süresi aral��� programlaman�z� sa�lar. Monitörün 
aç�lma kapanma zaman�n�, monitörün çal��t�r�laca�� günleri ve zamanlanan her çal��t�rma aral��� 
döneminde monitörün hangi giri� kayna��n� kullanaca��n� seçebilirsiniz. 
1. Alt menüye girmek için, SET/PLUS (SET/ARTI) dü�mesine bas�n. 

 

2. Zamanlama ö�esini seçmek için, UP/DOWN (YUKARI/A�A�I) dü�mesine (ö�e 1 ila ö�e 7) ve 
ard�ndan PLUS (ARTI) dü�mesine bas�n. 
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3. ON (AÇIK) vurgulanm�� olarak, monitörün aç�laca�� saati ayarlamak için UP/DOWN (YUKARI/A�A�I) 
dü�mesine ve ard�ndan dakikay� ayarlamak için dakika yuvas�na gitmek üzere PLUS (ARTI) 
dü�mesine bas�n. Güç açma zaman�n� kullanmak istemiyorsan�z, saat ve dakika yuvas� için "__"  
seçin. 

4. PLUS (ARTI) dü�mesine basarak OFF (KAPALI) ö�esini vurgulay�n. Monitörün kapat�laca�� saati 
ayarlamak için UP/DOWN (YUKARI(A�A�I) dü�mesine ve ard�ndan dakikay� ayarlamak için dakika 
yuvas�na gitmek üzere PLUS (ARTI) dü�mesine bas�n. Güç kapatma zaman�n� kullanmak 
istemiyorsan�z, saat ve dakika yuvas� için "__"  seçin. 

5. PLUS (ARTI) dü�mesine basarak Input (Giri�) ö�esini vurgulay�n ve ard�ndan giri� kayna��n� 
seçmek için UP/DOWN (YUKARI/A�A�I) dü�mesine bas�n. Giri� kayna�� seçilmezse, en son seçilen 
giri� kayna�� kal�r. 

6. Bu zamanlama ö�esinin etkili olaca�� günleri seçmek için, PLUS (ARTI) dü�mesine ve ard�ndan SET 
(SET) dü�mesine bas�n. 

7. Ba�ka zamanlama ö�eleri ayarlamak isterseniz, EXIT (ÇIK) dü�mesine bas�n ve ard�ndan yukar�daki 
ad�mlar� tekrarlay�n. Zamanlama ö�esi numaras�n�n yan�ndaki kutuda bulunan onay i�areti, seçilen 
zamanlaman�n etkin oldu�unu gösterir. 

 
Notlar: 
� Zamanlama ö�esi içindeki Her Gün seçimi, haftal�k olarak çal��mak üzere ayarlanan di�er 

zamanlamalardan önceliklidir. 
� Zamanlama ö�eleri çak���rsa, zamanlanm�� güç açma zaman� zamanlanm�� güç kapatma zaman�ndan 

önceliklidir. 
� Ayn� zaman için iki zamanlama ö�esi programlanm��sa, en yüksek numaral� zamanlama önceliklidir. 
 
Monitor ID (Monitör ID) 
Monitörü RS232C ba�lant�s�yla kontrol etmek için ID numaras� belirleyin. Birden çok BDL5545ET monitör 
ba�land���nda, her monitör benzersiz bir ID numaras�na sahip olmal�d�r. 
Alt menüyü açmak için, SET/PLUS (SET/AYAR) dü�mesine ve ard�ndan monitör ID'yi seçmek için 
PLUS/MINUS (ARTI/EKS�) dü�mesine bas�n. 
 
DDC/CI (DDC/CI) 
DDC/CI ileti�imi i�levini Açar veya Kapat�r. Normal kullan�m için, On (Aç�k)'� seçin. 
Alt menüyü açmak için, SET/PLUS (SET/ARTI) dü�mesine bas�n ve ard�ndan seçim yapmak için 
UP/DOWN (YUKARI/A�A�I) dü�mesine bas�n. 
 
