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Önlemler
Seti çalıştırmadan önce tüm talimatları okuyun.
İleride kullanmak için bu talimatları iyi saklayın.

Uyarı
Televizyon setini asla sağlam olmayan yerlere kurmayın.
Bir televizyon seti düşerek ciddi kişisel yaralanmalara veya ölüme 
neden olabilir. Özellikle çocukların yaralanabileceği birçok durum, 
aşağıdaki gibi basit önlemler alınarak önlenebilir:
- Televizyon seti üreticisi tarafından önerilen dolapları veya 

standları kullanın.
- Yalnızca, televizyon setini güvenli bir şekilde destekleyebilecek 

mobilyalar kullanın.
- Televizyon setinin destekleyici mobilyaların kenarından 

sarkmadığından emin olun.
- Televizyon setini, hem mobilyaları hem de televizyon setinin 

kendisini uygun bir desteğe sabitlemeden yüksek mobilyalar 
üzerine (örneğin dolaplar veya kitaplıklara) yerleştirmeyin.

- Televizyon setini, televizyon seti ile destekleyici mobilyalar 
arasına yerleştirilebilecek bir kumaşın veya diğer malzemelerin 
üzerine yerleştirmeyin.

- Televizyon setine veya kontrollerine ulaşmak için mobilyalara 
tırmanmanın tehlikeleri hakkında çocuklarınızı eğitin.

Mevcut televizyon setiniz depoya koyulacaksa veya yeri 
değiştirilecekse, yukarıdakilerle aynı hususlar dikkate 
alınmalıdır.

Ürün
• Arka kapaktaki havalandırma deliklerinin önünü veya üzerini 

kapatmayın.
• Dolap gözlerinden içeriye doğru herhangi bir eşya veya cisim 

itmeyin. İçeri soktuğunuz cisim, akım taşıyan parçalara veya 
kısa devre parçalarına değebilir, bu da yangına, elektrik 
çarpmasına veya cihazda hasar meydana gelmesine neden 
olabilir.

• Dolabı açmaya çalışmayın, bu hasara neden olabilir. 
İçinde bakımını kendi başınıza yapabileceğiniz hiçbir parça 
bulunmamaktadır. Tüm bakım işlemleri yetkili ve kalifiye 
personel tarafından gerçekleştirilmelidir.

• Ekran yüzeyine parmaklarınızla dokunmayın; bu TV ekranını 
çizebilir veya şeklini bozabilir. ^ TV ekranı üzerine aşırı güç 
uygulayarak bastırmayın, bu TV ekranına ciddi zarar verebilir.

Elektrik Fişi
• Aşağıdaki durumlarda setin fişini çekin:

- Set uzun bir süre kullanılmayacaksa.
- Güç kablosu veya elektrik prizi/fişi hasar görmüşse.
- Şimşekli fırtına sırasında, elektrik fişini ve anten fişini mutlaka 

çekin.
- Ürünü kurmak ve ayarlamak için talimatları takip edin. 

Diğer kumandaların yanlış ayarlanması hasara neden 
olabileceğinden, bu kullanım talimatları kapsamındaki 
kontrolleri ayarlayın. Belirtilen durum meydana gelirse, seti 
fişten çekin ve servis personeli ile iletişime geçin.

- Set darbeye maruz kalırsa veya yere düşürse ve dolap hasar 
görmüşse.

• Elektrik fişinin veya cihaz bağlaştırıcısının bağlantı kesme 
cihazı olarak kullanıldığı durumlarda, bağlantı kesme cihazı 
kullanıma hazır bir durumda tutulmalıdır.

("Bağlantı kesme cihazı olarak bir tüm kutuplu şebeke şalteri 
kullanıldığında, şalter kolayca kullanılabilir durumda olmalıdır.)

Güç Kablosu ve Sinyal Kablosu
• Güç kablosunun ve sinyal kablosunun üzerine herhangi 

bir eşya koymayın veya üzerine basarak geçmeyin.
• Güç kablosunu ve sinyal kablosunu ezilmemesine 

dikkat edin.
• Güç kablosunu veya elektrik prizini aşırı yüklemeyin.
• Güç kablosunu ve sinyal kablosunu neme maruz 

bırakmayın.

