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

Şebeke sigortası (yalnızca BK)
Bu TV onaylı döküm fişle donatılmıştır. 
Şebeke sigortası değiştirmek için gerekli 
olmalıdır; sigortada belirtilenle aynı 
değerde bir sigortayla değiştirilmesi 
gerekir (örnek 10A).

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

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

3 Sigorta kapağını yeniden takın.
EMC direktifine uyumu korumak için 
bu üründeki şebeke sigortasının şebeke 
kablosundan çıkarılmaması gerekir.

1 Bildirim

sağlamak zorunda olmadan istediği zaman 
ürünleri değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
Bu kılavuzda bulunan içeriğin, sistemin kullanım 
amacına uygun olduğu düşünülmektedir. 
Ürünün veya ürüne ait ayrı modüllerin ya da 
prosedürlerin burada belirtilen amaçların dışında 
kullanılması halinde, söz konusu kullanıma 
yönelik geçerlilik ve uygunluk onayının alınması 
gerekir. Philips, içeriğin ABD patent yasalarını ihlal 
etmediğini garanti etmektedir. Başka herhangi bir 
açık ya da zımni garanti verilmemektedir.

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

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

VESA, FDMI ve VESA Montaj Uyumluluk logosu 
Video Elektronik Standartları Birliğinin ticari 
markalarıdır.
® Kensington ve Micro Saver, ACCO World 
Corporation’ın ABD’de kayıtlı ticari markaları 
ve diğer ülkelerde kayıt başvurusu yapılmış ve 
beklemede olan ticari markalarıdır. 

Dolby Laboratories lisansıyla üretilmiştir. “Dolby” 
ve çift D sembolü  , Dolby Laboratories 
kuruluşunun ticari markalarıdır (Yalnızca 
MPEG4-HD standardını destekleyen TV’ler için 
uygundur).
Diğer tüm tescilli veya tescilsiz ticari markalar 
ilgili sahiplerinin mülküdür.
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Yaralanma veya TV’de hasar meydana • 
gelme riski vardır!

25 kilodan (55 lb) fazla bir ağırlığa • 
sahip bu TV’yi kaldırmak ve taşımak 
için iki kişi gerekmektedir.
TV’yi standa monte ederken yalnızca • 
ürünle birlikte verilen standı kullanın. 
Standı TV’ye sıkıca sabitleyin. TV’yi, 
TV ile standın toplam ağırlığını 
taşıyabilecek düz ve yatay bir yüzey 
üzerine yerleştirin.
TV’yi duvara monte ederken, • 
yalnızca TV’nin ağırlığını taşıyabilecek 
nitelikte bir duvar montaj sistemi 
kullanın. Duvar montajını, TV ve 
duvar montaj grubunun toplam 
ağırlığını taşıyabilecek nitelikteki 
bir duvara yapın. Koninklijke Philips 
Electronics N.V. hatalı yapılan duvar 
montajları nedeniyle meydana gelen 
kaza, yaralanma veya zararlardan 
sorumlu değildir.

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

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

Aşırı ısınma riski! TV’yi asla her • 
tarafı kapalı bir yere yerleştirmeyin. 
Havalandırma için TV’nin çevresinde 
her zaman en az 10 cm (4 inç) boş alan 
bırakın. TV’nin havalandırma açıklıklarının 
asla perde veya başka nesneler tarafından 
kapatılmadığından emin olun.
TV’nin zarar görme riski vardır! TV’nizi • 
güç çıkışına bağlamadan önce, şebeke 
voltajının TV’nin arkasında belirtilen 
değerle uyumlu olduğundan emin olun. 

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

Güvenlik
Elektrik çarpması veya yangın riski!• 

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

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

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

TR
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Geri dönüşüm

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

Bu ürünü kesinlikle diğer evsel atıklarla birlikte 
atmayın. Lütfen, elektrikli ve elektronik 
ürünlerin ayrı toplanması ile ilgili yerel kurallar 
hakkında bilgi edinin. Eskiyen ürününüzün atık 
işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, 
çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz 
etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olur.
Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa 
Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal 
evsel atıklarla atılmaması gereken piller 
kullanılmaktadır.
Lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki 
yerel yönetmelikler ile ilgili bilgi edinin. 
Pillerin düzgün atılması, çevre ve insan sağlığı 
üzerindeki olası olumsuz sonuçların ortaya 
çıkmasının önlenmesine yardımcı olur.