HDMI with One Wire (One Wire ile HDMI) (Tek Kablo) 
Bu i�lev size CEC (Tüketici Elektroni�i Kontrolü) komutlar�yla HDMI konektörü üzerinden ekran�n�z� 
kontrol etme imkan� sa�lar. 
Alt menüyü açmak için, SET/PLUS (SET/ARTI) dü�mesine ve ard�ndan seçim yapmak için UP/DOWN 
(YUKARI/A�A�I) dü�mesine bas�n 
 
Smart power (Ak�ll� güç) 
Monitörü güç tüketimini otomatik olarak azaltacak �ekilde ayarlay�n. 
Alt menüyü açmak için, SET/PLUS (SET/ARTI) dü�mesine bas�n ve ard�ndan a�a��dakiler aras�nda 
geçi� yapmak için UP/DOWN (YUKARI/A�A�I) dü�mesine bas�n 
� Off (Kapal�)  � Medium (Orta Düzey) 
� High (Yüksek) 
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Auto signal detection (Oto. sinyal alg�lama) 
Monitörün kullan�labilir sinyal kaynaklar�n� otomatik olarak alg�lamas�n� sa�lar. 
Alt menüyü açmak için, SET/PLUS (SET(ARTI) dü�mesine ve ard�ndan seçim yapmak için UP/DOWN 
(YUKARI/A�A�I) dü�mesine bas�n. 
� ON (AÇIK) - Monitörü sinyal ba�land���nda otomatik olarak görüntüyü gösterecek �ekilde ayarlar. 
� OFF (KAPALI) - Sinyal ba�land���nda, yaln�zca el ile seçilebilir. 
 
Settings cloning (Ayar kopyalama) 
Bir ekran�n OSD ayar�n� USB sürücüsüne kaydedip ayar� ba�ka bir ekrana kopyalamak için. 
Alt menüyü açmak için SET/PLUS (SET(ARTI) dü�mesine ve ard�ndan a�a��dakiler aras�nda geçi� 
yapmak için UP/DOWN (YUKARI/A�A�I) dü�mesine 
bas�n 
� Monitor to USB (Monitör'den USB'ye) - YES (EVET) seçildi�inde, OSD ayar� ayg�t�na yüklenir. 
� USB to monitor (USB'den Monitöre) - YES (EVET) seçildi�inde, bu monitörün OSD ayar�n� 

de�i�tirmek için OSD ayar� USB ayg�t�ndan monitöre yüklenir. 
 
Advanced option reset (�leri opsiyon resetleme) 
Advanced option (Geli�mi� seçenek) menüsündeki tüm ayarlar� s�f�rlar. 
Alt menüyü açmak için, SET/PLUS (SET/ARTI) dü�mesine ve ard�ndan seçim yapmak için 
PLUS/MINUS (ARTI/EKS�) dü�mesine bas�n. Reset (Yeniden Ba�lat)'� seçin ve ayarlar� önceden 
ayarlanm�� fabrika de�erlerine geri yüklemek için SET (SET) dü�mesine bas�n. EXIT (ÇIK) dü�mesine 
bas�n veya Cancel (�ptal Et)'i seçin ve iptal edip ard�ndan önceki menüye geri dönmek için SET (SET) 
dü�mesine bas�n. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kullan�c� El Kitab� BDL5545ET 

 
49 

4.2.8. SOFTWARE UPDATE (YAZILIM GÜNCELLEMES�) 
 

 
 

 
Display firmware (Monitör yaz�l�m�) 
Not: Bu, yaln�zca uzman teknisyenler taraf�ndan yürütülmesi gereken geli�mi� bir i�levdir. Hatal� ürün 
yaz�l�m� güncellemesi ekrana zarar verebilir. USB diskinizi FAT16 veya FAT32’de biçimlendirin ve içinde 
sakl�, ilgisiz tüm dosyalar� silin. 
 
Monitör yaz�l�m�n� USB ba�lay�c� ile güncelle�tirmek için bu i�levi kullan�n. Güncelle�tirmek istedi�iniz 
ekran yaz�l�m�n�, FAT16 veya FAT32’de biçimlendirilmi� USB sürücüye kaydedin. USB sürücüde, biri 
"ISP_SPI.HEX" di�eri ise "D7DAXXXX.HEX - XXXX sürüm bilgisini ifade eder - olan iki dosya kay�tl� 
olmal�d�r. USB sürücüyü ekran�n USB ba�lay�c�s�na tak�n. Ekran, tespit edilen ürün yaz�l�m�n� 
görüntüleyecektir. Yaz�l�m güncellemesini ba�latmak için SET dü�mesine bas�n. ��lemin tamamlanmas� 
yakla��k 6 dakika sürecektir. Yaz�l�m güncellemesi devam ederken, gücü kapatmay�n. 
 
