
Önemli bilgi

Güvenlik
Yerel ana güç kaynağı voltajınızın, setinizin arkasında 
bulunan tanıtım etiketinde gösterilen voltaja uygun 
olmasını sağlayın. Şebeke fişinin, AC prizinin veya 
bir cihaz fişinin elektrik bağlantısı kesme düzeneği 
olarak kullanıldığı yerde hazır olarak çalışır şekilde 
tutulmalıdır.
Bazı modellerde ışık göstergesi televizyonun yanında 
bulunur. Setin önünde ışık göstergesi olmaması 
televizyonun bağlantısının dağıtım şebekesinden 
tamamıyla kesildiği anlamına gelmez. Televizyonun 
elektrik bağlantısını tamamen kesmek için ana fiş 
çekilmelidir.
Televizyonun aksamları ısıya duyarlıdır. Maksimum 
ortam sıcaklığı 35°C’yi geçmemelidir. Televizyonun 
arkasındaki veya yanlarındaki havalandırma 
deliklerinin üstünü örtmeyin. Yeterli havalandırmaya 
olanak tanımak için havalandırma deliklerinin 
çevresinde yeterli boşluk bırakın. Cihazı ısı 
kaynaklarından (şömine,...) veya güçlü manyetik veya 
elektrik alanı yaratan cihazlardan uzakta kurun.
TV’nin kurulduğu odalardaki Nem %75 nem değerini 
geçmemelidir. Setin soğuk bir yerden sıcak bir yere 
taşınması ekranda (ve televizyonun içerisindeki bazı 
aksamlar üzerinde) buğulaşmaya neden olabilir. 
Televizyonu tekrar açmadan önce buğulaşmanın 
buharlaşmasına izin verin.
Televizyondaki  veya POWER/  düğmesi ya da 
uzaktan kumandadaki  düğmesi cihazı açmak ya 
da bekleme moduna almak için kullanılabilir. Uzun 
süre TV izlemeyecekseniz, fişi ana güç prizinden 
çıkararak tamamıyla kapalı konuma getirin.
Fırtına sırasında, Televizyonun ona zarar verebilecek 
elektriksel veya elektromanyetik ani yükselmelerden 
etkilenmemesi için ana güç ve anten bağlantısını 
kesmenizi tavsiye etmekteyiz. Bu sebeple, gerektiğinde 
bağlantılarının kesilebilmeleri için ana güç kaynağı 
ve anteni kolayca ulaşılabilir yerde tutun.
Yanık veya duman kokusu yaydığını fark ettiğiniz 
anda Televizyonun fişini hemen çekin. Elektrik 
çarpması riski taşıdığınız için hiçbir koşulda 
televizyonu kendi başınıza açmayın.

UYARILAR
Bu aygıtın yalnızca ev içerisinde kullanılması 
amaçlanmıştır ve ev içi kullanıma uygun olmayan 
veya ticari bir ortamda kullanılan başka herhangi bir 
uygulama için kullanılmamalıdır.
Bu ürünün harici esnek kablosu veya kordonu 
hasarlıysa olası bir tehlikeyi önlemek için üretici firma, 
servis temsilcisi veya benzer niteliklere sahip bir kişi 
tarafından değiştirilmelidir.
Uygun havalandırmayı sağlamak için televizyonun 
çevresinde 10 cm’den fazla açıklık bırakın. 

Havalandırma, havalandırma ağızları gazete, 
masa örtüsü, perde vb. eşyalarla kapatılarak 
engellenmemelidir.
Aparat, ıslanmaya veya suya maruz bırakılmamalı ve 
vazo gibi içerisinde sıvı bulunan hiçbir nesne aparatın 
üzerine konmamalıdır.
Piller (takılı pil paketi veya piller) güneş ışığı, ateş 
veya benzeri aşırı ısılara maruz bırakılmamalıdır.
Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için bu 
cihazı yağmura veya rutubete maruz bırakmayın.
Televizyonu kesinlikle dengesiz bir yere koymayın. 
Televizyon, ciddi yaralanmalara veya ölüme neden 
olacak şekilde düşebilir. Birçok yaralanma özellikle de 
çocukların yaralanmaları şu basit önlemler alınarak 
önlenebilir:
• Televizyon üreticisinin önerdiği kabin veya ayakları 

kullanmak.
• Sadece televizyonu güvenli şekilde 

destekleyebilecek mobilyaları kullanmak.
• Televizyonun üzerinde bulunduğu mobilyanın 

kenarlarından çıkmamasını sağlamak.
• Hem mobilya hem de televizyon uygun bir desteğe 

tutturulmadan televizyonu yüksek mobilyaların 
üzerine (örneğin büfeler veya kitaplıklar) koymamak.

• Televizyonu, taşıyıcı mobilya ile arasında olabilecek 
bez veya diğer malzemelerin üzerine koymamak.

• Televizyona veya kumandalarına ulaşmak için 
mobilyaya tırmanın tehlikeleri hakkında çocukları 
bilgilendirmek.

Eski televizyonunuz muhafaza edilecekse ve yeniden 
yerleştirilecekse yukarıdaki hususlar uygulanmalıdır.

Bu sembole sahip cihaz, Class II veya çift 
yalıtımlı bir elektrikli cihazdır. Cihaz, elektrik 
topraklama sistemine güvenli bir bağlantıya 
ihtiyaç duymayacak şekilde tasarlanmıştır. 
Bu sembole sahip olmayan cihaz, bir Class 
I elektrikli cihazdır. Koruyucu bir topraklama 
bağlantısına sahip elektrik prizine bağlanmalıdır.

Yangının yayılmasını önlemek için mumları 
veya diğer açık alevleri her zaman bu üründen 
uzak tutun.

Yaralanmaları önlemek için bu aparat kurulum 
talimatlarına uygun olarak zemine/duvara sıkıca 
sabitlenmelidir.

RF'ye maruz kalma riskini azaltmak için bu cihazın 
mesafesi en az 100 cm olmalıdır.

TV ekranı
Bu üründe kullanılan TV ekranı camdan yapılmıştır. 
Dolayısıyla ürün düştüğünde ya da diğer nesnelere 
çarptığında kırılabilir.
TV ekranı yüksek teknoloji bir ürün olup çok net 
görüntü sunar. Ara sıra ekranda çok az sayıda 
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sabit mavi, yeşil veya kırmızı noktalar halinde aktif 
olmayan pikseller görülebilir. Bu durum, ürününüzün 
performansını etkilemez.

Bakım
Ekranı temizlemek için bir cam temizleme ürünü ve 
setin geri kalan parçalarını temizlemek için yumuşak 
bir bez ve yumuşak deterjan kullanın.
Önemli: Güçlü deterjanlar kullanırken alkol bazlı ve 
aşındırıcı ürünler ekrana zarar verebilir.
Televizyonun arkasında ve yanlarındaki havalandırma 
deliklerinin tozunu düzenli olarak alın. Çözücü 
maddeler kullanırken aşındırıcı veya alkol bazlı 
ürünler Televizyona zarar verebilir. Cihazın içerisine 
herhangi bir nesne veya sıvı girmesi durumunda 
hemen cihazın fişini çıkartın ve yetkili bir mühendise 
kontrol ettirin. Cihaz zarar görebileceği için cihazı 
kesinlikle kendi başınıza açmayın.