Çevrimiçi ortamda en son 
güncellenen kullanıcı elkitabı
Kullanıcı elkitabının içeriği değiştirilebilir. En 
güncel kullanıcı elkitabı bilgi referansı için lütfen 
www.philips.com/support sayfasına bakınız.

Şebeke voltajı belirtilen değerden 
farklıysa, TV’nizi asla şebekeye bağlamayın.
Yaralanma, yangın veya güç kablosunda • 
hasar riski! TV’yi veya başka nesneleri 
hiçbir zaman güç kablosunun üzerine 
yerleştirmeyin.
TV güç kablosunu prizden kolayca • 
çıkartabilmek için güç kablosunun daima 
erişilebilir bir yerde bulunduğundan emin 
olun.
Güç kablosunu çıkartırken, her zaman • 
fişten tutarak çekin, kablodan çekmeyin.
Şimşekli fırtınalardan önce TV’nin elektrik • 
prizi ve anten bağlantılarını çıkarın. 
Şimşekli fırtınalarda TV’nin hiçbir kısmına, 
elektrik kablosuna veya anten kablosuna 
dokunmayın.
İşitmede duyusunda hasar meydana gelme • 
riski! Yüksek sesle kulaklık dinlemekten 
veya kulaklıkları uzun süre takmaktan 
kaçının.
TV 5°C’den daha soğuk hava koşullarında • 
nakliyesi yapıldıktan sonra, TV ambalajını 
açın ve TV’yi şebekeye bağlamadan önce 
TV cihazının ortam sıcaklığına ulaşmasını 
bekleyin.

Ekran bakımı
Mümkün olduğunca hareketsiz • 
görüntülerden kaçının. Hareketsiz 
görüntüler, ekranda uzun süre kalan 
görüntülerdir. Örnekler olarak şunlar 
sayılabilir: ekran üstü menüler, siyah 
çubuklar ve zaman gösterimleri. 
Hareketsiz görüntüleri kullanmanız 
gerekiyorsa, ekranın zarar görmesini 
engellemek için ekran kontrastını ve 
parlaklığını azaltın.
Temizlik öncesinde TV’nin fişini çıkarın.• 
TV’yi ve çerçevesini yumuşak ve nemli • 
bir bezle silin. TV temizliğinde asla alkol, 
kimyasal maddeler veya ev temizlik 
ürünleri kullanmayın.
TV ekranının zarar görme riski vardır! • 
Ekranın hiçbir zaman herhangi bir 
nesne ile dokunulmaması, itilmemesi, 
sürtülmemesi veya çizilmemesini sağlayın.
Şekil bozukluğu oluşmasını ve renk • 
solmasını engellemek için su damlacıklarını 
olabildiğince çabuk silin.
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Uzaktan kumanda
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Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz; 
Philips dünyasına hoş geldiniz! Philips tarafından 
verilen destekten tam olarak yararlanabilmek 
için www.philips.com/welcome adresinden ürün 
kaydınızı yaptırın.

Ön ve yan kontroller

6

4

5

2

3

1

a  POWER: TV’yi açar veya kapatır. TV, 
fiziksel olarak fiş bağlantısı kesilmediği 
sürece tamamen kapatılmış sayılmaz.

b SOURCE: Bağlı cihazları seçer.

c MENU/OK: Ekran menüsünü görüntüler 
ve menülerde bir seçimi onaylar.

d CH +/-: Önceki veya sonraki kanala geçer.

e VOL+/-: Ses düzeyini artırır veya azaltır.

f Elektrik göstergesi:

    Kırmızı LED: Bekleme modunda veya 
kapalı.

       Yeşil LED: Güç açık.