LAN control firmware (LAN denetimi ürün yaz�l�m�) 
Not: Bu, yaln�zca uzman teknisyenler taraf�ndan yürütülmesi gereken geli�mi� bir i�levdir. Hatal� ürün 
yaz�l�m� güncellemesi ekrana zarar verebilir. USB diskinizi FAT16 veya FAT32’de biçimlendirin ve içinde 
sakl�, ilgisiz tüm dosyalar� silin. 
 
LAN kontrol yaz�l�m�n� USB ba�lay�c� ile güncellemek için bu i�levi kullan�n. Güncelle�tirmek istedi�iniz 
LAN kontrol yaz�l�m�n�, FAT16 veya FAT32’de biçimlendirilmi� USB sürücüye at�n. USB sürücüde 
“XXXX” k�sm� sürüm bilgisini ifade eden, “D7DLXXXX.HEX” isimli bir dosya kay�tl� olmal�d�r. USB 
sürücüyü ekran�n USB ba�lay�c�s�na tak�n. Ekran, tespit edilen ürün yaz�l�m�n� görüntüleyecektir. Yaz�l�m 
güncellemesini ba�latmak için SET dü�mesine bas�n. ��lemin tamamlanmas� yakla��k 1 dakika sürecektir. 
Yaz�l�m güncellemesi devam ederken, gücü kapatmay�n.
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5. G�R�� MODU 
 
VGA Çözünürlü�ü 
 

Etkin Çözünürlük Standart 
Çözünürlük H Pikseller V Sat�rlar Yenileme H�z� Piksel H�z� En Boy 

Oran� Mod Durumu 

480  60 Hz  25.175 MHz 
480 72 Hz  31.5 MHz  VGA 640 
480 75 Hz  31.5 MHz  

4:3 Video Grafik Dizisi 

WVGA 720 400  70 Hz  28.322 MHz 16:9 Geni� Video Grafik Dizisi
600  60 Hz  40 MHz  

SVGA 800 
600 75 Hz  49.5 MHz  4:3 Süper VGA 

768  60 Hz  65 MHz  
XGA 1024 

768 75 Hz  78.75 MHz 
4:3 Geni�letilmi� Grafik Dizisi

WXGA 1280 768 60 Hz 79.5 MHz 5:3 Geni� XGA 
WXGA 1280 800 60 Hz 83.5 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 
 
SDTV Çözünürlü�ü 

Etkin Çözünürlük Standart 
Çözünürlük H Pikseller V Sat�rlar Yenileme H�z� Piksel H�z� En Boy 

Oran� Mod Durumu 

480i 29,97 Hz 13,5 MHz 
480p 720 480 59,94 Hz 27 MHz 4:3 De�i�tirilmi� NTSC 

Standard� 
576i 25 Hz 13,5 MHz 
576p 720 576 50 Hz 27 MHz 4:3 De�i�tirilmi� PAL 

Standard� 
 
HDTV Çözünürlü�ü 

Etkin Çözünürlük Standart 
Çözünürlük H Pikseller V Sat�rlar Yenileme H�z� Piksel H�z� En Boy 

Oran� Mod Durumu 

50 Hz 720p 1280 720 60 Hz 74,25 MHz 16:9 Normal DVB Modu 

25 Hz 1080i 1920 1080 30 Hz 74,25 MHz 16:9 Normal ATSC Modu 

50 Hz 1080p 1920 1080 60 Hz 148,5 MHz 16:9 Normal ATSC Modu 

 
� Bilgisayar metin kalitesi HD 1080 modda en idealdir (1920 x 1080, 60Hz). 
� Bilgisayar görüntü ekran�n�z üreticiye (ve Windows sürümünüze) ba�l� olarak farkl� görünebilir. 

