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Televizyonunuzun Teknik Özellikleri

Arka

Anma ekran boyutu
Görünen resim boyutu
(Köfleden köfleye)
Anten girifli (Koaksiyel)
Besleme gerilimi
Ses ç›k›fl gücü
Enerji sarfiyat›
Alabildi¤i renk sistemi
Teletext/Fastext
D›fl boyutlar (Ambalajs›z)
Yükseklik
Genifllik
Derinlik

: 37 cm
: 340 mm

: 75 ohm
: 140 - 270 VAC, 50/60 Hz
: 2 W
: 30 W
: PAL BG/NTSC(Scart’tan)
: Var

: 357 mm
: 372 mm
: 371 mm

Ö n

8 9 10 11
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U z a k t a n  k u m a n d a  a l e t i
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Geçici ses kesme tuflu (MUTE)
Teletextte index sayfa tuflu P100
Soru/Yan›t tuflu (REVEAL)
Sayfa büyütme tuflu (DOUBLE)
Sayfa durdurma tuflu (STOP/HOLD)
Alt sayfa tuflu (SUB PAGE)/Saat gösterim tuflu
Geçici Tv görüntü tuflu
Tv resminde teletext görüntü tuflu (MIX)
Audio/Video (AV)-TV seçme tuflu
Teletext/TV seçme tuflu
Onaylama tuflu (OK)
Ses ayar azaltma tuflu (VOL-)
Son program seçme tuflu (SWAP)
Yeflil renk tuflu
K›rm›z› renk tuflu
Sar› renk tuflu/Otomatik kapanma (TIMER) tuflu
Geçici kapama tuflu (STAND-BY)
Numaraland›rma tufllar›
Tek/çift numara tuflu (-/--)
Program ileri alma tuflu (P+)
Menü tuflu
Ses ayar artt›rma tuflu (VOL +)
Resim format tuflu (16:9)
Program geri alma tuflu (PR -)
Gösterim tuflu/Index tuflu
Mavi renk tuflu/Normalizasyon tuflu
Normalizasyon tuflu
‹fllevsizdir

1
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• 100 program haf›zas›,

• Bütün fonksiyonlara sahip infrared uzaktan
kumanda,

• ATS özelli¤i ile Teletextli Türk kanallar›n›
otomatik s›ralama,

• ZAPP fonksiyonu ile seçilen bir programa
istenilen anda tek tuflla geri dönme,

• Programlar› isimlendirne, silme ve yerini
de¤ifltirme özelli¤i,

• Audio, video, Decoder, DVD, VCD,
uydu al›c›s› ve bilgisayar oyunlar›
ba¤lanmas›na olanak sa¤layan Scart ba¤lant›
girifli,

• Hiçbir ek donan›ma gerek kalmadan, teletext
yay›nlar›n› izleme olana¤›,

• ‹stenilen yay›n›, kanal numaras› verildi¤inde
direkt ya da 116 ayr› kanal› ileri ve geri
tarayarak ekrana getiren do¤rudan kanal
seçme özelli¤i.

• Geliflmifl menü sistemiyle ifllemleri
kolayca yapabilme.

 • Program geçifllerinde ani ses yekselmelerini
otomatik olarak engelleyen ses s›n›rlama
özelli¤i (AVL),

• Çok dilli menü seçene¤i.

• Tek tuflla seçilebilen 16:9 resim format›.

• NTSC formatl› video kaset izleme özelli¤i.

• Çocuk kilidi.

• Otomatik programlama.

• Kablolu yay›nlar› izleme olana¤›,

• Renk, kontrast, ›fl›k vb. ayarlar›n
de¤ifltirilmesinden sonra istenildi¤i takdirde,
önceden haf›zaya al›nm›fl de¤erlere dönebilen
normalizasyon,

• Bütün ayarlar›, program numaralar›n›, bütün
ifllemleri otomatik olarak ekranda gösterebilme
(On Screen Display),

• Hassas istasyon ayar› ile izlenen istasyonda
en net görüntüyü sa¤lama (Manual Fine Tuning).

• Programland›¤›nda 15 dakika ile 120 dakika
aras›nda ayarlana bilen ya da yay›n›n kesilmesi
durumunda, 5 dakika içinde kendili¤inden
otomatik kapanma.

• Otomatik aç›lma özelli¤i

Televizyonunuzun üstün özellikleri
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3 .  B ö l ü m  /  Ö n  h a z › r l › k

Koaksiyel kablo
(75 ohm)

Adaptör
(75 ohm)

- PTT’nin kablolu yay›nlar›n› izlemek için, kablolu
yay›n tesisat›n›n ç›k›fl›n› anten girifline ba¤lay›n›z.
- Motorlu tafl›tlar, enerji ve haberleflme hatlar›
anteninizi etkiler. Bu nedenle, anteninizi
bunlardan ve metal yüzeylerden uzakta,
sallanmayacak flekilde kurmaya dikkat ediniz.
- Anten kablonuzu gerekli olandan daha uzun
tutmay›n›z ve rulo yapmay›n›z. Pencere, kap›
geçifllerinde ezilmemesine dikkat ediniz.
- Anten ve kablonuz zamanla ya¤mur, rüzgar,
duman ve nem gibi do¤al olaylardan etkilenebilir.
Anten ve donan›m›n›z› periyodik olarak kontrol
ediniz.