TR
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p SUBPAGE
Teleteks bilgisinde birden fazla sayfa varsa 
alt sayfayı gösterir.

q REVEAL
Teleteksin gizli bilgisini gösterir.

r HOLD
Veri alan metin dekoderini durdurmak için 
sayfaların akışını durdurur.

s FREEZE
PTV resmini dondurmak için basın.

t AD (Ses Tanımı) (Yalnızca RF Dijital TV 
için)
Yalnızca İngiltere: Görme engelliler için 
sesli yorum özelliğini etkinleştirir.

u SOURCE
Bağlı cihazları seçer.

v EPG
Elektronik Program Kılavuzunu açar veya 
kapatır.

w VIDEO
VIDEO YPbPr / Kompozit /SCART 
moduna geçmek için basın.

x HDMI
HDMI moduna geçmek için basın.

y VOL +/-
Ses düzeyini artırın veya azaltın.

z  DUAL I-II
TV RF girişinden mono / stereo / dual I/ 
dual II seçimi yapmak için basın.

{  SOUND
Smartsound Modunu seçmek için basın.

| MENU/EXIT
Ekran menüsünü açmak veya kapatmak 
için basın.

} MIX
Teleteks sayfasını TV görüntüsünün 
üzerine bindirmek için basın.

~ TELETEXT
Teleteksi açmak veya kapatmak için basın.

a  (Bekleme-Açık)
Açık durumdayken TV’yi bekleme • 
konumuna alır.
Bekleme konumundaki TV’’yi açar.• 

b 0-9 (Sayısal düğmeler)
Bir kanal veya ayar seçer.

c PRE CH
Görüntülenen bir önceki kanala döner.

d TV
TV modunu seçmek için basın.

e PC
PC modunu seçmek için basın.

f  (Sessiz)
Sesi açmak veya kapatmak için basın.

g CH Λ / V (Kanal Λ / V )
Önceki veya sonraki kanala geçin.

h ZOOM
Ekran biçimleri arasında geçiş yapar.

i SLEEP
TV’yi otomatik olarak bekleme moduna 
geçirmek için önceden ayarlı zamanı 
seçmek üzere geçiş yapar.

j  PICTURE
Akıllı Resim ayarını seçmek için geçiş 
yapar.

k OK
Bir giriş veya seçimi onaylayın ve TV 
izlerken kanal kılavuzunu görüntüler.

l ▲ ▼ ◄ ► (Gezinti düğmeleri)
Menüler arasında gezinin.

m INFO
Seçili kanalla ilgili bilgi ekranını gösterir 
veya gizler.

n Renkli düğmeler
Görevleri veya seçenekleri belirler.

o SIZE
Teleteks modundaki yazı tipi boyutunu 
değiştirmek için basın. (Tam ekran / Üstte 
yarım / Altta yarım)
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� INDEX
Teleteksin indeks sayfasını görüntülemek 
için basın.

€ SUBTITLE
TV modunda: Altyazıyı açmak veya • 
kapatmak için basın.
Metin modunda: Altyazı sayfasını • 
açmak için basın.

� FAV
Sık Kullanılanlar Listesini görüntülemek 
için basın.

‚ CH-LIST
Kanal Listesini görüntülemek için basın.

TR
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Not

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

Kanal değiştirme
 

Uzaktan kumandada • CH ^/v öğesine veya 
TV’nin yan tarafındaki CH +/- öğesine 
basın.

• Nümerik düğmeler ile bir kanal numarası 
girin.
Kanal kılavuzunu kullanın.• 

Not

Bir favori listesi kullandığınızda, yalnızca  •
listedeki kanalları seçebilirsiniz.

Bu bölümde, temel TV işlemlerini gerçekleştirme 
konusunda size yardım sağlanmaktadır.

TV’nizin açılıp kapanması veya 
bekleme moduna geçirilmesi

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

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

Gösterge kırmızı olarak yanar. »

Kapatmak için
TV’nin yanındaki •  POWER düğmesine 
basın.

Bekleme göstergesi söner. »

İpucu

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

Ses seviyesini artırmak veya azaltmak için
Uzaktan kumandada • VOL +/- düğmesine 
basın.
TV’nin yanında • VOL +/- düğmesine basın.

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

Bağlı cihazları izleme

Not

TV’de bir kaynak olarak seçebilmek için cihazı  •
açmanız gerekir.