Bilgisayar�n�z� ekrana ba�lamayla ilgili bilgiler için bilgisayar yönerge kitab�n�z� kontrol edin. 
� Dikey ve yatay frekans seçme modu varsa, 60Hz (dikey) ve 31,5KHz (yatay) seçin. Baz� durumlarda, 

bilgisayar kapat�ld���nda (ya da bilgisayar ba�lant�s� kesildi�inde) ekranda anormal sinyaller (�eritler gibi) 
görünebilir. Bu durumda, video moduna geçmek için INPUT (G�R��) dü�mesine bas�n. Ayr�ca, bilgisayar 
ba�lant�s�n�n kesildi�inden emin olun. 
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� RGB modunda yatay senkronize sinyalleri düzensiz göründü�ünde, bilgisayar güç tasarrufu modunu veya 
kablo ba�lant�lar�n� kontrol edin. 

� Ekran ayarlar� tablosu IBM/VESA standartlar�na uygundur ve analog giri� esas al�nm��t�r. 
� DVI destek modu, bilgisayar destek moduyla ayn� olarak de�erlendirilmektedir. 
� Her modun dikey frekans� için en iyi zamanlama, 60Hz'dir. 
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6. P�KSEL HATASI �LKES� 
 
Philips, yüksek kalitede ürünler sunmaya gayret etmektedir. Sektörün en geli�mi� üretim yöntemlerinden 
baz�lar�n� kullanmaktay�z ve s�k� kalite kontrolü uygulamaktay�z. Ancak, Plazma ve LCD ekranlarda kullan�lan 
PDP / TFT panellerde piksel veya alt piksel hatalar� bazen kaç�n�lmaz oluyor. Hiçbir üretici tüm panellerin piksel 
hatas�z olaca��n� garanti edemez, ancak Philips yerel garanti ko�ullar�n�za uygun olarak garanti süreniz 
boyunca kabul edilemez hata say�s�na sahip Plazma ve LCD ekranlar�n onar�laca��n� garanti etmektedir. 
Bu bildirimde üç farkl� piksel hatas� türü aç�klanmakta ve BDL5545ET LCD ekran için kabul edilebilir hata 
seviyesi tan�mlanmaktad�r. Garanti kapsam�nda onar�m hakk�na sahip olmak için, piksel hatas� say�s� referans 
tablosunda verilen belirli seviyeyi a�mal�d�r. LCD ekran �artnameye uygunsa, garanti de�i�imi / iade talebi ret 
edilecektir. Ayr�ca, baz� piksel hatas� türleri veya kombinasyonlar� di�erlerine göre daha fark edilebilir 
olduklar�ndan, Philips bunlar için yüksek kalite belirlemektedir. 
 
6.1. P�KSELLER VE ALT P�KSELLER 
Piksel veya piksel eleman� k�rm�z�, ye�il ve mavi birincil renklerde iç alt pikselden olu�ur. Birçok piksel birlikte 
bir görüntü olu�turur. Pikselin tüm alt pikselleri yand���nda, üç renkli alt piksel birlikte tek beyaz piksel olarak 
görünür. Tümü karanl�k oldu�unda, üç renkli alt piksel birlikte tek siyah piksel gibi görünür. Di�er yanan ve 
karanl�k alt piksel kombinasyonlar� tek di�er renk pikselleri olarak görünür. 
 

 
 
6.2. P�KSEL HATALARI TÜRLER� + NOKTA TANIMI 
Piksel ve alt piksel hatalar� ekranda farkl� �ekillerde görünür. Üç piksel hatas� kategorisi ve her kategoride 
birkaç alt piksel hatas� türü vard�r. 
 
Nokta tan�m� = Hatal� "Nokta" nedir? : 
Bir veya daha fazla hatal�, biti�ik alt piksel tek "nokta" olarak tan�mlan�r. Hatal� alt piksellerin say�s� hatal� nokta 
tan�m�yla ilgili de�ildir. Bu, hatal� noktan�n karanl�k veya yanan olabilen bir, iki veya üç hatal� alt pikselden 
olu�abilece�i anlam�na gelir. 
 