ESD düzenleme
Bu cihaz, ESD performans kriterini karşılar. Cihazın 
Ethernet bağlantı modunda elektrostatik boşalma 
nedeniyle düzelmemesi durumunda kullanıcı ara yüzü 
gereklidir.

Bluetooth fonksiyonu notu
Bluetooth® teknolojisi (TV'nizde mevcutsa) 2,4 GHz 
frekans kullanır bundan dolayı WiFi erişim noktalarına, 
yönlendiricilere veya mikrodalga fırınlara çok yakın 
olma durumunda Bluetooth ses akışı engellenebilir. 
Ses alımında kesintiler yaşıyorsanız daha az parazite 
sahip frekansı bulmak için Bluetooth cihazınızı 
yeniden başlatmalısınız ve bu sorunu yaşamaya 
devam ediyorsanız TV'ye yaklaşmalı veya TV ile 
parazit kaynağı arasındaki mesafeyi artırmalısınız.
Bluetooth bildirim kimliği: D031897

Televizyonu duvara asma
Uyarı: Bu işlemi iki kişinin yapması gerekir.
Güvenli bir kurulum sağlamak için aşağıdaki güvenlik 
notlarına uyun: 
• Duvarın televizyonu ve duvar montaj düzeneğinin 

ağırlığını destekleyebileceğini kontrol edin.
• Duvar montaj düzeneği ile sağlanan montaj 

talimatlarına uyun. Bazı modeller için, setle 
birlikte sağlanan altıgen VESA duvar montajı vida 
başlıklarını (ve vidaları), duvar montajınızdan 
önce setinizin arkasındaki duvar montajına yönelik 
somunlara vidaladığınızdan emin olun. 

• Televizyonu dikey bir duvara kurulmalıdır.
• Sadece duvarın malzemesi için uygun olan vidaları 

kullanın.
• Televizyonun kablolarının takılıp düşme tehlikesi 

olmayacak şekilde konumlandırıldığından emin 
olun.

Önemli bilgi

Televizyonumuz ile ilgili tüm diğer güvenlik talimatları 
da burada uygulanabilir.

Çoklu ürün kullanım kılavuzu
Bu kılavuzda tarif edilen özellikler pek çok model için 
ortak özelliklerdir. Bazı özellikler televizyonunuzda 
bulunmayabilir ve/veya televizyonunuz bu kullanıcı 
kılavuzunda tarif edilmeyen özellikler içerebilir. 
Bu kılavuzdaki gösterimler asıl üründen farklılık 
gösterebilir. Lütfen asıl ürüne bakın.
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Değerli Müşterimiz, 

İşbu belgede TCL, bu cihazın 2014/53/EU Yönetmeliğiyle uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam 
metnini, şu internet adresinde bulabilirsiniz: www.thomsontv.eu.

TCL Operations Polska Sp. z o.o.
ul. A. Mickiewicza 31/41
96-300 Żyrardów, Poland 

E-posta adresi: zyeee@tcl.com

Bu kullanma kılavuzunda yer alan şekil ve resimler sadece referans için verilmiştir ve gerçek ürün görüntüsünden farklı 
olabilir. Ürün tasarımı ve özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Kullanıcılar için Eski Ekipmanın ve Pillerin İmhası ile ilgili Bilgiler
[Avrupa Birliği]
Bu semboller, bu sembolü içeren elektrikli ve elektronik ekipmanın ve pillerin kullanım ömürlerinin 
sonunda genel evsel atıklar gibi imha edilmemesi gerektiğini gösterir. Bunun yerine ürünler, ulusal 
yönetmeliklere ve 2012/19/EU, 2006/66/EC ve 2008/12/EC direktifine göre elektrikli ve elektronik 
cihazların geri dönüştürülmesi ve ayrıca pillerin uygun şekilde değerlendirmesi, geri kazanılması 
ve geri dönüştürülmesi için uygun toplama noktalarına teslim edilmelidir.
Bu ürünleri doğru şekilde imha ederek doğal kaynakların korunmasına ve aksi durumda bu 
ürünlere yönelik uygun olmayan atık işleme yöntemlerinden kaynaklanabilecek çevre ve insan 
sağlığı üzerindeki olası olumsuz etkileri önlemeye yardım edeceksiniz.
Toplama noktaları ve bu ürünlerin geri dönüşümüyle ilgili daha fazla bilgi için lütfen bulunduğunuz 
bölgenin belediyesi, evsel atık imha servisiniz veya ürünü satın aldığınız mağaza ile irtibat kurun.
Bu atıkların hatalı şekilde imha edilmesi üzerine ulusal kanunlara göre ceza uygulanabilir.
[İş yeri kullanıcıları]
Bu ürünü imha etmek isterseniz lütfen tedarikçinizle irtibat kurun ve satın alma sözleşmesinin 
şartlar ve koşullar kısmını kontrol edin.
[Avrupa Birliği dışındaki Diğer Ülkeler]
Bu semboller yalnızca Avrupa Birliği’nde geçerlidir. Bu öğeleri imha etmek isterseniz lütfen 
eski elektrikli ve elektronik ekipmanların idaresine yönelik yürürlükteki ulusal kanunlara ve 
bulunduğunuz ülkedeki diğer kurallara uygun şekilde imha edin.

Uyarı: 

Pil 
sembolünün 
altındaki Pb 
işareti, bu 
pilin kurşun 
içerdiğini 
gösterir.

Ürünler

Pil

Önemli bilgi
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Güç verilmesi ve antenin takılması
Güç kablosunu bağladıktan sonra TV’yi açmak için,  veya POWER/  üzerine basın.

Notlar: 
 - Güç soketinin konumu televizyon modeline göre farklılık gösterir. Bazı modellerde ilk olarak gücü açmanız 
gereklidir.

 - Cihazları bağlamadan önce güç kablosunun bağlantısını kesin.

Kablo

Blu-ray Disk oynatıcıyı, HD oyun konsolunu, HD kamerayı, kulaklıkları, CI 
modülünü bağlama

HDMI 3 (4K)HDMI 4 (4K)

LAN

SPDIF

Component input (CMP)

RL PrPbY/VideoAudio

AV input

Antenna/
Cable input

/

5V     0.5A
MAX

USB 2.0

(Service port)

Common
Interface

HDMI 2 (4K)

5V     2A

HDMI 1 (4K)

MAX

MHL Compatible

ARC

5V     1A
MAX

USB 3.0

Satellite
input
13/18V     0.4A
MAX

HD oyun konsolu

Blu-ray Disk 
oynatıcı HD kamerası

Bölüm 1 - Bağlantılar
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Bağlantılar

Internet'e bağlama
Not: Aşağıdaki talimatlar yalnızca TV'nizi kablolu ya da kablosuz ağlara bağlamak için genel yollardır. Bağlantı 

yöntemi gerçek ağ yapılandırmanıza göre farklı olabilir. Evinizdeki ağ ile ilgili bir sorunuz varsa, lütfen 
Internet servis sağlayıcınızla görüşün.

Kablolu bağlantı

Kablosuz bağlantı

Yönlendirici

Modem Internet

LAN portu

Modem Internet

Kablosuz yönlendirici

Notlar:
 - TV'niz yukardaki diyagramda gösterilen tüm konnektörlere sahip olmayabilir. USB ve HDMI portlarının sayısı 
TV modeline göre değişebilir.