Çevre Kullanımı
• Seti sağlam olmayan bir tekerlekli sehpa, sehpa veya 

masa üzerine yerleştirmeyin.
• Seti iyi şekilde havalandırılan bir odaya yerleştirin.
• Seti nemli ve soğuk alanların yakınında kullanmayın.
• Seti doğrudan güneş ışığı, ateş veya benzeri ısının 

aşırı olduğu ortamlara maruz bırakmayın ve cihazın 
üzerine yanan mum gibi açık alev kaynakları koymayın.

• Seti, üzerine herhangi damlama veya sıçrama 
olabilecek durumlara maruz bırakmayın ve cihaz 
üzerine vazo gibi sıvı dolu nesneler koymayın.

• Seti tozlu ortamlarda kullanmayın.
• Çalışma Ortamı Sıcaklığı 5 °C ila 35 °C (41 °F ila 95 

°F) Çalışma Ortamı Nem Oranı: %20 ila %80, yoğuşma 
olmadan Depolama Ortamı Sıcaklığı: -15 °C ila 45 °C 
(5 °F ila 113 °F) Depolama Ortamı Nem Oranı: %10 ila 
%90, yoğuşmasız.

Bakım
UYARI: Kurulum, bakım, temizlik ve tamir işlemleri sırasında 
ürünün fişini prizden çıkarın.
• Ürün kabinini kuru veya hafif nemlendirilmiş yumuşak bir 

bezle temizleyin. Islak bez ve deterjan (Cam Temizleyici 
detarjanlar, kolonya ve diğer tüm temizlik kimyasalları) 
kullanmayın.

• Temizlerken ekrana aşırı kuvvet uygulamayın.
• Temizlik işlemlerinde tiner veya benzin gibi yanıcı 

maddeler kullanmayın.

TV Setinin Duvara Asılması
Uyarı: Bu işlem iki kişi tarafından gerçekleştirilmelidir.
Güvenli bir montaj için aşağıdaki güvenlik uyarılarına uyun:
• Duvarın TV seti ve duvar montaj düzeneğinin ağırlığını 

taşıyıp taşıyamadığını kontrol edin.
• Duvar montajı ile birlikte verilen montaj talimatlarına uyun.
• TV seti dikey bir duvara monte edilmelidir.
• Yalnızca duvar malzemesine uygun vidalar 

kullandığınızdan emin olun.
• TV seti kablolarının, takılıp düşme tehlikesi yaratmayacak 

şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
• TV setlerimizle ilgili diğer tüm güvenlik talimatları bu 

ürünümüz için de geçerlidir. (Not: Bazı TV modelleri 
duvara monte edilmek üzere tasarlanmamıştır.)

Giriş
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Yangın Tehlikesi
            

Çocuk güvenliği
• Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikelidir. Ambalaj 

malzemelerini çocukların ulaşamayacakları bir yerde 
muhafaza edin.

• Çocuklarınızı televizyonun üzerine konulduğu sehpa/ 
mobilya ya tırmanma ve televizyona ulaşma tehlikeleri 
konusunda uyarınız.

• Kullanım ömrü biten pilleri çocukların ulaşamayacağı 
bir yerde muhafaza ederek Atık toplama noktasına 
ulaştırınız.

Ürünün taşınması
• Ürünü, taşımadan önce elektrik fişini prizden çekin.
• Anten ve varsa bağlı harici cihazları sökün.
• Ürünün orjinal ambalaj kutusu mevcut ise ambalaj 

kutusu ile değil ise balon kabarcıklı ambalaja veya 
kalın bir mukavvaya sarın ve taşıma sırasında hasar 
görmemesine dikkat edin.

Enerji tasarrufu ile ilgili bilgiler
• Eğer televizyonunuzu bir süre kullanmayacaksanız, 

bekleme moduna alın. Bekleme modunda, televizyon çok 
az enerji kullanır.

• Eğer televizyonunuzu uzun bir süre boyunca 
kullanmayacaksanız, varsa güç düğmesinden kapatın ya 
da fişini prizden çekin. Eğer cihazınızı kapatırsanız ya da 
elektrik bağlantısını keserseniz, açılma zamanlayıcısı ve 
programlanmış kayıtlar çalışmayacaktır.

• Televizyonunuz için, güneş ışığının ekrana 
yansımayacağı bir yer seçin. Böylece daha düşük bir 
arka ışık seçilebilir ve enerji tasarrufu sağlanır. Cihazınız, 
parlaklık ayarı azaltıldığında daha az enerji harcayacaktır.                                 