Anten ba¤lant›s›
- Anten kablosu olarak 75 Ohm’luk koaksiyel kablo (yuvarlak
kablo) kullan›yorsan›z, anten fiflini do¤rudan TV üzerindeki anten
girifline tak›n›z. 300 Ohm’luk harici anten kablosu (çift telli yass›
kablo) kullan›yorsan›z, 300 Ohm’u 75 Ohm’a çeviren adaptör
kullanmal›s›n›z. Bu durumda adaptörünüzü TV anten girifline
tak›n›z.
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Pil de¤ifltirme
Uzaktan kumanda aletinizin etki mesafesinin k›salmas›
pillerinin zay›flad›¤›n› gösterir. Yeni takaca¤›n›z pillerin
son kullan›m tarihine dikkat ediniz. Takaca¤›n›z piller 1.5
Volt'luk kalem pil (AAA) olmal›d›r. Uzaktan kumanda aletini
uzun süre kullanmayacaksan›z, içindeki pilleri ç›kart›n›z.
Pilleri takarken "+" ve "-" kutuplar›n›n do¤ru yerlefltirilmesine
dikkat ediniz.

Ön bilgiler
• Televizyonunuzu 1. Bölüm’de belirtilen
flartlara uygun bir yere yerlefltirip, anten
ba¤lant›s›n› kurduktan sonra, fiflini prize
tak›n›z.

uzaktan kumanda aleti üzerindeki herhangi bir rakam
tufluna ya da “PR▲ “/“PR ▼“ tufluna bas›n›z.
Bu ifllem için televizyonunuzun ön paneli üzerindeki
”P“ tuflunu da kullanabilirsiniz.
Not: Televizyonunuz yay›n olmad›¤› durumlarda 5
dakika içinde kendili¤inden geçici açma-kapama (STAND-
BY) konumuna geçecektir.
• Televizyonunuz uzaktan kumanda aleti i le
kullan›labilecek flekilde tasarlanm›flt›r. Uzaktan kumanda
aletinin üzerinde bütün fonksiyonlara ait tufllar
bulunmaktad›r.
Uzaktan kumanda aletinin kaybolmas›, ar›zalanmas› ya
da pillerinin bitmesi gibi geçici durumlarda ise;
televizyonunuzun ön panelinde bulunan program ve ses
ayar tufllar›n› kullanabilirsiniz.

Uzaktan kumanda aletinin
kapa¤›n› açmak için,
çizgilerden bast›rarak afla¤›ya
do¤ru çekiniz. Dayand›¤›
noktada biraz daha kuvvetlice
çekiniz. Kapak tamamen
aç›lacakt›r.

• Açma-kapama anahtar›na bas›n›z. TV’nizin STAND-BY
 göstergesi yanacakt›r.
• Televizyonunuzu açmak için
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Enerji tasarrufu ile ilgili yap›lmas› gerekenler

1. Televizyonunuzu izlemedi¤iniz zamanlarda aç›k olarak
b›rakmay›n›z, bekleme konumuna al›n›z. E¤er uzun süre
televizyonunuzu kullanmayacak iseniz, kapal› konumda b›rak›n›z.

2. Televizyon izledi¤iniz ortamdaki çevreden gelen gürültüyü
önleyiniz. Televizyonunuzun ses seviyesini, yüksek seviyelere
ç›kartmamak enerji tasarrufu sa¤lar.

3. Televizyonunuzun konumunu belirlerken, gün ›fl›¤›n› televizyonun
ekran›n›n ön taraf›ndan almayacak flekilde,  mümkünse ›fl›¤›
ekran›n›n arkas›ndan alacak flekilde ayarlay›n›z. Bu sayede
televizyonunuzun kontrast ayar›n›  yükseltmeden kullanabilir ve
enerji tasarrufu sa¤lars›n›z.



4 .  B ö l ü m  /  T e l e v i z y o n u n u z u n  k u l l a n › l m a s ›

Mor tufla bast›¤›n›zda, ekran›n sol üst köflesinde izledi¤iniz
program numaras› belirecektir. K›sa bir süre görüntü
kendili¤inden kaybolur.

Gösterim tuflu

Dikkat!
Televizyonunuzu uzun süre
kul lanmayacaksan›z açma-
kapama (flebeke) anahtar›ndan
kapat ›n ›z .  Sürek l i  “geç i c i
kapama” tufluyla televizyonunuzu
kulland›¤›n›zda manyetik alan›n
temizlenmesi ifllemi gerçekleflmez.
Bu nedenle ekranda renklenme
meydana gelebilir. Bu durumda
televizyonunuzu açma-kapama
(flebeke) anahtar›ndan kapat›n›z.
Televizyonunuzu so¤uduktan
sonra tekrar aç›n›z.