 - Düğme ve konnektör yerleri TV modeline göre değişebilir.
 - USB konektörler, USB sürücüsünden gelen verilerin girişi ve uygun olduğunda diğer ilgili USB cihazların 
bağlanması içindir. Güç kaynağı olmayan harici HDD sürücülerin 1A akış çıkışı olduğu işaret edilen USB 
konnektörüne bağlanması gerekir.

 - Tüm USB aygıtları kablo uzatıcılar olmadan TV’ye doğrudan bağlanmalıdır. Uzatma gerekmesi halinde, 
maksimum 50 cm uzunluk önerilir. Daha uzun uzatmalar ferro çekirdeklere sahip olmalıdır.

 - ARC (Ses Dönüş Kanalı) fonksiyonu sadece ARC ile belirtilen HDMI bağlantı noktasında desteklenir. ARC 
işlevini kullanmak için lütfen önce T-Link bölümünde açıklanan şekilde T-Link işlevini açın.

 - MHL uyumlu aygıtlarla uyumluluk, mobil aygıtları, MHL uyumlu olarak işaretlenen TV cihazındaki HDMI 
girişine bağlamanızı sağlar.

 - Olası enterferansları önlemek için yüksek kaliteli ve koruması iyi olan HDMI kablolarının kullanılması önerilir.
 - Lütfen 3,5 mm TRS konnektörlü kulaklıklar kullanın. Kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı işitme kaybına 
neden olabilir.

Türkçe
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Bölüm 2 - Başlarken

Uzaktan kumanda işlevleri
Televizyonunuzun pek çok işlevine ekranda görüntülenen Menüler’den ulaşabilirsiniz. Televizyonunuzla birlikte 
verilen uzaktan kumanda Menüler’de gezinmek ve tüm genel ayarları yapılandırmak için kullanılabilir.

Sesi kapatmak ve tekrar açmak içindir.
Ana menüde gezinmek içindir.

Sayısal 
düğmeler

Kanal numaralarını ya da bir sayıyı girmek içindir.

T-Launcher erişmek ya da çıkmak için.
LIST Kanal listesini göstermek içindir.

/ Sesi kontrol etmek içindir.
Varsa program bilgisini göstermek içindir.
Ayarlar menüsünü görüntülemek içindir.

P / Kanalları değiştirmek içindir.
Android TV ana sayfasına erişmek için.
Seçenek menüsünü görüntülemek içindir.

▲/▼/◄/► Navigasyon yön düğmeleri.
OK Bir girişi veya seçimi onaylamak içindir.

Önceki menüye geri dönmek ya da bir uygulamadan çıkmak içindir.
Giriş kaynağını seçmek içindir.

EXIT Ayarlar menüsünden çıkmak içindir.
LANG Sesi kapatmak ve tekrar açmak içindir. Seçilen analog TV programı 

ile ilgili bir ses tipini seçmek için. Seçilen dijital TV programı ile ilgili 
bir işitsel dili seçmek için.

GUIDE Elektronik Program Kılavuzunu açmak veya kapatmak için (sadece 
dijital kanallarda vardır).

TEXT Teleteksi açmak veya kapatmak içindir.
SUBT. Seçili dijital TV programına yönelik uygun bir alt yazı dili seçmek için.
Renk 

düğmeleri
Görevleri ya da Teleteks sayfalarını seçmek içindir; HbbTV işlevi için 
kullanılır.
Hızlı geri sarımı başlatmak içindir.
Oynatmayı duraklatmak içindir.
İleri sarımı başlatmak içindir.

ZOOM Ekran modunu seçmek içindir.
Not: Tam ekran modunu kullanmanızı tavsiye ederiz. Resmin her iki 
yanında da siyah çizgiler varken ekran modunu uzun süre kullanmayın 
(örn. 4:3), aksi halde TV ekranı kalıcı olarak hasar görebilir.
Oynatmayı başlatmak içindir.
Yürütmeyi durdurmak içindir. 

Pilleri takma
1. Arka kapağı gösterildiği gibi açmak için 

bastırın.
2. İki tane AAA pili, pil yuvasında işaretli 

kutuplara göre takın.
3. Arka kapağı gösterildiği gibi yerine takın.

Not: Uzaktan kumanda türü önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.
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Başlarken

Sesi kapatmak ve tekrar açmak içindir.
Ana menüde gezinmek içindir.

/ Sesi kontrol etmek içindir.
T-Launcher erişmek ya da çıkmak için.
Fare işlevini etkinleştirmek içindir.

P / Kanalları değiştirmek içindir.
Android TV ana sayfasına erişmek için.
Giriş kaynağını seçmek içindir.

/ / / Navigasyon yön düğmeleri.
OK Bir girişi veya seçimi onaylamak içindir.

Önceki menüye geri dönmek ya da bir uygulamadan çıkmak 
içindir.
Seçenek menüsünü görüntülemek içindir.
Kullanılabilir olduğunda sanal uzaktan kumanda klavyesini 
açmak içindir.
Ses işlevini etkinleştirmek içindir. (Yalnızca ağ bağlantısı 
normal olduğunda kullanılabilir.)

Not: Bu uzaktan kumanda yalnızca seçilen modeller için kullanılabilir. Uzaktan 
kumanda türü önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Açık
Kapalı

Pilleri takma
1. Uzaktan kumandanın alt kısmını tutun, plastik 

bozuk para şeklinde bir nesne kullanarak anahtarı 
gösterildiği gibi "Açık" konumuna getirin.

2. Pil kapağını çekip çıkarın.
3. İki tane AAA pili, pil yuvasında işaretli kutuplara 

göre takın.
4. Pil kapağını yerleştirin ve plastik bozuk para 

şeklinde bir nesne kullanarak anahtarı "Kapalı" 
konumuna getirin.

Özel uzaktan kumandaTürkçe
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Önemli: 
Pil güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır. Uzaktan kumanda cihazı uzun süre 
kullanılmayacaksa pillerini çıkarın. Cihazın içinde kalan piller çürüyerek aşındırıcı akma nedeniyle hasara ve 
dolayısıyla garantinin geçersiz kalmasına neden olabilir.
Çevreyi korumak için pillerin atılması için yerel geri dönüşüm tesislerini kullanın. Kullanılan pilleri talimatlara 
uygun olarak atın.
DİKKAT: Piller yanlış türdekilerle değiştirildiğinde patlama tehlikesi. Sadece ekipman üreticisi firmanın 
önerdiği aynı cihaz ile ya da dengi bir cihaz ile değiştirin. 
Uzaktan kumandanızdaki piller biterse televizyonunuzdaki düğmeleri kullanabilirsiniz. Şu fonksiyonlara 
sahiptirler: 

TV setinin üzerinde aşağıdaki düğmelere sahip  
modeller için:

TV setinin üzerinde aşağıdaki düğmelere sahip 
modeller için:

/◄
TV modu Menülerde
P ▲

/►
P ▼

►

Özellikler (Kısa basış)
 (Uzun basış)

◄
Özellikler (Uzun 
basış)
OK (Kısa basış)

Özellikler (Uzun 
basış)
OK (Kısa basış)

TV’yi açma ve kapama
1. Güç kablosu bağlandığında TV doğrudan açılacak veya bekleme modunda olacaktır. Eğer TV bekleme 

modunda ise, televizyondaki  veya POWER/  düğmesine veya uzaktan kumandadaki  düğmesine 
basarak açın.