Çevre ile ilgili bilgiler

Ambalajın imha edilmesi
Ürününüzün ambalaj malzemelerini, çevre açısından 
güvenli bir şekilde geri dönüşüme tabi tutulmaları için yerel 
yetkililerin talimatlarına göre ayrı olarak atın.

AEEE Yönetmeliğine Uyum ve 
Atık Ürünün Elden Çıkarılması
Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
yayımlanan "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü 
Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri 
içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri 
dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli 
parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, 
hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte 
atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü 
için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını 
bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri 
geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların 
korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce 
çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin.

PCB Uygunluğu
"PCB (Poliklorlubifenil ) içermez."

Arayüz kriterleri
• Bu ürün Türk Telekomünikasyon şebekelerinde kullanıma 

uygun olarak üretilmiştir.
• Bu cihaz aşağıdaki Avrupa ülkelerinde yasal 

düzenlemeler göz önünde bulundurularak kullanılabilir.

• 5150 -5350 MHz bandı yalnızca iç mekanlarda 
kullanılabilir. (Wi-Fi/Bluetooth entegre model ya da Wi-Fi 
entegre model için).

• Bu cihaz Avrupa harici ülkelerde çalıştırılabilir.
• Bu Cihazın WLAN (Wifi) özelliği sadece bina içersin de 

kullanılır. Türkiye'de bina dışında kullanımı yasaktır.
• Bina dışı kullanımında WLAN (Wifi) özelliğinin kapalı 

olduğundan emin olunuz.

AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, 
ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, 
LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, 
SE, SI, SK, HR, TR.

Yangın çıkmasını önlemek için, mumları veya 
diğer açık alev kaynaklarını her zaman bu 
üründen uzak tutun.
Mumları ya da diğer açık alevleri televizyondan 
uzak tutun.
Pilleri doğrudan güneş ışığı, ateş vb. aşırı ısı 
kaynaklarına maruz bırakmayın.
Bu sembol, içeride yüksek voltaj olduğunu 
gösterir. Bu ürünün herhangi bir iç parçasıyla 
her türlü tema tehlikelidir.

Pilleri, evsel atıklarla birlikte atmayın. 
Kullanılmış piller, perakende mağazalarına 
veya genel toplama noktalarına teslim 
edilmelidir.
Böylece çevrenin korunmasına yardımcı 
olabilirsiniz.
Ürünü, kullanım ömrünün sonuna geldiğinde, 
normal ev atıklarıyla birlikte atmayın. Elektrikli 
ve elektronik donanımların geri dönüşümü için 
bir geri dönüşüm merkezine götürün.

N

Bu sembol, içeride yüksek voltaj olduğunu 
gösterir. Bu ürünün herhangi bir iç parçasıyla 
her türlü temas tehlikelidir.

Bu sembol, sigortanın nötr durumda 
olabileceğini ve faz iletkenlerinin enerjisini 
kesmek için şebekenin kesilmesi gerektiğini 
gösterir.

Giriş
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Genel Bilgilendirme
• Televizyonunuz, Yüksek Çözünürlüklü (HD) olanlar dâhil 

olmak üzere dijital istasyonları bulup izlemenize imkân 
vermektedir (DVDB-S, DVB-T ve DVB-C üzerinden). Şu 
anda Yüksek Çözünürlüklü dijital televizyon kanalları 
birçok ülkede izlenebilmektedir.

• EPG (Elektronik Program Rehberi), tüm program 
değişikliklerini hemen gösterip yayıncı tarafından 
sağlanması durumunda gelecek birkaç günün tüm kanal 
programlarını (yalnızca dijital kanallar için) incelemenize 
izin vermektedir.

• Bu televizyon, tüm analog ve şifresiz dijital kanalları 
bulup işleyebilmektedir. Bu televizyon setinde, entegre 
dijital ve analog alıcı bulunmaktadır. Dijital alıcı ünitesi, 
dijital kanallardan aldığı sinyalleri üstün ses ve görüntü 
kalitesi sunacak şekilde dönüştürmektedir.