Geçici ses kesme (MUTE)
Televizyonunuzun sesini geçici bir süre kesmek istedi¤inizde,
“ “ tufluna bas›n›z. Bu durumda ekranda k›rm›z› renkli iflaret
belirecektir. Ayn› tufla ikinci kez bast›¤›n›zda ses tekrar aç›lacakt›r.
Mute konumundayken “√VOL” tufluna bast›¤›n›zda ses azal›r,
“VOL ®” tufluna bast›¤›n›zda ise Mute konumu iptal olur.

G e ç i c i  a ç m a - k a p a m a
(STAND-BY)
TV’niz çal›fl›r durumdayken uzaktan
kumanda aletinizin sa¤ üst taraf›ndaki
k›rm›z› “STAND-BY (Geçici kapama)”
tufluna bast›¤›n›zda televizyonunuzun
görüntü ve sesi kesilecektir. Bu durumda
televizyonunuzun açma-kapama (flebeke)
anahtar› yan›ndaki ›fl›k daha parlak yanar.
Televizyonunuzu tekrar açmak için
herhangi bir rakam tufluna bas›n›z.
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TV yay›nlar›n›, otomatik olarak ya da kendiniz arayarak, bulup
haf›zaya alabilirsiniz.

A. TV kanallar›n›n otomatik olarak aran›p
haf›zaya kaydedilmesi
Uzaktan kumandan›z üzerindeki “MENU” tufluna iki kez basarak
KANAL AYARLARI menüsünü ekrana getiriniz. Ard›ndan “PR
▼“ tuflana basarak OTOPROGRAM sat›r›n› mavi yap›n›z.
“OK” tufluna bas›n›z. Ekrana ÜLKE SEÇ‹M‹ menüsü gelecektir.
“VOL ®” ve “PR ▼“ tufllar›n› kullanarak TÜRK‹YE sat›r› üzerine
gelip tekrar “OK” tufluna bas›n›z. Kanal numaralar› otomatik
olarak taranacak ve yay›n bulunan kanallar haf›zaya al›nmaya
bafllayacakt › r .  Bu anda OTOPROGRAM sat › r ›nda
“OTOPROGRAM DEVREDE”yazacakt›r.
Herhangi bir anda ifllem durdurmak için “MENU” tufluna bas›n›z.
Haf›zaya al›nan kanallar içerisinde hassas istasyon ayar› yap›lmas›
gerekenleri (Manual Fine Tune) bölümünde anlat›ld›¤› gibi
ayarlay›n›z.

Televizyonunuzun bütün ayarlar›na “MENU” tuflu ile eriflebilirsiniz.
“MENU” tufluna bir kez bast›¤›n›zda GÖRÜNTÜ menüsü, bu
menü kaybolmadan tekrar “MENU” tufluna bast›¤›n›zda KANAL
AYARLARI menüsü, ayn› tufla üçüncü kez bast›¤›n›zda ÖZELL‹KLER
menüsü ekrana gelir.

B. TV kanallar›n›n kullan›c› taraf›ndan
aran›p haf›zaya kaydedilmesi:

Kanal numaras›n› biliyorsan›z:
Uzaktan kumandan›z üzerindeki “MENU” tufluna iki kez
basarak KANAL AYARLARI menüsünü ekrana getiriniz. Uzaktan
kumandan›z üzerindeki “OK” tufluna basarak kablo kanallar›
için “S” antenden al›nan yay›nlar için “C” yap›n›z.
Numaraland›rma tufllar›n› kullanarak kanal numaras›n› giriniz.
Ekranda görünen yay›n istedi¤iniz kalite ise “PR ▼“ tuflu ile
PROGRAM NO sat›r›n› mavi yap›n›z. Numaraland›rma
tufllar›n› kullanarak buldu¤unuz kanal› haf›zaya almak
istedi¤iniz program numaras›n› yaz›n›z. Program numaras›n›
“VOL ®”/ “√VOL” tufllar›n› kullanarak da seçebilirsiniz.
“PR ▼“ tuflu ile KAYDET sat›r›n› mavi yap›p “OK” tufluna
bas›n, k›sa bir süre KAYDED‹LD‹ yaz›s› görünecektir. Yay›n
seçmifl oldu¤unuz program numaras›yla haf›zaya al›nacakt›r.
Kanal numaralar›, televizyonunuzu çal›flt›rd›¤›n›z bölgedeki
vericinin bulundu¤u konuma göre de¤ifliklik gösterir.