2. TV'yi bekleme moduna almak için uzaktan kumandadaki  düğmesine basın. Televizyon açık kalır, fakat 
düşük enerji tüketir.

3. TV’yi kapatmak için elektrik fişini prizden çekin.
(* Bazı modellerde ilk olarak gücü açmanız gereklidir.)

İlk ayarlama
Cihazı ilk kez açtığınızda, Welcome (Hoşgeldiniz) ekranı görünür, bu ekran ilk kurulum işleminde rehberlik 
yapar. Dil seçimi, ağa bağlanma, kanalları tarama vb. ilk kurulum işlemlerini tamamlamak için ekran talimatlarını 
izleyin. Her adımda bir seçim yapın ya da adımı atlayın. Bir adımı atlarsanız, ilgili ayarı daha sonra ayarlar 
menüsünden yapabilirsiniz. 
Not: Eğer kanal araması sadece analog kanalları alıyorsa, buna zayıf yayın sebep olmuş olabilir ve dolayısıyla 

üretici firma garantisi kapsamında değildir. Üretici firmalar bazı bölgelerdeki zayıf yayınlardan dolayı 
sorumluluk kabul etmez.

Başlarken
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Bölüm 3 - Temel TV işlemleri

Kanallara erişmek
Sayısal tuşların kullanılması: kanallara erişmek için 
uzaktan kumandanın üzerinde bulunan ilgili sayısal 
tuşlara basın.
P /  düğmeleri: kanallar arasında geçiş yapmak 
için uzaktan kumandadaki P /  düğmelerine ya da 
TV cihazı üzerindeki ilgili düğmelere basın.
LIST düğmesini kullanma: kanal listesini 
görüntülemek için uzaktan kumandadaki LIST 
düğmesine ya da kanalları seçmek için ▲/▼/◄/► ve 
OK düğmesine basın.

Bağlı cihazların izlenmesi
Kaynak listesini görüntülemek için uzaktan 
kumandadaki  düğmesine basın. TV’yi ya da diğer 
giriş kaynaklarını seçmek için ▲/▼ ve onaylamak için 
OK düğmesine basın. 
Ana sayfayı görüntülemek için ayrıca  düğmesine 
basabilir, Source (Kaynak) alanına gitmek için 
▲/▼ düğmelerine basabilir, adından giriş kaynağını 
seçmek için ◄/► ve OK düğmelerine basabilirsiniz.

Sesi ayarlama
Ses seviyesi kontrolü: Ses seviyesini artırmak için 
uzaktan kumadandaki /  düğmelerine ya da TV 
cihazındaki ilgili düğmelere basın. 
Ses kesme: sesi geçici olarak kesmek için  
düğmesine basın. Sesi yeniden açmak için bu 
düğmeye ya da  düğmesine basın.

Android TV ana sayfasına erişim
Internet Uygulamalarından (Apps) ve özel olarak 
uyarlanmış Internet web sitelerinden yararlanmanızı 
ve TV’niz için sistem ayarlarını yapmanızı sağlar. 
Bu işlemleri TV uzaktan kumandasından kontrol 
edebilirsiniz.
UYARI:
• Akıllı TV uygulamalarını kullanmadan önce ağ 

ayarlarını yaplandırın.
• Ağ koşullarınıza bağlı olarak yavaş yanıtlar ve/veya 

kesintiler meydana gelebilir.
• Bir uygulamayı kullanırken bir sorun yaşarsanız, 

lütfen içerik sağlayıcıyla irtibat kurun.
• İçerik sağlayıcının koşullarına göre, bir uygulamanın 

güncellemeleri ya da uygulamanın kendisi yarıda 
kalabilir.

• Ülkenizin yönetmeliklerine bağlı olarak, bazı 
uygulamalar sınırlı hizmete sahip olabilir ya da 
desteklenmeyebilir.

• Uygulama içeriğindeki değişiklikler servis sağlayıcı 
tarafından önceden bildirilmeksizin yapılabilir.

1. Android TV ana sayfasını görüntülemek için 
uzaktan kumandadaki  düğmesine basın.

2. İstenen uygulamalara, işlevlere ya da ayarlara 
girmek için ▲/▼/◄/► ve OK düğmelerine basın.

3. Ana sayfaya geri dönmek için  düğmesine basın.
Not: Internet ile bağlantı kurulması zaman 

aldığından bekleme konumunda televizyonun 
etkinleştirilmesinden sonra akıllı TV özelliğini 
kullanmak için bir kaç dakika beklemeniz 
önerilir.

T-Launcher erişim
Internet Uygulamalarından (Apps) ve videolardan 
yararlanmanızı sağlar.
1. T-Launcher görüntülemek için uzaktan 

kumandadaki  düğmesine basın.
2. İstenen uygulamalara ya da videolara girmek için 

▲/▼/◄/► ve OK düğmelerine basın.
3. Başlatıcıya geri dönmek için  düğmesine basın.
4. Başlatıcıdan çıkmak için  düğmesine yeniden 

basın.

TV ayarları menüsünün kullanılması
Resim ve ses gibi TV ayarlarını yapmanızı sağlar.
1. Ayarlar menüsünü görüntülemek için uzaktan 

kumandadaki  düğmesine basın. 
2. İstenen öğeyi seçmek için ▲/▼ düğmelerine 

basın, ardından ilgili alt menüye girmek için OK/► 
düğmesine basın.

3. Alt menülerde menü seçeneklerini seçmek için 
▲/▼ düğmelerine basın, ardından seçenek 
listesine, ayarlama arayüzüne ya da ilgili alt 
menüye girmek için OK/► düğmelerine basın. 

4. Önceki menüye geri dönmek için  düğmesine 
basın.

5. Menüyü kapatmak için EXIT ya da  düğmesine 
basın.
Not: Ayrıca uzaktan kumandadaki  düğmesine 

basabilir, Settings (Ayarlar) (varsa) öğesini 
seçebilir ve Ayarlar menüsüne girmek 
için OK düğmesine basabilirsiniz. Bazı 
sinyal kaynakları için bazı seçenekler 
kullanılamayabilir. 

Türkçe
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Bölüm 4 - TV’nizi daha etkin kullanın

Kanalların kurulması
Bu bölümde kanalların nasıl otomatik olarak 
aranacağı ve yükleneceği açıklanmaktadır. Bu işlem 
aşağıdaki tüm durumlarda yapılabilir:
 - İlk kurulumda kanal kurulum adımını atladıysanız;
 - TV modunda hiç kanal olmadığı mesajını aldıysanız;
 - kanallarınızı güncellemek istediğinizde.

1. TV modunda, uzaktan kumandadaki  düğmesine 
basın ve Channel > Channel scan (Kanal > Kanal 
tarama) öğesini seçin. Girmek için OK/► tuşuna 
basın.

2. TV ülkenize göre kanalları kurar ve düzenler. 
Country (Ülke) öğesini seçmek için ▲/▼ 
düğmelerine ve girmek için OK/► düğmelerine 
basın. Varsayılan parola 1234’ü ya da parolayı 
System > Lock (Sistem > Kilitle) menüsünde 
değiştirdiyseniz kendi parolanızı girin. Ülkenizi 
seçmek için ▲/▼ düğmesine ve onaylamak için 
OK düğmesine basın.