• Örneğin, harici hard disk (sabit disk), USB bellek çubuğu 
veya dijital kamera gibi çeşitli veri ortamlarını USB 
girişine bağlayabilirsiniz. İstediğiniz dosya formatlarını 
seçip oynatabilirsiniz (MP4, MP3 ve JPEG verileri gibi).

• Zaman kaydırma fonksiyonu bazı modellerde 
bulunmamakla birlikte hızlı ve kolay bir şekilde uzaktan 
kumanda ile durdurulabilir. Yalnızca RC901V uzaktan 
kumandada mevcuttur. Yalnızca dijital kanallarda ve 
uyumlu olan kanallarda çalışır.

• Yayıncı tarafından kısıtlama getirilmemişse istediğiniz 
dijital TV kanalını kaydedebilirsiniz. TV kanalı, televizyon 
tarafından dönüştürülür ve USB harici veri ortamına 
kaydedilir. Kaydedilen programlar arşivden getirilip 
oynatılabilir.

• Etkileşimli uygulamalar, çeşitli internet hizmetlerini 
rahatça kullanmanıza izin verir. TCL hesabı 
bulunduğunuz bölgeye bağlı olarak çalışır. İlk kurulumda 
aktif edilmeden kurulum gerçekleştirilebilir.

Giriş
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Bu kılavuzda yer alan şekil ve resimler, sadece temsilidir ve gerçek ürün görünümünden farklı olabilirler.

Çoğu televizyon ayağı takılı olmadan teslim edilir böylece televizyonunuzu mobilya üzerine veya bir duvara 
monte etmeyi seçebilirsiniz (duvara askı aparatı ayrı olarak satılır).

Hasarı önlemek için özellikle montaj işlemi esnasında vidaları ve plastik parçaları yağdan ve organik sol-
ventlerden uzak tutun.

İlk Kurulum

Kutu İçeriği
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İlk Kurulum

Stand Montajı

Notlar:
- Tabla ayağının montajı yapılmışsa, aşağıdaki talimatları geçiniz.
- Size verilen tabla ayağına göre talimatları uygulayınız.
- Bu yayında yer alan grafikler yalnızca temsilidir.
- Vidalar ile plastik parçaları özellikle de montaj işlemi sırasında hasar görmesini engellemek üzere yağ ve 

organik çözücülerden uzak tutunuz.
- Kurulum sırasında, ekranın çizilmesini ve hasar görmesini engellemek için ekranın altına yumuşak 

materyaller koyunuz.
- TV önü yere bakan konumdayken ekranın çizilmesini engellemek üzere sivri kenarlı nesneleri ekrana 

çarptırmayınız.
- TV'yi duvara asmak istiyorsanız, uygun bir duvar askı aparatı satın alınız.

Tabla ayağının kurulum yönünün gösterildiği gibi olduğundan emin olunuz.
75C728 modelinin kurulumu için mutlaka yetkili servis çağırınız.

Not:
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İlk Kurulum

Genişlik Yükseklik VESA Vidaları

75” 400mm 300mm M6x23mm - 4 adet

Duvara Montaj
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İlk Kurulum

Elektrik ve Anten Bağlantısı
Elektik kablosunu bağladıktan sonra TV'yi açmak için,  veya POWER/  düğmelerine basınız.
Notlar: 
- Kablo giriş yeri TV modeline göre farklılık gösterebilir.
- Cihazları bağlamadan önce elektrik kablosunu çıkarınız.

Bağlantı
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İlk Kurulum

Bağlantı
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İlk Kurulum

Bağlantı
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İlk Kurulum

Cihazı ilk kez açtığınızda ''Welcome'' (hoşgeldiniz)  yazısı sizi karşılayarak ilk kurulum işlemine yönlendirir. Dil 
seçimi, ağ bağlantısının yapılması ve daha birçok işlemi tamamlamak için ekranda çıkan talimatlara uyunuz. 
İlerleyen adımlarda seçim yaparak veya bu adımların bazılarını atlayarak devam ediniz. Bir adımı atlamanız 
durumunda, bu adımı kurulumu bitirdikten sonra ayarlar menüsünden tamamlayabilirsiniz.

Kurulum Menüsü
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İlk Kurulum

Pillerin takılması

1. Gösterildiği şekilde arka kapağı bastırarak 
açınız.

2. İki adet AAA pili, pil kapağında gösterilen 
kutup yönüne göre takınız.