Source (Kaynak) düğmesinin 
kullanılması

1 SOURCE düğmesine basın.
Kaynak listesi görüntülenir. »

2 Bir cihaz seçmek için SOURCE, ▲ veya 
▼ düğmelerine basın.

3 Seçiminizi onaylamak için OK tuşuna 
basın.

TV, seçilen cihaza geçiş yapar. »

TR
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a PC IN (VGA ve AUDIO IN)
Bilgisayardan gelen ses ve video girişi.

AUDIO

VGA

VGA

 

b EXT 2 (Y Pb Pr ve AUDIO L/R)
DVD çalarlar veya oyun konsolları gibi 
analog veya dijital cihazlardan gelen analog 
ses ve video girişi.

5 Cihazları 
bağlama

Bu bölümde çeşitli cihazların farklı 
konnektörlerle nasıl bağlanacağı açıklanmakta 
ve Hızlı Başlangıç Kılavuzu içinde sağlanan 
örneklerle desteklenmektedir.

Not

Piyasada bulunabilmesi ve gereksinimlerinize  •
bağlı olarak farklı türden konnektörler, cihazı 
TV’nize bağlamak için kullanılabilir.

Arka konektör

7
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e AV OUT (VIDEO OUT ve AUDIO OUT 
L/R)
Başka bir TV veya kayıt cihazı gibi analog 
cihazlara giden ses ve video çıkışı.

AUDIO
IN

f SPDIF OUT
Ev sinema sistemlerine ve diğer dijital ses 
sistemlerine giden dijital ses çıkışıdır.

g HDMI
Blu-ray oynatıcılar gibi yüksek 
çözünürlüklü dijital cihazlardan gelen 
dijital ses ve video girişi.

DVI veya VGA üzerinden yapılan 
bağlantılar ek bir ses kablosu gerektirir.

c EXT 1 (SCART)
DVD çalarlar veya oyun konsolları gibi 
analog veya dijital cihazlardan gelen analog 
ses ve video girişi.

d TV ANTENNA
Anten, kablo veya uydudan gelen sinyal 
girişi.

TR
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c VIDEO
VCR gibi analog cihazlardan gelen 
kompozit video girişi.

d SERVICE
Yalnızca donanım yazılımını güncelleme 
amaçlı USB portu.

Yan konektör

1

2

3

4

a COMMON INTERFACE
Koşullu Erişim Modülü (CAM) yuvasıdır.

b AUDIO L/R
VIDEO öğesine bağlı analog cihazlardan 
gelen ses girişi.

T
ür

kç
e
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Uzaktan kumanda
Tipi: •	 201T1, 221T1, 231T1 RC
Piller: 2 x AAA (LR03 tipi)•	

Güç
Şebeke	gücü:	•	 100-240V, 50Hz
Kapalı	mod	gücü:	<	0,5W•	
Ortam	sıcaklığı:	5	-	40	derece	Celsius•	

Desteklenen TV bağlantıları
TV’yi	monte	etmek	için	bir	Philips	TV	montaj	
ünitesi	veya	VESA	uyumlu	TV	montaj	ünitesi	
satın	alın.	Kablo	ve	konnektörlerin	zarar	
görmesini	önlemek	için	TV’nin	arka	tarafında	en	
az	2,2	inç	boşluk	bırakıldığından	emin	olun.

Uyarı

TV	montaj	ünitesiyle	birlikte	verilen	tüm	 •
talimatlara	uyun.	Koninklijke	Philips	Electronics	
N.V.	hatalı	yapılan	TV	montajları	nedeniyle	
meydana	gelen	kaza,	yaralanma	veya	
zararlardan	sorumlu	değildir.

TV ekran 
boyutu (inç)

Gereken 
aralık (mm)

Gereken 
montaj cıvatası 
sayısı

20 100 x 100 4 x M4
22 100 x 100 4 x M4
23 100 x 100 4 x M4

6 Ürün bilgisi
Ürün	bilgileri,	bildirimde	bulunulmadan	
değiştirilebilir.	Ayrıntılı	ürün	bilgileri	için	www.
philips.com/support	web	sitesine	gidin.