3. Automatic search (Otomatik arama) öğesini 
seçmek için ▲/▼ düğmelerine ve girmek için 
OK/► düğmelerine basın. 

4. Tuner mode (Ayar modu) seçimi için ▲/▼ 
düğmelerine basın, Cable (Kablo), Antenna 
(Anten) ya da Satellite (Uydu) seçimi için ◄/► 
düğmelerine basın. (Not: Satellite (Uydu) seçeneği 
yalnızca bazı seçilmiş modellerde mevcuttur.)

5. Yapılandırılacak diğer seçenekleri belirlemek için 
▲/▼ düğmelerine basın.

6. Yapılandırma tamamlandıktan sonra Search 
(Arama) öğesini seçmek için ▼ düğmesine 
ve kanalların taranmasını başlatmak için OK 
düğmesine basın.

7. Kanal arama işlemi birkaç dakika sürebilir. 
Otomatik aramanın ardından kanallar önceden 
ayarlanan sırada düzenlenir. Kanalları gizlemek 
ya da taşımak isterseniz, uzaktan kumandada 

 tuşuna basın, Channel > Channel organizer 
(Kanal > Kanal düzenleyici) adımına gidin ve 
girmek için OK/► tuşuna basın.

Ortak arabirim
Karışan dijital TV kanallarının kodu ortak arabirim 
modülü ve dijital TV servis operatörünün verdiği bir 
kart ile çözülebilir.
Ortak arabirim modülü, operatöre ve seçtiğiniz 
hizmete bağlı olarak birkaç dijital servisi 
etkinleştirebilir (örnek: ödemeli TV). Servisler ve 
şartları hakkında daha fazla bilgi almak için dijital TV 
servis operatörünüz ile temasa geçiniz.

Ortak arabirim modülünün kullanılması
UYARI: Ortak arabirim modülünü eklemeden 
önce televizyonunuzu kapatın. Aşağıda açıklanan 
talimatları izlediğinizden emin olun. Ortak arabirim 

modülünün yanlış takılması hem modüle hem 
televizyonunuza zarar verebilir. 
1. Ortak arabirim modülünde bulunan yönergeleri 

izleyin, modülü yavaşça televizyondaki ortak 
arabirim yuvasına yerleştirin.

2. Modülü gidebildiği kadar itin.
3. Televizyonu açın ve ortak arabirim işlevinin 

etkinleşmesini bekleyin. Bu işlem birkaç dakika 
sürebilir.
Not: Ortak arabirim modülünü yuvadan çıkarmayın. 

Modülün çıkarılması dijital servisleri 
engelleyecektir.

Ortak arabirim hizmetlerine erişmek
Ortak arabirim modülünü ekledikten ve 
etkinleştirdikten sonra, uzaktan kumandada  tuşuna 
basın, Channel > Common interface (Kanal > 
Ortak arabirim) adımlarına gidin ve girmek için OK/► 
tuşuna basın.
Bu menü seçeneği yalnızca ortak arabirim modülü 
doğru yerleştirilmiş ve etkinleştirilmişse kullanılabilir. 
Ekranda verilen uygulamalar ve içerik dijital TV servis 
sağlayıcınız tarafından sağlanmaktadır.

Altyazıların kullanılması
Her TV kanalı için altyazıları etkinleştirebilirsiniz. 
Altyazılar teleteks veya DVB-T/DVB-C dijital yayınları 
ile yayınlanır. Dijital yayınlar ile tercih ettiğiniz altyazı 
dilini seçmek için ilave seçeneğe sahipsiniz.

Altyazıların açılması/kapatılması
1. Uzaktan kumandada  tuşuna basın, Channel > 

Subtitle (Kanal > Altyazı) adımına gidin ve girmek 
için OK/► tuşuna basın.

2. Subtitle (Altyazı) seçeneğini seçin, girmek için 
OK/► tuşuna basın, On (Açık) ya da Off (Kapalı) 
ayarını seçmek için ▲/▼ tuşuna basın ve 
onaylamak için OK tuşuna basın.

3. Menüyü kapatmak için EXIT ya da  düğmesine 
basın.

Dijital TV kanallarında altyazı dillerinin 
etkinleştirilmesi
1. Uzaktan kumandada  tuşuna basın, Channel > 

Subtitle > Digital subtitle language 1st (Kanal 
> Altyazı > Dijital Altyazı Dili 1) adımına gidin ve 
girmek için OK/► tuşuna basın.

2. Tercih ettiğiniz bir altyazı dilini seçmek için ▲/▼ 
tuşlarına basın ve onaylamak için OK tuşuna 
basın.

3. Digital subtitle language 2nd (Dijital altyazı dili 
2) seçmek için ▲/▼ tuşlarına basın ve girmek için 
OK/► tuşuna basın.

4. İkinci bir altyazı dilini seçmek için ▲/▼ tuşuna 
basın ve onaylamak için OK tuşuna basın.
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TV’nizi daha etkin kullanın

5. Menüyü kapatmak için EXIT ya da  düğmesine 
basın.

Kısayol işlemi: Uzaktan kumandadaki SUBT.’ya 
tıklayarak seçilen dijital TV programı için kullanılabilen 
altyazı dilini doğrudan seçin.

Dijital TV kanallarında bir altyazı tipinin 
seçilmesi
1. Uzaktan kumandada  tuşuna basın, Channel > 

Subtitle > Subtitle type (Kanal > Altyazı > Altyazı 
tipi) adımını seçin ve birmek için OK/► tuşuna 
basın.

2. Bir altyazı tipi seçmek için ▲/▼ tuşlarına basın 
ve onaylamak için OK tuşuna basın. Seçtiğiniz 
dilde işitme engelli altyazılarını görüntülemek 
için Hearing impaired (İşitme engelli) öğesini 
seçebilirsiniz.

3. Menüyü kapatmak için EXIT ya da  düğmesine 
basın.

Teleteks Kullanma
Kod çözme sayfa dilini seçme
1. Uzaktan kumandada  tuşuna basın, Channel 

> Teletext > Decoding page language (Kanal > 
Teleteks > Syf Dili Şifr. Çözlyor) adımına gidin ve 
girmek için OK/► tuşuna basın.

2. Teleteksin görüntüleyeceği uygun dil türünü 
seçmek için ▲/▼ tuşlarına basın ve onaylamak 
için OK tuşuna basın. 

3. Menüyü kapatmak için EXIT ya da  düğmesine 
basın.

Dijital Teleteks dili
Dijital TV kanallarında, yayın kuruluşuna bağlı 
olarak farklı dillerde birden çok Teletext başlangıç 
sayfasının yer aldığı bir hizmetten yararlanabilirsiniz. 
Bu işlev, mevcut bir dili başlangıç Teleteks sayfasının 
varsayılan dili olarak seçmenizi sağlar.
1. Uzaktan kumandada  tuşuna basın, Channel 

> Teletext > Dijital teletext language (Kanal > 
Teleteks > Dijital teleteks dili) adımına gidin ve 
girmek için OK/► tuşuna basın.