 
 
 

Bir nokta = Bir piksel; üç adet K�rm�z�, Ye�il ve Mavi alt pikselden olu�ur. 

alt piksel alt piksel alt piksel 

piksel 
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6.3. PARLAK NOKTA HATALARI 
Parlak nokta hatalar�, daima yanan veya "aç�k" pikseller veya alt pikseller olarak görünür. Örnek parlak nokta 
hatalar� a�a��dad�r: 

   

Bir yanan k�rm�z�, ye�il veya mavi 
alt piksel 

�ki adet biti�ik yanan alt piksel: 
- K�rm�z� + Mavi = Mor 
- K�rm�z� + Ye�il = Sar� 
- Ye�il + Mavi = Cam Göbe�i (Aç�k 
Mavi) 

Üç adet yanan biti�ik alt piksel (bir 
adet beyaz nokta) 

 
 
6.4. KARANLIK NOKTA HATALARI 
Karanl�k nokta hatalar�, daima karanl�k veya "kapal�" pikseller veya alt pikseller olarak görünür. Örnek karanl�k 
nokta hatalar� a�a��dad�r: 

   

Bir adet karanl�k nokta �ki adet biti�ik karanl�k nokta = 1 çift 
karanl�k nokta 

�ki adet karanl�k nokta, özellikler 
karanl�k noktalar aras�nda en az 
mesafeyi tan�mlar 

 
 
6.5. P�KSEL HATALARININ YAKINLI�I 
Birbirine yak�n olan baz� piksel ve alt piksel hatas� türleri daha fazla fark edilebilir, Philips ayr�ca piksel 
hatalar�n�n yak�nl��� için toleranslar da belirlemektedir. A�a��daki tabloda ilgili tan�mlamalar� bulabilirsiniz: 
� �zin verilen biti�ik karanl�k nokta miktar� = (biti�ik karanl�k nokta =1 çift karanl�k nokta) 
� Karanl�k noktalar aras�nda en az mesafe 
� Tüm hatal� noktalar�n toplam say�s� 
 
6.6. P�KSEL HATASI TOLERANSLARI 
Garanti süresi içinde piksel hatalar� nedeniyle onar�m hakk�na sahip olmak için, Philips Plazma / LCD 
ekrandaki PDP / TFT panelde a�a��daki tabloda listelenen toleranslar� a�an piksel veya alt piksel hatas� 
olmal�d�r. 
PARLAK NOKTA ETK�S�  KABUL ED�LEB�L�R SEV�YE  
MODEL  BDL5545ET  
1 yanan alt piksel  0 
KARANLIK NOKTA ETK�S�  KABUL ED�LEB�L�R SEV�YE  
1 karanl�k alt piksel  9 
TÜM TÜRLER�N TOPLAM NOKTA HATASI  9 

Not: * 1 veya 2 biti�ik alt piksel hatas� = 1 nokta hatas� 
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MURA 
Baz� likit kristal ekran (LCD) panellerinde bazen karanl�k noktalar veya benekler ortaya ç�kabilir. Bu durum 
sektörde Japoncada "asimetrik" anlam�na gelen Mura terimi ile tan�mlan�r. Belirli ko�ullarda ekran 
düzgünlü�ünün asimetrik oldu�u düzensiz bir desen veya alan� tarif etmek için kullan�l�r. Mura likit kristal dizilim 
tabakas�n�n bozulmas� sonucunda meydana gelir ve en yayg�n nedeni, yüksek ortam s�cakl�klar�nda uzun 
süreli çal��mad�r. Bu sektörde yayg�n bir fenomendir ve Mura onar�lamaz. Bu durum da garanti kapsam�na 
girmemektedir. Mura LCD teknolojisinin ortaya ç�k���ndan bu yana kar��la��lan bir durumdur ve ekran 
boyutlar�n�n büyümesi ve 7/24 kullan�m nedeniyle birçok ekran dü�ük ���k ko�ullar�nda çal��maktad�r. Bu 
faktörlerin tümü de ekranlarda Mura etkisinin ortaya ç�kma ihtimalini güçlendirmektedir.  
 