Desteklenen ekran 
çözünürlükleri
Bilgisayar formatları

Çözünürlük	–	yenileme	hızı:•	
640 x 480 - 60Hz•	
640 x 480 - 75Hz•	
800 x 600 - 60Hz•	
800 x 600 - 75Hz•	
1024 x 768 - 60Hz•	
1024 x 768 - 75Hz•	
1280 x 1024 - 60Hz•	
1440 x 900 - 60Hz•	
1600	x	900	-	60Hz	(201T1	için	en	•	
iyisi)
1680 x 1050 - 60Hz•	
1920	x	1080	-	60Hz_RB	(221T1	ve	•	
231T1	için	en	iyisi)	

Video formatları
Çözünürlük	–	yenileme	hızı:•	

4•	 80i - 60Hz
480p - 60Hz•	
576i - 50Hz•	
576p - 50Hz•	
720p - 50Hz, 60Hz•	
1080i - 50Hz, 60Hz•	
1080p - 50Hz, 60H•	 z

Tuner/Alım/İletim
Anten	girişi:	75ohm	koaksiyel	(IEC75)•	
DVB:	DVB	Anten,	DVB-T	MPEG4•	
TV	sistemi:	DVB	COFDM	2K/8K;	PAL	I,	•	
B/G,	D/K;	SECAM	B/G,	D/K,	L/L’	
Video	oynatma:	NTSC,	SECAM,	PAL•	
Radyo	Bantları:	Hyperband,	S-channel,	•	
UHF,	VHF

TR



15

TV kanalı sorunları
Daha önceden ayarlanmış kanallar, kanal 
listesinde görünmüyor:

Doğru kanalın seçildiğinden emin olun. •
Ayar sırasında dijital kanal bulunamadı:

TV’nin ülkenizde DVB-T veya DVB-C  •
özelliğini destekleyip desteklemediğini 
denetleyin. TV’nin arkasında liste olarak 
verilen ülkeleri kontrol edin.

Görüntü sorunları
TV açık ama görüntü yok:

Antenin TV’ye düzgün şekilde bağlanmış  •
olduğundan emin olun.
TV kaynağı olarak doğru cihazın  •
seçildiğinden emin olun.

Ses var ama görüntü yok:
Görüntü ayarlarının düzgün biçimde  •
ayarlandığından emin olun.

Anten bağlantısından gelen TV alım sinyali zayıf:
Antenin TV’ye düzgün şekilde bağlanmış  •
olduğundan emin olun.
Hoparlörler, topraklanmamış ses cihazları,  •
neon lambaları, yüksek binalar ve diğer 
büyük nesneler sinyal alım kalitesini 
olumsuz etkileyebilir. Mümkünse, anten 
yönünü değiştirerek veya cihazları 
TV’den uzaklaştırarak sinyal alım kalitesini 
yükseltin.
Sadece bir kanaldaki yayın alımı kötüyse,  •
bu kanalın ince ayarını yapın.

Bağlı cihazlardan gelen görüntü kalitesi düşük:
Cihazların düzgün şekilde bağlanmış  •
olduğundan emin olun.
Görüntü ayarlarının düzgün biçimde  •
ayarlandığından emin olun. 

TV görüntü ayarlarınızı kaydetmemiştir:
TV konumunun ev ayarına getirilmiş • 
olduğundan emin olun. Bu mod, size 
ayarları değiştirme ve kaydetme esnekliği 
sunar.

7 Sorun giderme
Bu bölümde sık karşılaşılan sorunlar ve bunların 
çözümleri açıklanmaktadır.

Genel TV sorunları
TV açılmıyor:

Güç kablosunun fişini prizden çekin. Bir  •
dakika bekleyin ve yeniden takın.
Güç kablosu bağlantılarının yeterince sıkı  •
olduğundan emin olun.

Uzaktan kumanda düzgün çalışmıyor:
Uzaktan kumanda pillerinin +/- yönlerine  •
göre uygun şekilde takılmış olduğundan 
emin olun.
Boş veya zayıf uzaktan kumanda pillerini  •
değiştirin.
Uzaktan kumanda ve TV sensör merceğini  •
temizleyin.

TV üzerindeki bekleme ışığı kırmızı olarak 
yanıp söner:

Güç kablosunun fişini prizden çekin.  •
Güç kablosunu yeniden takmadan önce 
TV’nin soğumasını bekleyin. Yanıp sönme 
yeniden oluşursa, Philips Destek Hattı’na 
başvurun. 