2. Bir dil seçmek için ▲/▼ tuşuna basın ve 
onaylamak için OK tuşuna basın.

3. Menüyü kapatmak için EXIT ya da  düğmesine 
basın.

Ağa bağlı uyandırma
Bu işlev, TV'yi bir ağ aracılığıyla bekleme modundan 
açmanızı sağlar. Bu işlevi kullanmak için lütfen 
şunlardan emin olun:
1. TV'nizin etkili bir ev ağına bağlandığından; 
2. Akıllı telefon gibi istediğiniz bir denetleyicinin 

TV'niz ile aynı ağa bağlandığından;

3. Denetleyiciye, ağdan uyandırma işlevini 
destekleyen bir uygulamanın yüklenmiş 
olduğundan;

4. Networked standby (Ağdan beklemeye alma) 
ayarının Network (Ağ) menüsünde On (Açık) 
olarak ayarlandığından.

TV, ağdan bekleme moduna alındığında, TV'yi 
uzaktan uyandırmak için uygulamayı kullanabilirsiniz.

T-Link
Televizyonunuzdaki HDMI soketlerine bağlı CEC 
cihazlarını aramak ve CEC cihazları arasında 
tek tuşla oynatma ve tek tuşla bekleme konumu 
işlemlerini etkinleştirmek için bu işlevi kullanın.

T-Link özelliğinin etkinleştirilmesi veya 
devre dışı bırakılması
1. Uzaktan kumandada  tuşuna basın, System > 

T-Link (Sistem > T-Link) adımına gidin ve girmek 
için OK/► tuşuna basın.

2. T-Link (T-Link) öğesini seçmek için ▲/▼ tuşlarına 
basın ve girmek için OK/► tuşuna basın.

3. On (Açık) ya da Off (Kapalı) seçimi için ▲/▼ 
tuşlarına basın ve onaylamak için OK tuşuna 
basın.

4. Menüyü kapatmak için EXIT ya da  düğmesine 
basın.

Tek tuşla oynatma özelliğinin kullanılması
Tek tuşla oynatma özelliği ile (örneğin) DVD uzaktan 
kumandanızdaki oynatma düğmesine basarak DVD 
cihazınızda kayıttan oynatmayı çalıştırabilir ve TV’nizi 
DVD içeriğini görüntüleyen doğru kaynağa otomatik 
olarak değiştirebilirsiniz.

Sistem bekleme konumu özelliğinin 
kullanılması
Sistem bekleme özelliği ile (örneğin) TV uzaktan 
kumandaki  tuşuna basarak TV ve diğer tüm bağlı 
HDMI cihazlarını bekleme moduna geçirebilirsiniz.

Not: CEC işlevleri bağlanan aygıtlara bağlıdır ve 
bazı aygıtların bu TV’ye bağlandıklarında 
birbirleri ile doğru çalışmaması olasılığı vardır. 
Ayrıntılı bilgi almak için kullanıcı kılavuzuna 
bakılmalı ya da sorunlu aygıtların üretici 
firması ile görüşülmelidir.

HbbTV
HbbTV (Hibrid yayın geniş bantlı TV), belirli yayıncılar 
tarafından sunulan bir hizmettir ve sadece bazı dijital 
TV kanallarında mevcuttur. HbbTV, genişbant Internet 
üzerinden etkileşimli televizyon sunar. Bu interaktif 
özellikler normal dijital programlara eklenir ve onları 
güçlendirir ve dijital teleteks, elektronik program 
kılavuzu, oyunlar, oylama, mevcut programla ilgili bazı 
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bilgiler, interaktif reklam, bilgi dergileri ve catch-up TV 
gibi hizmetleri içerir. 
HbbTV'yi kullanmak için lütfen TV'nizin Internet'e 
bağlı ve HbbTV'nin açık olduğundan emin olun.

Notlar:
 - HbbTV hizmetleri yayındır - ya da ülkeye bağlıdır 
ve bölgenizde olmayabilir.

 - HbbTV fonksiyonuyla TV'nize dosyalar 
indiremezsiniz.

 - Uygulama sağlayıcısı ya da yayınla ilgili 
koşullar bir HbbTV uygulamasının anlık olarak 
kullanılamaz hale gelmesine neden olabilir. 

 - HbbTV uygulamalarına erişmek için 'nizi 
bir genişbant bağlantı üzerinden Internet'e 
bağlamalısınız. HbbTV uygulamaları ağ ile ilgili 
sorunlarda düzgün çalışmayabilir. 

HbbTV erişimi
1. Uzaktan kumandada  tuşuna basın, System > 

Advanced settings > HbbTV (Sistem > Gelişmiş 
ayarlar > HbbTV) adımına gidin ve girmek için 
OK/► tuşuna basın.

2. On (Açık) seçimi için ▲/▼ tuşlarına basın ve 
onaylamak için OK tuşuna basın.
Not: HbbTV açık olduğunda, açmak ya da 
kapatmak için HbbTV cookie seçebilirsiniz.

3. HbbTV sunan bir TV dijital kanalı ayarladığınızda 
bu size ekranda bir gösterge ile gösterilir (genelde 
bir kırmızı tuş, ancak diğer renkteki tuşlar da 
kullanılabilir). İnteraktif sayfaları açmak için 
gösterilen renkteki tuşa basın.

4. ▲/▼/◄/► ve renkli tuşları kullanarak HbbTV 
sayfalarında gezinin ve onaylamak için OK tuşuna 
basın.

HbbTV etkinsizleştirme
HbbTV yayın testlerinden kaynaklanabilecek 
parazitleri önlemek için HbbTV fonksiyonunu 
kapatabilirsiniz: 
1. Uzaktan kumandada  tuşuna basın, System > 

Advanced settings > HbbTV (Sistem > Gelişmiş 
ayarlar > HbbTV) adımına gidin ve girmek için 
OK/► tuşuna basın.

2. Off (Kapalı) seçimi için ▲/▼ tuşlarına basın ve 
onaylamak için OK tuşuna basın.

EPG (Elektronik Program Kılavuzu) 
Kullanma
EPG, programlanan dijital TV programlarını 
görüntüleyen bir ekran rehberidir. Programlar 
arasında dolaşabilir, seçim yapabilir ve bunları 
görüntüleyebilirsiniz. 
1. Uzaktan kumandada GUIDE düğmesine basın, 

Program Guide (Program Kılavuzu) menüsü 
görünecektir, bu menü her kanalda oynatılan 

mevcut ya da sonraki program hakkındaki bilgileri 
almanızı sağlar. Uzaktan kumandadaki ▲/▼/◄/► 
düğmelerini kullanarak farklı programlar arasında 
gezinin.

2. EPG'yi görüntülemek için ekranın altındaki ilgili 
düğmeleri kullanın.
 - Filter (Filtre): Dijital TV programları için program 
kılavuz filtresi.

• Program listesini görüntülemek için  tuşuna basın.
• Uzaktan kumandadaki ▲/▼ düğmelerini kullanarak 

farklı türler arasında gezinin.
• Tür listesinde vurgulamak istediğiniz bir ya da daha 

fazla tür seçin, seçmek ya da seçimim kaldırmak 
için OK tuşuna basın. Seçtiğiniz türün solunda bir 
onay işareti belirecektir. 

• Apply (Uygula) seçimi için ► tuşlarına basın ve 
onaylamak için OK tuşuna basın.

 - Custom schedule (Özel program): Bir programı 
ayarlamak için kırmızı düğmeye basın. Bir ya da 
daha fazla öğe seçebilir ve düzenlemek için OK 
tuşuna basabilir, ardında kendi program listenize 
ekleyebilirsiniz.

 - Select date (Tarih seç): Tarihi seçmek için yeşil 
düğmeye basın.

 - Schedule list (Listeyi Programla): Program 
listenizi görüntülemek için sarı düğmeye basın.