Yay›n ayarlar›n›n yap›lmas› ve haf›zaya
al›nmas›

Ayarlar Menüsü
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Yay›n olan bir kanal›n numaras›na rastlad›¤›n›zda ekrana görüntü
gelecektir. Ekrandaki yay›n istedi¤iniz kalitede de¤ilse kanal
aramaya devam ediniz. ‹stedi¤niz yay›na ulaflt›¤›n›zda “PR ▼“
tufluna basarak PROGRAM NO sat›r›n› mavi yap›n›z.
Numaraland›rma tufllar›n› kullanarak buldu¤unuz kanal› haf›zaya
almak istedi¤iniz program numaras›n› yaz›n›z.  Program numaras›n›
“VOL ®”/ “√VOL” tufllar›n› kullanarak da seçebilirsiniz.
“PR▲ “ tuflu ile KAYDET sat›r›n› mavi yap›n›z. “OK” tufluna
bas›n›z, k›sa bir büre KAYDED‹LD‹ yaz›s› görünecektir.
Yay›n seçmifl oldu¤unuz program numaras›yla haf›zaya al›nacakt›r.
Di¤er kanallar› da ayn› flekilde arayarak haf›zaya alabilirsiniz.
Kanallar›; KANAL sat›r› mavi iken “√VOL” “VOL ®” tufllar›n›
kullanarak da taray›p bulabilirsiniz.

Kanal numaras›n› bilmiyorsan›z:
Uzaktan kumandan›z üzerindeki “MENU” tufluna iki kez basarak
KANAL AYARLARI menüsü ekrana getiriniz. Uzaktan kumandan›z
üzerindeki “PR ▼“  tufluna basarak ARAMA sat›r›n› mavi yap›n›z.
“VOL ®” tufluna basarak artan “√VOL”  tufluna basarakta
azalan s›rada kanal numaralar›n› taray›n›z.

Hassas ayar (Manuel Fine Tune)
Bulunan kanal hassas ayar gerektiriyorsa KANAL AYARLARI
menüsünde “PR ▼“  tuflunu kullanarak HASSAS AYAR
sat›r›n› mavi yap›n›z. Kumandan›z üzerindeki “VOL ®”/
“√VOL” tufllar›n› kullanarak ekranda görünün yay›n›
istedi¤iniz kaliteye ayarlay›n›z.
Yapt›¤›n›z ifllemi ekranda hassas ayar göstergesinden takip
edebilirsiniz.
Yapt›¤›n›z ayar› haf›zaya alma ifllemi yukar›da anlat›ld›¤›
gibidir.
Not: Tv’niz kablolu yay›nlar› da alabilecek flekilde dizayn
edilmifltir.
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MENU

‹stenilen program›n ekrana getirilmesi
Program numaralar› verilerek haf›zaya al›nm›fl yay›nlar› ekrana
getirebilirsiniz. Tek rakaml› programlar› ekrana getirebilmek için
uzaktan kumandan›z›n numaraland›rma tufllar›n› kullan›n›z. ‹ki
rakaml› programlar› ise, uzaktan kumandan›z›n iki haneli programlar
tufluna “-/--” basarak ve iki rakam› da yan yana yazarak ekrana
getirebilirsiniz.

Çocuk Kilidi
Çocuk kilidi özelli¤ini kullanarak istedi¤iniz program›n kitleyebilir
ve seyredilmesini engelliyebilirsiniz. Diledi¤iniz anda da kilidi iptal
edebilirsiniz. Bunun için menü tufluna iki kez bas›n›z. Kanal ayarlar›
menüsünden “PR▲ “/“PR ▼“  tufllar›n› kullanarak Çocuk kilidi
sat›r›n› beyaz yap›n›z. “VOL ®”/ “√VOL”  tufllar›n› kullanarak
aç›k yap›n›z. TV/TXT tufluna basarak menüden ç›k›n›z. Ekranda
çocuk kilidi logosu görünecektir. Çocuk kilidini iptal etmek için
kanal ayarlar› menüsünden Çocuk kilidi sat›r›n› kapal› yapman›z
yeterlidir.

Ses ayarlar›n›n yap›lmas›
Ses ayar›n› uzaktan kumandan›z üzerindeki ve tufllar›n›
kullanarak ya da TV’niz ön paneli üzerindeki
“VOL ®”/ “√VOL” tufllar›n› kullanarak yapabilirsiniz.
Ses ayar›n› haf›zaya almak için görüntü menüsündeki
KAYDET sat›r›n› mavi yap›p “OK” tufluna bas›n›z.
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Görüntü ayarlar›n›n yap›lmas›:
Uzaktan kumandan›z üzerindeki  “MENU” tufluna basarak
“GÖRÜNTÜ” menüsüne giriniz.
“PR▲ “/“PR ▼“  tufllar›n› kullanarak ayar seçimini yap›p
“VOL ®”/ “√VOL” tufllar› ile seviyelerini ayarlayabilirsiniz.
Resim parlakl›¤›n›, kontrast›n›, renk yo¤unlu¤unu ve keskinlik
seviyelerini tercihinize göre ayarlayabilirsiniz.
Görüntü ayarlar›nda yapt›¤n›z de¤ifliklikleri KAYDET sat›r›n›
mavi yap›p “OK” tufluna basarak haf›zaya kaydedebilirsiniz.
K›sa bir süre KAYDED‹LD‹ yaz›s› görüldükten sonra kaydedilmifltir.
Not: Ayn› zamanda ses ayar› da haf›zaya al›n›r.