TV kilidi özelliğini açma kodunu unuttunuz
‘5351’ kodunu girin. •

TV menüsünün dili yanlış
TV menüsünü tercih ettiğiniz dile  •
dönüştürün.

TV’nin açma/kapama/bekleme moduna 
geçmesi sırasında TV şasisinden bir çatırdama 
sesi geliyor:

Herhangi bir işleme gerek yoktur.  •
Bu çatlama sesi, TV’nin soğuması ve 
ısınması sırasında gerçekleşen normal bir 
genleşme ve küçülmeden kaynaklanır. Bu, 
performansı etkilemez. T

ür
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ayarlarının doğru olup olmadığını kontrol 
edin.
HDMI-DVI adaptör veya HDMI - DVI  •
kablosu kullanılırsa AUDIO L/R veya 
AUDIO IN girişine ek bir ses kablosu 
(yalnızca mini jak) bağlı olup olmadığını 
kontrol edin.

Bilgisayar bağlantı sorunları
TV’deki bilgisayardan gelen görüntü sabit değil:

Bilgisayarınızda desteklenen bir  •
çözünürlük ve yenileme hızı seçilmiş 
olduğundan emin olun.
TV görüntü formatını ölçeksiz olarak  •
ayarlayın.

İletişim
Sorununuzu çözemediğiniz takdirde, www.
philips.com/support web sitesinde bu TV için 
belirtilen SSS bölümüne başvurun. 
Sorun devam ederse, bu Kullanıcı Kılavuzu 
belgesinde belirtilen ülkenizdeki Philips Müşteri 
Destek birimine başvurun.

Uyarı

TV’yi kendiniz onarmaya çalışmayın. Bu,  •
yaralanma, TV’nizde onarılmaz hasar veya 
garantinizin geçersiz olmasına neden olabilir.

Not

Philips ile iletişim kurmadan önce TV model  •
ve seri numaralarınızı hazır bulundurun. Bu 
numaralar, TV’nizin arkasında ve ambalajda 
basılı durumdadır.

Resim ekrana sığmıyor, çok büyük veya çok 
küçük:

Farklı bir görüntü formatı kullanmayı  •
deneyin.

Görüntü konumu hatalıdır:
Bazı cihazlardan gelen görüntü sinyalleri  •
ekrana tam sığmayabilir. Cihazın sinyal 
çıkışını kontrol edin.

Ses sorunları
TV’de görüntü var ama ses yok:

Not

Ses sinyali algılanmazsa, TV otomatik olarak  •
ses çıkışı kapalı ayarına geçiş yapar, bu durum 
herhangi bir arıza belirtisi değildir.

Tüm kabloların düzgün şekilde bağlanmış  •
olduğundan emin olun.
Ses düzeyinin 0 olarak ayarlanmamış  •
olduğundan emin olun.
Ses düzeyinin tamamen kapatılmamış  •
olduğundan emin olun.

Görüntü var ama ses kalitesi çok düşük:
Ses ayarlarının düzgün biçimde  •
yapıldığından emin olun.

Görüntü var ama ses sadece bir hoparlörden 
geliyor:

Ses dengesinin orta konuma  •
ayarlandığından emin olun.

HDMI bağlantı sorunları
HDMI cihazlarında sorun var:

HDCP desteği, bir TV’nin HDMI  •
cihazından aldığı içeriği oynatması için 
gereken süreyi uzatabilir. 
TV HDMI cihazını tanımıyor ve herhangi  •
bir görüntü oluşmuyorsa, kaynağı bir 
cihazdan başka birine geçirin, ardından 
geçişi geri alın.
Zaman zaman ses kesintisiyle  •
karşılaşıyorsanız, HDMI cihazındaki ses 

TR



17

T
ür

kç
e

TR



18 TR



Document order number: Q41G22TM813 4A

Q 4 1 G 2 2 T M 8 1 3 4 A
2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V.  All 

without notice. 

www.philips.com    

trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. 

Electronics N.V."  

rights reserved. Specifcations are subject to change 

Philips and the Philips Shield Emblem are registered 

and are used under license from Koninklijke Philips 