 - More detail (Daha fazla ayrıntı): Daha fazla 
ayrıntı görüntülemek için mavi düğmeye basın.

3. EPG'den çıkmak için GUIDE ya da EXIT 
düğmesine basın.

Bluetooth işlevi
(*bazı modellerde bulunmamaktadır)
Bluetooth®, Bluetooth aygıtlar arasında kısa 
mesafede veri alış verişi için bir kablosuz teknoloji 
standardıdır. Bluetooth ses aygıtı, fare ya da klavyeyi 
TV aracılığıyla bağlayabilirsiniz.
1. Uzaktan kumandada  tuşuna basın, Settings 

(Ayalar) alanına gidin, select Settings (Ayarlar) 
öğesini seçin ve girmek için OK tuşuna basın.

2. Remote & accessories (Uzak cihazlar ve 
aksesuarlar) alanına gidin, Add accessory 
(Aksesuar ekle) öğesini seçin ve girmek için OK 
tuşuna basın. TV yakındaki Bluetooth aygıtlarını 
otomatik olarak arayacaktır. Kullanılabilir bir aygıt 
seçin, OK düğmesine basın ve bağlanmak için 
ekrandaki kılavuzu izleyin.
Not: Bluetooth teknolojisi (TV'nizde varsa) 

2,4 GHz frekansını kullanır, bu yüzden WiFi 
eirşim noktalarına, yönlendiricilere ya da 
mikrodalga fırınlara yakın olmak Bluetooth ses 
akışını etkileyebilir. Ses alışında kesintilerle 
karşılaşırsanız, daha düşük enterferans 
içeren frekansı bulması için Bluetooth 
aygıtınızı yeniden başlatmalısınız ve sorunları 
yaşamaya devam ederseniz TV'ye yaklaşmalı 
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TV’nizi daha etkin kullanın

ya da TV ile enterferans kaynağı arasındaki 
mesafeyi artırmalısınız.

Bluetooth sözcük işareti ve logoları Bluetooth SIG, 
Inc.'ye aiy tescilli ticari markalardır ve TCL tarafından 
lisans altında kullanılmaktadır. Diğer ticari markalar ve 
ticari adlar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Anında açma
TV'yi 4 saniye içinde bekleme modundan açmanızı 
sağlar.

Not: Bu işlev bekleme güç tüketimini artırabilir.
1. Uzaktan kumandada  düğmesine basın, 

Settings > Device > Power > Instant power on 
(Ayarlar > Cihaz > Güç > Anında açma) öğesini 
seçin ve OK'a basın.

2. On (Açık) seçimi için ▲/▼ tuşlarına basın ve 
onaylamak için OK'a basın.

3. Ana sayfaya geri dönmek için  düğmesine basın.
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Bölüm 5 - Diğer Bilgiler

Ebeveyn Kontrolü Parolası
 - Varsayılan parola 1234’dür. Bunu, yeni bir parola ile 
değiştirebilirsiniz.

 - Süper parola 0423’dür. Eğer kodunuzu unutursanız, 
herhangi bir mevcut kodun yerine geçmesi için 
süper parolayı girin.

Sorun giderme
Lütfen servis talebinde bulunmadan önce aşağıdaki 
listeyi kontrol edin.

Resim veya ses yok
• Güç kablosunun elektrik prizine doğru şekilde 

takıldığından emin olun.
• Kaynak tipinin doğru şekilde ayarlandığından emin 

olun.
• Antenin uygun şekilde bağlandığından emin olun.
• Sesin en düşük seviyeye ayarlanmadığından veya 

sesin “sessiz” duruma ayarlanmadığından emin 
olun.

• Kulaklığın bağlanmadığından emin olun.
• TV yayın istasyonlarındaki sinyalden başka bir 

sinyal alıyor olabilir.
Resim net değil
• Anten kablosunun uygun şekilde bağlandığından 

emin olun.
• Televizyon sinyalinizin uygun şekilde alınıp 

alınmadığını kontrol edin.
• VHS kamera, kayıt özelliğine sahip kamera veya 

aynı anda bağlı olan diğer çevre birimler sebebiyle 
resim kalitesi kötü olabilir. Diğer çevrebirimlerden bir 
tanesini kapatın.

• Yüksek binalar veya tepeler sebebiyle antenin 
engellenmesi yüzünden ‘hayalet’ veya çift görüntü 
oluşabilir. Çok yönlü bir antenin kullanılması resim 
kalitesini iyileştirebilir.

• Resimler üzerinde görülen yatay kesikli çizgiler 
örneğin saç kurutma makinesi, yakındaki 
neon ışıkları vb. kaynaklı elektriksel girişimden 
kaynaklanabilir. Bu cihazları kapatın veya kaldırın. 

Resim çok koyu, çok açık veya soluk 
• Renk ayarını kontrol edin. 
• Parlaklık ayarını kontrol edin.
• Netlik işlevini kontrol edin. 
Uzaktan kumanda çalışmıyor
• Uzaktan kumandanın pillerini kontrol edin. 
• TV’nin ön kısmında bulunan uzaktan kumanda 

sensör penceresinin güçlü floresan ışığının altında 
olmadığından emin olun. 

• TV’nin ön kısmında bulunan uzaktan kumanda 
sensör penceresini yumuşak bir bezle temizlemeye 
çalışın.

Yukarıdaki öneriler teknik sorununuzu çözmezse 
lütfen servis bilgileri için garanti kartına başvurun. 

Çalışma Koşulları
Sıcaklık 5°C - 35°C (41°F - 95°F)
Nem %20 - 75 (yoğuşma yok)

Saklama Koşulları
Sıcaklık -15°C - 45°C (5°F - 113°F)
Nem %10 - 90 (yoğuşma yok)

Radyo İle İlgili Bilgiler
• Bluetooth® vericisi frekans aralığı: 2402 - 2480 MHz
• Bluetooth® vericisi gücü: 2 dBm (+/- 5 dB)
• 2.4G Wi-Fi vericisi frekans aralığı: 2412 - 2472 MHz
• 2.4G Wi-Fi vericisi gücü: 16 dBm (+/- 4 dB)
• 5G Wi-Fi vericisi frekans aralığı: 

 - Bant 1: 5180 - 5240 MHz
 - Bant 4: 5745 - 5825 MHz

• 5G Wi-Fi vericisi gücü: 
 - Bant 1: 14 dBm (+/- 3 dB)
 - Bant 4: 11 dBm (+/- 3 dB)

• DVB-T/T2/C radyo frekans aralığı: 45 - 858 MHz
• DVB-S/S2 radyo frekans aralığı: 950 - 2150 MHz
* Tüm AB üye ülkelerinde, 5180 - 5240 MHz kullanımı 

yalnızca iç mekanlarla sınırlandırılmıştır.