Di¤er özellikler
Uzaktan kumandan›z üzerindeki  “MENU” tufluna ard arda
üç kez bast›¤›n›zda ekrana “ÖZELL‹KLER” menüsü gelecektir.

Otomatik Kapanma:
Televizyonunuz, istedi¤iniz takdirde 15 dakika ile 120
dakika aras›nda seçece¤iniz bir süre sonunda otomatik
olarak kapanabilme özelli¤ine sahiptir. 15 dakika ile 120
dakika aras›ndaki süreleri 15’er dakikal›k ad›mlarla
seçebilirsiniz. Televizyonunuzun istedi¤niz süre sonunda
otomatik olarak kapanmas›n› sa¤lamak için OTOMAT‹K
KAPANMA sat›r›n› “PR▲ “ ya da “PR ▼“  tuflunu kullanarak
mavi renk yap›n›z.
“VOL ®”/ “√VOL” tufllar›n› kullanarak istedi¤iniz süreyi
seçiniz. Belirledi¤iniz süre sonuna 60 saniye kald›¤›nda
ekran›n üst köflesinde  59’dan geriye do¤ru sayacak ve
televizyonunuz otomatik olarak stand-by’a geçecektir.

Otomatik kapanma ifllemini ÖZELL‹KLER menüsüne girmeden
Uzaktan kumandan›z üzerindeki saat iflaretli “SARI” renkli
tufla basarak da yapabilirsiniz. Tufla her  bas›fl›n›zda süreyi
art›rabilirsiniz.Televizyonunuzun kapanmas› ne kadar  süre
kald›¤›n› “SARI” tufla basarak  ö¤renebilirsiniz. Otomatik
kapanma
ifllemini iptal etmek için  OTOMAT‹K  KAPANMA sat›r›n›
KAPALI yap›n›z.
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Normalizasyon:
Yay›n izlerken TV’nizin görüntü ayarlar›n› de¤ifltirmifl olabilirsiniz.
Tekrar haf›zadaki  görüntü ayarlar›na dönmek istedi¤inizde
uzaktan kumandan›z üzerindeki “MAV‹” veya “PP” tufla bas›n›z.
Ekran›n sol üst köflesindeki “PP” iflareti k›sa bir süre belirecektir.
Böylece yay›n› izlerken yapm›fl oldu¤unuz bütün görüntü ayarlar› ve
ses ayar› haf›zadak› de¤erlere dönecektir.

Menü Dili: Menü dili sat›r›n› mavi renk yap›n›z. “OK” tufluna
basarak  “MENÜ D‹L‹” menüsüne giriniz.
“PR▲ “/“PR ▼“  ve  “VOL ®”/ “√VOL” tufllar›n› kullanarak
istedi¤iniz dili seçiniz.  Tekrar  “OK” tufluna bas›n›z.
Televizyonunuzun bütün ayar göstergeleri  seçti¤iniz dilde gözükecektir.

AVL: Yay›n yapan kurulufllar›n ses kalite ve seviyeleri
birbirinden farkl›d›r. Bu program geçifllerinde bir
kanalda ses seviyesinin yüksek, di¤er kanalda düflük
olmas›nda hissedilir.
AVL sat›r›n mavi renk yap›n›z.
“VOL ®”/ “√VOL” tufllar›n› kullanarak AVL
fonksiyonunu aç›p-kapatabilirsiniz.

Otomatik Aç›lma:
Say›sal tufllar› veya AV tufluna basarak açma saatini
30 dakika ila 12 saat aras›nda seçebilirsiniz.

TV, bekleme konumundaysa. OTOMAT‹K AÇILMA
özelli¤ini etkinlefltirerek istenen saat ve programda
TV’yi aç›l›r.

Açma zaman› iptal etmik için OTOMAT‹K AÇILMA
içerisinde KAPALI modunu seçin.
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Harici cihaz ba¤lama
Televizyonunuza video, uydu al›c›, kamera
veya DVD Player gibi cihazlar› modeline
göre iki flekilde  ba¤layabilirsiniz.