3. Gösterildiği şekilde arka kapağı yerine takınız.

Notlar: 
 - Uzaktan kumanda tipi, bildirimde bulunmadan değiştirilebilir.
 - Belirli fonksiyonlara yalnızca sanal uzaktan kumanda klavyesinden erişilebilmektedir, görüntüleyip uygun 

şekilde kullanmak üzere uzaktan kumanda üzerindeki  düğmesine basınız.   
 - Google ve Android TV Google LLC.'nin ticari markalarıdır.
 - Google Assistant, belirli diller ile ülkelerde bulunmamaktadır.

Uzaktan kumandanın kullanımı
Google Assistant düğmesini ilk defa kullandığınızda, uzaktan kumandayı TV ile eşleştirmeniz istenecektir. İlgili 
talimatlar için ekran üzerindeki rehbere bakınız.

a.Uzaktan kumanda ile TV arasında 1 metre mesafe bırakıp uzaktan kumanda üzerinde bulunan OK ve  
düğmelerine aynı anda basınız. Başarılı bir şekilde etkinleştirdikten sonra Google Assistant düğmesini 
kullanabilirsiniz.

b.Bu Google Assistant fonksiyonu, yalnızca uygulamalardan yapılan içerik araması için mevcuttur.

c.Sesli aramayı başarılı bir şekilde gerçekleştirmek üzere Smart TV ana sayfası altındaki settings (ayarlar) 
menüsünde dili yerel dilinize veya resmi dile ayarlayınız.

1 2

3

Uzaktan kumanda fonksiyonu
Televizyonunuzun çoğu fonksiyonuna ekran üzerinde yer alan menülerden ulaşabilirsiniz. Setinizle birlikte 
verilen uzaktan kumanda(lar), menüler arasında dolaşmanıza ve tüm genel ayarları yapılandırmanıza izin 
vermek üzere kullanılabilmektedir.

Bekleme / beklemeden çık.

TV Ayarları menüsünü gösterir.

Smart TV ana sayfasına erişim.

Option (seçenek) menüsünü gösterir.

▲/▼/◄/► Gezinme yönü düğmeleri.

OK Yapılan bir giriş veya seçimi onaylar. Düğme TV modundyaken kanal 
listesini göstermek için de kullanılır.

Önceki menüye dönme veya bir uygulamadan çıkma.

Girdi kaynağı seçimi.

Google Assistant ile konuşmak için uzaktan kumandanız üzerindeki 
Google Assistant düğmesine basınız. (Bu özellik ağ... olduğunda 
mevcuttur.)

Varsa sanal uzaktan kumanda klavyesini çıkarır.

/ Ses kontrolü.

P+/P- Kanal değiştirme.

Netflix'e erişim. (Bazı modellerde bulunmamaktadır.)

TCL Kanalına erişim.

MEDIA Varsa Media Player'a erişim.

Varsa YouTube'a erişim.
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İlk Kurulum

Önemli: 
Piller, güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısı kaynaklarına maruz bırakılmamalıdır. Uzaktan kumandanın 
uzun süre kullanılmayacak olması durumunda pilleri çıkarınız. Cihazda bırakılan piller, bozulma ve 
paslandırıcı sızıntı yoluyla hasara yol açıp garantinin geçersiz hale gelmesine neden olabilir.
Çevreyi korumak için pillerin bertarafı için geri dönüştürme tesislerine başvurunuz. Kullanılmış pilleri 
talimatlara göre atınız.
Uyarı: Pillerin yanlış tip pil ile değiştirilmesi durumunda patlama riski bulunmaktadır. Pilleri, yalnızca aynı 
tür pil veya cihaz üreticisi tarafından önerilen muadili pil ile değiştiriniz.
Uzaktan kumandanızda bulunan piller biterse, TV setinizdeki düğmeyi kullanabilirsiniz.
TV'nizin altındaki  düğmesine basarak standby (bekleme) modundayken TV'nizi açabilirsiniz.
TV açıkken, TV setinizdeki  düğmesine bastığınızda çok fonksiyonlu menü açılır. Çok fonksiyonlu 
menüyü nasıl kullanacağınıza dair detaylı bilgi için aşağıdaki şekle bakınız.

• Vurguyu bir sonraki fonksiyon seçimine kaydırmak için  butonuna basınız.
• Seçiminizi onaylamak için  düğmesine basıp 2 saniyeden uzun süre basılı tutunuz.