MURA NASIL TESP�T ED�L�R  
Mura etkisinin birçok belirtisi ve ayr�ca çok say�da nedeni bulunmaktad�r. Bunlar�n birkaç� a�a��da listelenmi�tir: 
• Kristal matrisi içindeki safs�zl�klar veya yabanc� madde partikülleri  
• Üretim s�ras�nda LCD matrisinin asimetrik da��l�m�  
• Arka ���kta homojen olmayan ayd�nlanma da��l�m�  
• Panel grubunun neden oldu�u gerilim  
• LCD hücreleri içindeki kusurlar 
• Is� kaynakl� gerilim - yüksek s�cakl�klarda uzun süreli çal��ma  
 
MURA NASIL ÖNLEN�R 
Mura etkisinin her zaman tamam�yla ortadan kald�r�lmas�n� garanti etmek mümkün olmamakla birlikte, genelde 
a�a��daki yöntemler vas�tas�yla Mura etkisi asgariye indirilebilir:  
• Arka �����n parlakl���n� azalt�n  
• Bir ekran koruyucu kullan�n 
• Ünitenin çevresinde ortam s�cakl���n� dü�ürün  
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7. TEM�ZLEME VE SORUN G�DERME 
 

7.1. TEM�ZLEME 
 

Ekran� Kullan�rken Dikkat Edilmesi Gerekenler 
� Ellerinizi, yüzünüzü veya nesneleri ekran�n havaland�rma deliklerine 

yakla�t�rmay�n. Ekran�n üstü, havaland�rma deliklerinden sal�nan bo�altma 
havas�n�n yüksek �s�s�ndan dolay� genellikle çok s�cakt�r. Gövde uzuvlar� 
çok yakla�t�r�l�rsa, yan�klar veya yaralanmalar olabilir. Nesneler ekran�n 
üstüne yak�n yerle�tirildi�inde, ekranda ve ayn� zamanda nesnede �s�yla 
ilgili hasarlar ortaya ç�kabilir. 

� Ekran� ta��madan önce, tüm kablolar� ay�rd���n�zdan emin olun. Kablolar� 
ba�l� olarak ekran ta��nd���nda, kablolarda hasar ve bu nedenle yang�n 
veya elektrik çarpmas� tehlikesi ortaya ç�kabilir. 

� Herhangi bir temizleme veya bak�m i�lemi gerçekle�tirmeden önce, 
güvenlik önlemi olarak elektrik fi�ini duvar prizinden ay�r�n. 
 

Ön Panel Temizleme Yönergeleri 
� Ekran�n önün özel olarak i�lenmi�tir. Yüzeyi yaln�zca temizleme bezi ya da 

yumu�ak, tüy b�rakmayan bez kullanarak hafifçe silin. 
� Yüzey kirlenirse, yumu�ak tüy b�rakmayan bir bezi yumu�ak deterjan 

solüsyonunda �slat�n. Fazla s�v�y� ç�karmak için bezi s�k�n. Kiri ç�karmak 
için ekran yüzeyini silin. Ard�ndan kurulamak için ayn� türde bir kuru bez 
kullan�n. 

� Panel yüzeyini parmaklar veya herhangi bir sert nesneyle çizmeyin veya 
çarpmay�n. 

� Böcek spreyleri, çözücüler ve tinerler gibi uçucu maddeler kullanmay�n. 
 

Kabin Temizleme Yönergeleri 
� Kabin kirlenirse, kabini yumu�ak, kuru bir bezle silin. 
� Kabin çok kirliyse, tüy b�rakmayan bir bezi yumu�ak deterjan 

solüsyonunda �slat�n. Nemi mümkün oldu�unca gidermek için bezi s�k�n. 
Kabini silin. Yüzey kuruyuncaya kadar ba�ka bir kuru bezle silin. 

� Su veya deterjan�n ekran yüzeyine temas etmesine izin vermeyin. 
Ünitenin için su veya nem girerse, çal��ma sorunlar�, elektrik çarpma 
tehlikesi ortaya ç�kabilir. 

� Kabini parmaklar veya herhangi bir sert nesneyle çizmeyin veya 
çarpmay�n. 

� Kabinde böcek spreyleri, çözücüler ve tinerler gibi uçucu maddeler 
kullanmay�n. 