Örne¤ in  v ideonuzu
anten girifli üzerinden

televizyonunuza ba¤layabilirsiniz. Bunun
için videonuzu, videonuzla birlikte verilen
kablo ile televizyonunuzun anten girifline
ba¤lay›n›z.
Daha sonra videonuza bir kaset tak›n›z ya
da videonuzun test sinyalini aç›n›z.
Kanal ayar› bölümünde anlat›ld›¤› flekilde
kanal arama, bulma ve haf›zaya alma
ifllemlerini yap›n›z. (Videolarda kullan›lan
ç›k›fl kanal› ço¤unlukla C30-C39 UHF band›
aras›ndad›r.) Sadece bu kanallar› tarayarak
kanal› daha çabuk bulabilirsiniz. Görüntü
renksiz veya gölgeli ise, hassas istasyon
ayar› yaparak görüntünün en net oldu¤u
konumu bulunuz ve haf›zaya al›n›z.
Televizyonunuza ba¤layaca¤›n›z cihazlar
için, o cihaz›n kullanma k›lavuzuna bak›n›z.

a- TV anten giriflinden
cihaz ba¤lama

b- Scart soket arac›l›¤›yla cihaz
ba¤lama

Televizyonunuzun arkas›nda bulunan Scart
soket arac›l›¤›yla cihaz ba¤layabilmek için
özel bir ara kablosu gereklidir. (Bu kablo
televizyonunuz ile birlikte verilmez.) Scart
soket arac›l›¤›yla ba¤lant› yapt›¤›n›z di¤er
cihaz› kul lanabilmek için, uzaktan
kumandan›z üzerindeki "AV" tufluna
basman›z yeterlidir. Kulland›¤›n›z ara
kablosunda anahtarlama (8 no'lu pin)
ba¤lant›s› varsa, örne¤in videonuzun "PLAY"
tufluna bast›¤›n›zda, televizyonunuz otomatik
olarak AV konumuna geçer.
Not: Televizyonunuzu AV konumundan
ç›karmak için numaraland›rma tufllar›n› veya
“AV”  tuflunu kullan›n›z.
Not: Kanal ayarlar› menüsü ekranda iken
A V ’ y e  o t o m a t i k  g e ç m e  i fl l e m i
gerçekleflmeyecektir.

1 3 5 7 9 1 13 15 17 19 21

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Scart soket pin ba¤lant›s›

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sa¤ ses ç›k›fl›
Sa¤ ses girifli
Sol ses ç›k›fl›
Ses toprak
Mavi-toprak
Sol ses girifli
Mavi

Anahtarlama
Yeflil-toprak
- - - - - -
Yeflil
- - - - -
K›rm›z›-toprak
Toprak

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

K›rm›z›
Blanking
Video-ç›k›fl toprak
Video-girifl toprak
Video ç›k›fl
Video girifl
Soket topra¤›

SIRALAMA menüsü
Uzaktan Kumandan›z›n “OK” tufluna bas›n›z.
Ekrana “SIRALAMA” menüsü gelecektir. Hangi
programda iken basarsan›z o program sat›r› mavi
renk olur. Programlar “PR▲ “/“PR ▼“ tuflu ile
seçilir. Bir sonraki yada önceki 10’lu programa
“VOL ®”/ “√VOL” tufllar› i le geçi l ir.

ATLAT: Program› atlatmak için KIRMIZI tufla bas›n,
seçili hat k›rm›z›ya dönecektir. Program yukar› veya
afla¤› tufllar›n› kullanarak program listesini
tarad›¤›n›zda atlanan programlar gösterilmeyecektir.
Say›sal tufllar veya OK tuflu kullanarak halen
seçilebilirler.
Atlanan proram›n gösterilmesi için KIRMIZI tufla
bas›n.

S‹L: Seçti¤iniz programda SARI tufla bas›n›z.
Tekrar SARI tufla bast›¤›n›zda program silinecek ve
takip eden tüm kanallar bir önceki program
numaras›na kayacakt›r.

TAfiI: Seçti¤iniz programda YEfi‹L tufla bas›n›z.
TAfiI yaz›s› ›fl›yacakt›r.
“PR▲ “/“PR ▼“ tuflu ile tafl›mak istedi¤iniz program
numaras› üzerine gelip tekrar YEfi‹L tufla bas›n›z.
Seçti¤iniz program istedi¤iniz program numaras›na
tafl›nm›flt›r.

‹S‹M: Seçti¤iniz programda  MAV‹ tufla bas›n›z.
‹sim bölümü k›rm›z› renk olacek ve ilk hane ›fl›yacakt›r.
“PR▲ “/“PR ▼“ tuflu ile karakteri, “VOL ®”/
“√VOL” tuflu ile de bir sonraki haneyi seçiniz.
‹fllem bitti¤inde tekrar MAV‹ tufla bas›n›z.
Not: Yay›nc›n›n teletext’ten isim bilgisini  göndermesi
durumunda otomatik ayar yaparsan›z tv’niz isimleri
otomatik olarak kaydedecektir.
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Teletext

(Bu bölüm teletext özelli¤ine sahip Tv’ler
içindir.)
Günümüz TV yay›nc›l›¤›n›n en önemli hizmetlerinden biri
olan Teletext, TV kullan›m›n› daha faydal› hale
getirmektedir. Teletext k›saca, çeflitli güncel bilgilerin yaz›
ve grafik olarak sayfalar halinde TV yay›n› ile birlikte
iletilmesidir. Kaliteli bir teletext yay›n› alabilmek için iyi bir
anten sistemi, zay›f olmayan, yans›mas›z ve di¤er kanallar›n
kar›flmad›¤› bir yay›n gereklidir. Çok net bir al›flta bile baz›
karakter ya da sat›rlar›n kaybolmas› normaldir. Bu gibi
durumlar normal flartlarda k›sa bir süre sonra kendili¤inden
düzelecektir.