BE BG CZ DK DE EE IE
EL ES FR HR IT CY LV
LT LU HU MT NL AT PL
PT RO SI SK FI SE UK

OSS (Açık Kaynak Kodlu Yazılım) Bildirimi
Bu ürün GPL (Sürüm 2 ve 3) ve LGPL (sürüm 2.1) ve 
MPL (sürüm 1.1) kullanmaktadır.
Açık kaynak ile ilgili sorgular ve sorular için talepler 
göndermek üzere en yakın TCL ofisle iletişime geçin. 
Bu ürün, Independent JPEG Group altında dağıtılan 
bazı yazılım programları kullanır.
Bu ürün, libpng Project altında dağıtılan bazı yazılım 
programları kullanır.
Bu ürün, Freetype Project altında dağıtılan bazı 
yazılım programları kullanır.
Bu ürün, zlib Project altında dağıtılan bazı yazılım 
programları kullanır.
Bu ürün MIT altında dağıtılan bazı yazılım programları 
(libxml2, curl, expat, c-areas) kullanmaktadır.
Bu ürün Open Source Project altında dağıtılan 
CyberLink for C kullanmaktadır.
Bu ürün Apache License Project altında dağıtılan 
opensl, xerces kullanmaktadır.
GPL yazılımı: Linux Kernel, glib, libiconv, gcc libgcc, 
gcc libstdc++, u-Boot loader, ffmepg, util-linux-ng, 
e2fsprogs, wget, iptables
LGPL yazılımı: DFB (DirectFB), gstreamer, gst-
plugins-base, gst-plugins-good, gst-plugins-bad, gst-
plugins-ugly, gst-ffmpeg, glibc, wpa_supplicant
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BSD yazılımı: webp, mng, uriparser
GNU yazılımı: dosfstools

Bu televizyonun üreticisi TCL’nin [Yasal Beyanı] 
Akıllı TV özelliğini içeren ürünlerin çeşitli 
kapasitelerinden, hizmetlerden ve aynı zamanda 
kullanılabilir içerikteki kısıtlamadan dolayı belirli 
özellikler, uygulamalar ve hizmetler her cihazda 
veya bölgede kullanılamayabilir. AkıllıTV’de bulunan 
bazı özellikler aynı zamanda ilave çevresel aygırlar 
veya ayrı olarak satılan üyelik ücretleri gerektirebilir. 
Belirli cihaz bilgileri ve içerik kullanılabilirliği hakkında 
daha fazla bilgi için lütfen web sitemsizi ziyaret 
edin. AkıllıTV üzerinde alınan hizmetler ve içerik 
kullanılabilirliği önceden haber verilmeksizin zaman 
zaman değişikliğe tabidir.

Bu cihaz üzerinden ulaşılabilir olan tüm içerik ve 
hizmetler üçüncü kişilere aittir ve telif hakkı, patent, 
tescilli marka ve/veya diğer fikri mülkiyet kanunları 
tarafından korunurlar. Bu tip içerik ve hizmetler, 
kişisel ticari olmayan kullanımınız için ayrı olarak 
sağlanmaktadır. Hiç bir içerik veya hizmeti, içerik 
sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından yetki 
verilmemiş şekilde kullanamazsanız. İlgili içerik 
sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından açıkça 
yetki verilmedikçe, öncekini sınırlamaksızın bu 
cihaz aracılığıyla görüntülenen hiçbir içerik veya 
hizmeti hiçbir şekilde ve ortamda değiştiremez, 
kopyalayamaz, yeniden yayınlayamaz, internete 
yükleyemez, gönderemez, aktaramaz, çevirisini 
yapamaz, satamaz, türemiş çalışmalar oluşturamaz, 
faydalanamaz veya dağıtamazsınız.

CİHAZ KULLANIM RİSKİNİN VE TATMİN EDİCİ 
KALİTE, PERFORMANS VE DOĞRULUK GİBİ TÜM 
RİSKİN SİZE AİT OLDUĞUNU AÇIKÇA KABUL 
ETMİŞ VE ONAYLAMIŞ OLURSUNUZ. CİHAZ 
VE TÜM ÜÇÜNCÜ ŞAHIS İÇERİK VE, AÇIKÇA 
İMA YOLUYLA HERHANGİ BİR ÇEŞİT GARANTİ 
OLMAKSIZIN OLDUĞU GİBİ SAĞLANIR. TCL, 
TİCARETE ELVERİŞLİLİK, TATMİN EDİCİ KALİTE, 
BELİRLİ AMACA UYGUNLUK, DOĞRULUK, 
MÜDAHALESİZ KULLANIM VE ÜÇÜNCÜ TARAF 
HAKLARININ İHLALİ İLE SINIRLI OLMAMAK ÜZERE 
AÇIKÇA VEYA İMA YOLUYLA CİHAZ VE TÜM 
İÇERİK VE SERVİS İLE İLGİLİ TÜM GARANTİLERİ 
VE ŞARTLARI AÇIKÇA REDDEDER. TCL, BU 
CİHAZ VASITASIYLA SAĞLANAN HİÇBİR İÇREK 
VEYA HİZMETİN DOĞRULUĞUNU, GEÇERLİLİĞİNİ, 
ZAMANLAMASINI, KANUNA UYGUNLUĞUNU VEYA 
BÜTÜNLÜĞÜNÜ GARANTİ EDEMEZ VE CİHAZIN, 
İÇERİK VEYA HİZMETLERİN İHTİYAÇLARINIZI 
KARŞILAYACAĞINA VEYA CİHAZIN ÇALIŞMASININ 
YA DA HİZMETLERİN KESİLMEYECEĞİNE 
VEYA HATASIZ OLACAĞINA GARANTİ 
VERMEZ. İHMAL DAHİL HİÇBİR KOŞULDA 

TCL, SÖZLEŞMEDE YA DA FİİLİYATTA, HİÇBİR 
DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL VEYA 
BAĞLI OLAN HASARLAR, AVUKAT GİDERLERİ, 
HARCAMALAR VEYA İÇERDİĞİ BİLGİLERDEN 
YA DA CİHAZIN VEYA TARAFINIZDA ERİŞİNLE 
İÇERİK YA DA HİZMETİN KULLANIMINDAN VEYA 
ÜÇÜNCÜ TARAFTAN KAYNAKLANACAK DİĞER 
HASARLARDAN BU TİP HASARLARIN OLASILIĞI 
HAKKINDA BİLGİLENDİRİLSE DAHİ SORUMLU 
OLMAYACAKTIR.

Üçüncü taraf hizmetleri değiştirilebilir, bekletilebilir, 
kaldırılabilir, sonlandırılabilir veya kesilebilir ya 
da bildirilmeksizin herhangi bir zamanda erişim 
engellenebilir ve TCL herhangi bir zaman diliminde 
herhangi bir içeriğin ya da hizmetin kullanılabilir 
olacağını beyan edemez veya garanti edemez. 
İçerik ve hizmetler, üzerlerinde TCL’nin kontrolünün 
olmadığı ağlar ve aktarma tesisleri vasıtasıyla 
üçüncü taraflarca aktarılır. Bu feragatnamenin 
genel çerçevesini kısıtlamadan TCL, açıkça bu 
cihaz tarafından kullanılabilir yapılan bir içerik 
veya hizmetin değiştirilmesi, kesilmesi, devre dışı 
bırakılması, kaldırılması veya askıya alınması tüm 
sorumluluğu ve yükümlülüğü reddeder. TCL, her 
durumda bildirmeksizin ve sorumluluk almadan belirli 
servis veya hizmetlerin kullanılması veya bunlara 
ulaşılması hakkında sınırlamalar koyabilir. TCL, içerik 
ve hizmetlerle ilgili müşteri hizmetlerinden sorumlu ve 
yükümlü değildir. İçerik ve hizmetlerle ilgili tüm soru ve 
istekler doğrudan ilgili içerik ve hizmet sağlayıcılarına 
yöneltilmelidir.

Diğer Bilgiler
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