� Kabinin yak�n�n uzun süre kauçuk veya PVC'den yap�lm�� bir �ey 
b�rakmay�n. 
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7.2. SORUN G�DERME 
 

Belirti Olas� Neden Çözüm 

Resim gösterilmiyor 1. Güç kablosu ba�l� de�il. 
2. Monitörün arkas�ndaki ana güç anahtar� 

aç�k de�il. 
3. Seçilen giri�te ba�lant� yok. 
4. Monitör bekleme modunda. 

1. Güç kablosunu tak�n. 
2. Güç anahtar�n�n aç�k oldu�undan emin olun.
3. Monitöre sinyal ba�lant�s� ba�lay�n. 

Monitörde giri�im 
görülüyor veya sesli 
gürültü duyuluyor 

Çevredeki elektrikli aletler veya flüoresan 
lambalar neden olur. 

Giri�imin azal�p azalmad���n� görmek için, 
monitörü ba�ka bir yere ta��y�n. 

Renk anormal Sinyal kablosu düzgün ba�lanmam��. Sinyal kablosunun monitörün arkas�na s�k�ca 
tak�ld���ndan emin olun. 

Resim anormal desenlerle 
bozuluyor 

1. Sinyal kablosu düzgün ba�lanmam�� 
2. Giri� sinyali monitörün özelliklerini a��yor. 

1. Sinyal kablosunun s�k�ca tak�ld���ndan emin 
olun. 

2. Video sinyalini monitör aral���n� a��p 
a�mad���n� görmek için kontrol edin. Lütfen 
teknik özelliklerini bu monitörün teknik özellik 
bölümüyle do�rulay�n. 

Ekran görüntüsü tam 
ekran boyutunu 
doldurmuyor. 

Zoom modu do�ru ayarlanmam��. Ekran geometrisi ve saat frekans� 
parametresini hassas olarak ayarlamak için, 
Screen (Ekran) menüsündeki Zoom mode 
(Zoom modu) veya Custom zoom (Özel 
zoom) i�levini kullan�n. 

Ses duyulabiliyor, ancak 
resim yok 

Kaynak sinyal kablosu yanl�� �ekilde 
ba�lanm��. 

Video giri�leri ve ses giri�lerinin do�ru �ekilde 
ba�land���ndan emin olun. 

Resim görülebiliyor, ancak 
ses duyulmuyor 

1. Kaynak sinyal kablosu yanl�� �ekilde 
ba�lanm��. 

2. Ses tamamen kapat�lm��. 
3. MUTE (SESS�Z) aç�lm��. 
4. Harici hoparlör ba�l� de�il. 

1. Video giri�leri ve ses giri�lerinin do�ru 
�ekilde ba�land���ndan emin olun. 

2. Sesi duymak için, VOL UP (SES 
YUKARI)/VOL DOWN (SES A�A�I) 
dü�mesini kullan�n. 

3. MUTE (SESS�Z) dü�mesiyle MUTE 
(SESS�Z) i�levini kapat�n. 

4. Harici hoparlörleri ba�lay�n ve sesi uygun 
seviyeye ayarlay�n. 

Baz� resim elemanlar� 
yanm�yor 

Baz� ekran pikselleri yanm�yor olabilir. Bu monitör oldukça yüksek seviyede hassas 
teknoloji kullanarak üretilmektedir: ancak, 
bazen baz� monitör pikselleri gösterilmeyebilir. 
Bu ar�za de�ildir. 

Monitör kapat�ld�ktan 
sonra, monitörde Görüntü 
Sonras� Kopyalar� 
görülebilmektedir. 
(Örne�in, 4:3 normal 
modda logolar, video 
oyunlar�, bilgisayar 
görüntüleri dahil olmak 
üzere hareketsiz resim ve 
görüntüler 
gösterilmektedir) 

Uzun süre hareketsiz resim gösteriliyor Monitörde görüntü sonras� kopyas� kalmas�na 
neden olabilece�inde, uzun süre hareketsiz 
görüntü gösterilmesine izin vermeyin. 
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8. TEKN�K ÖZELL�KLER 
Ekran  

Ö�e  Özellikler 
Ekran Boyutu (Etkin Alan)  54.6” LCD (138.7cm) 
En boy oran�  16:9  
Piksel say�s�  1920 (Y) x 1080 (D)  
Piksel alan�  0,630 (Y) x 0,630 (D) [mm] 
Gösterilebilir renkler  1.06B renk  
Parlakl�k (tipik) 440 cd/  
Dinamik kontrast oran�  15000:1  
Kontrast oran� (tipik)  5000:1  
�zleme aç�s�  178 derece  
 