Televizyonunuzu teletext yay›n›na geçirmek için, teletext
yay›n› olan kanalda “TXT” tufluna bas›n›z. Tekrar
televizyon yay›n›na geçmek için ayn› tufla bas›n›z.

Teletext yay›n› olmayan bir kanalda “TV/TXT” tufluna
basarsan›z ekranda “TELETEXT YOK” yaz›s› ç›kacakt›r.
Teletext yay›n›na geçti¤inizde karfl›n›za ilk olarak index
sayfas› gelecektir. (Sayfa 100). Bu sayfada, o teletext
yay›n›ndaki konular›n bafll›klar› ve ilk sayfa numaralar›
görülür.

Sayfa seçimi
‹ s tedi¤ in iz  sayfay›  ekranda görebi lmek iç in
numaraland›rma tufllar›n› kullanarak o sayfan›n numaras›n›
giriniz. Girdi¤iniz rakam›, üsteki bafll›k sat›r›n›n solunda
görebilirsiniz. Sayfalar› tek tek geçmek istedi¤inizde
“YEfi‹L” ya da “PR▲ “ tufluna basarak bir sonraki
sayfaya, “KIRMIZI“ ya da “PR ▼“ tufluna basarak bir
önceki sayfaya geçebilirsiniz.
Teletext sayfas›n›n en alt›nda sar› renk içerisinde seçti¤iniz
sayfan›n bir sonraki onlu¤unun ilk sayfa numaras›, mavi
renk içerisinde ise seçti¤iniz sayfan›n bir sonraki
yüzlü¤ünün ilk sayfa numaras› görülür. Bu sayfalar› ilgili
renk tufllar›na basarak direkt seçebilirsiniz.

16



Durdurma tuflu (STOP/HOLD)
Baz› bilgiler yay›n kuruluflu taraf›ndan birden fazla sayfa
halinde düzenlenerek, otomatik çevrimli yay›nlan›r. Örne¤in
dört sayfadan oluflan bir yaz›da, sayfalar ekranda 1/4, 2/4,
3/4, 4/4 fleklinde gösterilir. Sayfalardan birine daha uzun
bakmak için “STOP/HOLD” tufluna bas›n›z. Ayn› tufla tekrar
bast›¤›n›zda çevrim devam eder.

Sayfa büyütme tuflu (DOUBLE)
Bu tuflu kullanarak teletext sayfas›n›n üst yar›s›n› büyütülmüfl
olarak izleyebilirsiniz. Sayfan›n alt yar›s›n› da büyütülmüfl
olarak görebilmek için ayn› tufla tekrar bas›n›z.
“DOUBLE” tufluna üçüncü kez bast›¤›n›z da ise sayfa
normal boyutuna dönecektir.

Soru-yan›t tuflu (REVEAL)
Bazen bir teletext sayfas›, bir oyun ya da bulmaca gibi sakl›
bir cevap içerir. Sakl› cevab› aç›¤a ç›karmak için “REVEAL”
tufluna bas›n›z.

Alt sayfa tuflu (SUB/CLOCK)
Teletext yay›n› yapan kuruluflun herhangi bir teletext
sayfas›n›n alt sayfalar›n› yay›nlamas› halinde “SUB”
tuflunu kullanarak alt sayfalara geçebilirsiniz. Bu durumda
en alt sat›rda sayfa numaras› yan›nda alt sayfa numaras›
görünür. Numaraland›rma tufllar›n› kullanarak istedi¤iniz
alt sayfan›n numaras›n› giriniz. Alt sayfadan tekrar ayn›
tufla basarak ç›kabilirsiniz.
“SUB” tuflunun CLOCK fonksiyonu; Teletext yay›n› bulunan
bir televizyon kanal›n› seyrederken saati ö¤renmek
istedi¤inizde “SUB” tufluna bas›n›z. Bu durumda ekran›n
sa¤ üst köflesinde saat belirecektir. Saat bilgisi k›sa bir
süre sonra kaybolur.
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Fastext
Uzaktan kumanda aleti üzerindeki renkli
tufllar fastext özelli¤i içindir. Herhangi bir
sayfay› seçti¤inizde, ekranda de¤iflik
konulara ait bafll›klar dört ayr› renk halinde
ya da renkli çerçeveler içinde (k›rm›z›, yeflil,
sar› ve mavi) yaz›lm›fl olabilir. Uzaktan
kumanda aleti üzerindeki ilgili renge ait tufla
basarak, istedi¤iniz konuya beklemeden
ulaflabilirsiniz.