TV Açma ve Kapama
1. Elektrik kablosu takıldığında, TV doğrudan açılacak veya standby moduna geçecektir. Eğer TV standby 

modundaysa, set üzerindeki  veya POWER/  düğmesine ya da uzaktan kumanda üzerindeki  
düğmesine basarak televizyonu açınız.

2. TV'yi standby moduna getirmek için, uzaktan kumanda üzerindeki  düğmesine basınız. Düşük enerji 
tüketimiyle de olsa TV setine elektrik gelmeye devam eder.

3. TV'yi kapatmak için fişini elektrik prizinden çekiniz.

TV üzerindeki tuş yerleşimleri, tuş görevleri ve adedi TV modeline ve satışa sunulan ülkeye göre 
değişikenlik gösterebilir.

Not:
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Güvenlik
�erel ana ��� kayna�� volta��n�z�n, setinizin arkas�nda 
bulunan tan�t�m etiketinde ��sterilen volta�a uy�un olmas�n� 
sa�lay�n. �ebeke ��inin, A� �rizinin veya bir cihaz ��inin 
elektrik ba�lant�s� kesme d�zene�i olarak kullan�ld��� yerde 
haz�r olarak �al���r �ekilde tutulmal�d�r.
�az� modellerde ���k ��ster�esi televizyonun yan�nda 
bulunur. Setin �n�nde ���k ��ster�esi olmamas� televizyonun 
ba�lant�s�n�n da��t�m �ebekesinden tamam�yla kesildi�i 
anlam�na �elmez. Televizyonun elektrik ba�lant�s�n� 
tamamen kesmek i�in ana �� �ekilmelidir.
Televizyonun aksamlar� �s�ya duyarl�d�r. 

 35°C�yi �e�memelidir. Televizyonun arkas�ndaki 
veya yanlar�ndaki havaland�rma deliklerinin �st�n� �rtmeyin. 
�eterli havaland�rmaya olanak tan�mak i�in havaland�rma 
deliklerinin �evresinde yeterli bo�luk b�rak�n. �ihaz� �s� 
kaynaklar�ndan ���mine,...� veya ���l� manyetik veya 
elektrik alan� yaratan cihazlardan uzakta kurun.
T��nin kuruldu�u odalardaki Nem %75 nem de�erini 
�e�memelidir. Setin so�uk bir yerden s�cak bir yere 
ta��nmas� ekranda �ve televizyonun i�erisindeki baz� 
aksamlar �zerinde� bu�ula�maya neden olabilir. Televizyonu 
tekrar a�madan �nce bu�ula�man�n buharla�mas�na izin 
verin.
Televizyondaki  veya POWER/  d��mesi ya da 
uzaktan kumandadaki  d��mesi cihaz� a�mak ya da 
bekleme moduna almak i�in kullan�labilir. �zun 

, ��i ana ��� �rizinden ��kararak 
tamam�yla ka�al� konuma �etirin.
��rt�na , Televizyonun ona zarar verebilecek 
elektriksel veya elektromanyetik ani y�kselmelerden 
etkilenmemesi i�in ana ��� ve anten ba�lant�s�n� kesmenizi 
tavsiye etmekteyiz. �u sebe�le, �erekti�inde 

 ana ��� kayna�� ve anteni 
 yerde tutun.

 veya duman kokusu  �ark etti�iniz anda 
 hemen �ekin. �lektrik �ar�mas� riski 

ta��d���n�z i�in hi�bir ko�ulda televizyonu  
a�may�n.

UYARILAR
�u ay��t�n yaln�zca ev i�erisinde kullan�lmas� ama�lanm��t�r 
ve ev i�i kullan�ma uy�un olmayan veya ticari bir 
ortamda kullan�lan ba�ka herhan�i bir uy�ulama i�in 
kullan�lmamal�d�r.
�u �r�n�n harici esnek kablosu veya kordonu hasarl�ysa olas� 
bir tehlikeyi �nlemek i�in �retici �rma, servis temsilcisi veya 
benzer niteliklere sahi� bir ki�i tara��ndan de�i�tirilmelidir.
�y�un havaland�rmay� sa�lamak i�in televizyonun 
�evresinde �� cm�den �azla a��kl�k b�rak�n. �avaland�rma, 
havaland�rma a��zlar� �azete, masa �rt�s�, �erde vb. 
e�yalarla ka�at�larak en�ellenmemelidir.
A�arat, �slanmaya veya suya maruz b�rak�lmamal� ve vazo 
�ibi i�erisinde s�v� bulunan hi�bir nesne a�arat�n �zerine 