Giri�/Ç�k�� Terminalleri  

Ö�e Özellikler  

Hoparlör Ç�k���  Dahili Hoparlör  
7W (L) + 7W (R) [RMS]/8�  
1 Yollu 1 Hoparlör Sistemi  
82 dB/W/M/160 Hz ~ 13 KHz  

Ses Ç�k���  RCA Jack x 1  0,5V [rms] (Normal)/ 2 Kanal (L+R)  
Ses Giri�i  RCA Jack x 2  0,5V [rms] (Normal)/ 2 Kanal (L+R)  

RS232C  D-Sub Jak x 2  
(9 pim)  

TXD + RXD (1:1)  

USB(for service) USB Jak� (Tip A) USB 2.0  
USB(for touch) USB Jak� (Tip B) USB 2.0  

RJ-45 RJ-45 Jak� x 1  
(8 pim) 

10/100 Lan Ba�lant� Noktas� 

Ekran Ba�lant� 
Noktas� Giri�i 

Ekran Ba�lant� 
Noktas� Jak� x 1(20 
pim) 

Dijital RGB (Video) 
Maks. 720p, 1080P, 1920 x 1080/60 Hz 

HDMI Giri�i  HDMI Jak� x 1  
(Tip A) (18 pim) 

Dijital RGB: TMDS (Video + Ses)  
MAKS: Video - 720p, 1080p, 1920 x 1080/60 Hz 
(WUXGA) Ses - 48 KHz/ 2 Kanal (L+R) 
Sadece LPCM’i destekler 

DVI-D Giri�i  DVI-D jak�  Dijital RGB: TMDS (Video)  

VGA Giri�i  D-Sub Jak x 1  
(15 pim)  

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)  

VGA Ç�k���  D-Sub Jak x 1  
(15 pim)  

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)  

Komponent Giri�i  RCA Jak� 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  
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Genel  

Ö�e  Özellikler 
Güç Kayna��  100-240V~, 50-60Hz 
Güç Tüketimi (Maks.)  350W 
Güç Tüketimi (Bekleme ve Kapal�) <0.5W (Remote control off) 
Boyut [G x Y x D mm]  
Altl�kl�  1299 x 815.7 x 405 mm 
Altl�ks�z  1299 x 769.8 x 143.7 mm 
A��rl�k  
Altl�kl�  
Brüt 
 

55.8 Kg 
65.2 Kg 
 

Altl�ks�z  54.3 Kg 
Brüt 63.7 Kg 
 
Çevre Ko�ulu  

Ö�e Özellikler  

S�cakl�k  
Çal��ma 
Depolama  

0 ~ 40°C 
-20 ~ 60°C 

Nem  
Çal��ma 
Depolama  

%20 ~ 80 RH (Yo�u�mas�z) 
%5 ~ 95 RH (Yo�u�mas�z)  

Bas�nç  Çal��ma  
Depolama / Nakliye 

795 ~ 1013 hPa (Rak�m: 0 ~ 4.500 m)  
300 ~ 1013 hPa (Rak�m: 0 ~ 9.000 m)  

 
Dahili Hoparlör  

Ö�e  Özellikler 
Tip  1 Yollu 1 Hoparlör  
Giri�  7 W (RMS)  
Empedans  8� 
Giri� Ses Bas�nc�  82 dB/W/M  
Frekans Yan�t�  160 Hz ~ 13 KHz  
 
BDL5545ET 'niz Tek Kablo i�leviyle HDMI CEC (Tüketici Elektroni�i Kontrolü) protokolünü desteklemektedir. 
Bu i�lev size CEC komutlar�yla HDMI konektörü üzerinden ekran�n�z� kontrol etme imkan� sa�lar. Bu i�leve ait 
komut el kitab� ayr�ca bulunabilir. 
 
NOT: 
� Philips, tüm HDMI CEC ayg�tlar�yla %100 birlikte çal��abilirli�i garanti etmemektedir. 
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