Not: Fastext özelli¤i her teletext yay›n›nda
b u l u n m a m a k t a d › r .  Y a y › n l a n › p
yay›nlanmayaca¤›, yay›n› yapan kurulufl
taraf›ndan belirlenir.

Not: Teletext yay›n› olmayan
programlarda TXT tufluna
bas›ld›¤›nda ekranda
“TELETEXT YOK”
yaz›s› görünecektir.

Not: Teletext konumunda iken stand-by’a
geçmek isterseniz “stand-by” tufluna bir
kez bas›n›z.

500     TELEGÜN   500 6 Eyl  Sal  15: 06: 32

     MERBANK
501 PARA PİYASASI
502 DÖVİZ-EFEKTİF-ÇAPRAZ

TV resminde teletext görüntüsü tuflu (MIX)
Bu tufla basarak teletext bilgisi ile TV yay›n›n› üst üste ve birlikte
izleyebilirsiniz. Böylece Tv yay›n›nda iken o kanal›n teletext
yay›n›n› takip edebilirsiniz. Teletext yay›n›na dönmek için
“MIX”, Tv yay›n›na dönmek için “TXT” tufluna bas›n›z.
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5. Bölüm / Beko Tüketici Hizmetleri

Beko Çağrı Merkezi  haftanın 7 günü 08:00-24:00 saatleri arasında  444 'lü telefon numarası ile canlı olarak hizmet
vermektedir.
Doğrudan bu numarayı çevirerek Beko Çağrı Merkezine başvurabilir ve arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Yazılı başvurular için adresimiz:
Beko Hizmet Merkezi, Ankara Asfaltı Yanı, 34950 Tuzla/İSTANBUL

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.
1. Ürününüzü aldığınızda Garanti Belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numarasından Hizmet Merkezimize başvurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı"nı sorunuz.
5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden "HİZMET FİŞİ" istemeyi unutmayınız. Alacağınız Hizmet fişi, ileride ürününüzde

meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Ürünün kullanım ömrü boyunca fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli  yedek parça bulundurma

süresi 10  yıldır.

* (Sabit telefonlardan alan kodu çevirmeden)

E-mail: musteri.hizmetleri@beko.com.tr

* Sabit telefonlardan yapılan aramalarda sehir içi arama tarifesi üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalarda ise GSM-GSM tarifesi üzerinden 
ücretlendirme yapılmaktadır.

Beko Çağrı Merkezi: 444 1 404
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Beko tarafından verilen bu garanti, Televizyon’un normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki
durumlar da garanti dışıdır:

1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,
3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden 

meydana gelecek hasar ve arızalar,
4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar.
5. Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.

Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir.
Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.
Arçelik A.Ş. tarafından üretilmiştir.

Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No: 2-6 Sütlüce 34445 İSTANBUL  0212 314 34 34   Menşei: Türkiye

Müflterinin Dikkat Etmesi
Gereken Hususlar

Garanti ile ilgili olarak



GARANTİ
BELGESİ

Seri No:
Tip:

Teslim Tarihi, Yeri:
Fatura Tarihi, No:
Satıcı Firma Ünvanı:

Adres:

Tel-Faks:
Satıcı Firma (Kaşe ve İmza):

Bu belge, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 69438 no’lu ve 26.05.2009 izin tarihli belgesine göre düzenlenmiştir. Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeliyecektir.

Arçelik A.Ş.
GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR YRD.

BEKO Televizyon’un, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik A.Ş’nin yetkili kıldığı Servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdaha-
le edilmemiş olması şartıyla, malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı ürünün tesliminden itibaren 3 (ÜÇ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.

Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde yapılan işlemler için, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli yada başka bir ad altında hiçbir 
ücret talep edilmeyecekir. Garanti süresi içerisinde, yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi 20 iş günüdür. Bu süre mamülün Yetkili Servis atölyelerimize, Yetkili Servis 
atölyelerimizin bulunmaması durumunda Yetkili Satıcılarımıza veya Firmamıza bildirildiği tarihten itibaren başlar. Ürünün arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı yada ithalatçı; 
ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir ürünü tüketecinin kullanımına tahsis edecektir.

Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi ürünün bulunduğu yerde veya Yetkili Servis 
atölyelerinde yapılabilir. Müşterimizin buna onayı şarttır. 
Ancak;
Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
- Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı 
defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması
- Yetkili Servis atölyelerince; mevcut olmaması halinde sırasıyla Yetkili Satıcımız, bayi, acente temsilciliği, ithalatçı yada imalatçısından birisinin bölgeye en yakın servis yetkilisiyle birlikte veya firmamız 
yetkilisince düzenlenecek raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumunda, ücretsiz olarak değiştirme bedel iadesi veya ayıp oranında indirimi talep edebilir.
Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir. Bu Belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tü-
keticinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun’a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin 
Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.