konmamal�d�r.
�iller �tak�l� �il �aketi veya �iller� ��ne� �����, ate� veya 
benzeri a��r� �s�lara maruz b�rak�lmamal�d�r.
�an��n veya elektrik �ar�mas� riskini azaltmak i�in bu cihaz� 
ya�mura veya rutubete maruz b�rakmay�n.
�ir televizyon seti d��erek ciddi ki�isel yaralanmalara veya 
�l�me neden olabilir. A�a��daki �ekilde basit �nlemler 
al�narak ba�ta �ocuklar olmak �zere �ek �ok yaralanman�n 
�n�ne �e�ilebilir�
• ��� �A�A� televizyon seti �reticisi tara��ndan tavsiye 

edilen kabin veya seh�a monta� y�ntemlerini kullan�n.
• ��� �A�A� televizyon setini ��venli �ekilde 

destekleyebilecek mobilya kullan�n.
• ��� �A�A� televizyon setinin destekleyen mobilyan�n 

�zerinden sarkmad���ndan emin olun.
• ��� �A�A� �ocuklar� mobilyalar�n �zerine ��karak 

televizyon setine veya kontrollerine ula�man�n ne kadar 
tehlikeli oldu�u konusunda e�itin.

• ��� �A�A� televizyonunuza ba�l� olan kordonlar� 
ve kablolar�, tak�l�� d��meyecek, �ekilmeyecek veya 
tak�lmayacak �ekilde yerle�tirin.

• ASLA televizyon setini sa�lam olmayan bir yere kurmay�n.
• ASLA televizyon setini hem mobilyay� ve hem de 

televizyonu uy�un bir yere sabitlemeden y�ksek 
mobilyalar�n ��rne�in, dola�lar veya kita�l�klar� �zerine 
kurmay�n. 

• ASLA televizyon setini, televizyon seti ve destekleyen 
mobilya aras�na konulan �rt� veya di�er malzemelerin 
�zerine kurmay�n. 

• ASLA televizyon veya televizyonun yerle�tirilmi� oldu�u 
mobilya �zerine �ocuklar�n t�rmanmas�na yol a�abilecek 
oyuncak ve uzaktan kumandalar� yerle�tirmeyin. 

��er mevcut televizyon seti saklanacaksa veya 
yeri de�i�tirilecekse, yukar�daki ayn� uy�ulamalar 
�er�ekle�tirilmelidir. 

�u sembole sahi� cihaz, �lass �� veya �i�t 
yal�t�ml� bir elektrikli cihazd�r. �ihaz, elektrik 
to�raklama sistemine ��venli bir ba�lant�ya ihtiya� 
duymayacak �ekilde tasarlanm��t�r. �u sembole 
sahi� olmayan cihaz, bir �lass � elektrikli cihazd�r. 
�oruyucu bir to�raklama ba�lant�s�na sahi� 
elektrik �rizine ba�lanmal�d�r.

�an��n�n yay�lmas�n� �nlemek i�in mumlar� veya 
di�er a��k alevleri her zaman bu �r�nden uzak 
tutun.

�u sembol i�eride y�ksek volta� bulundu�unu 
��sterir. �u �r�n�n herhan�i bir i� �ar�as� ile 
temas etmek tehlikelidir.

N �u sembol si�ortan�n bo�ta olabilece�ini ve �az 
iletkenlerinin ener�isini kesmek i�in �ebekenin 
ba�lant�s�n�n kesilmesi �erekti�ini ��sterir.

�aralanmalar� �nlemek i�in bu a�arat kurulum talimatlar�na 
uy�un olarak zemine�duvara s�k�ca sabitlenmelidir.
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��'ye maruz kalma riskini azaltmak i�in bu cihaz�n mesa�esi en 
az ��� cm olmal�d�r.
�r�ne bir d�� anten veya kablo sistemi ba�l�ysa anten veya kablo 
sisteminin uzman biri tara��ndan to�rakland���ndan emin olun 
b�ylece baz� gerilim darbeleri ve olu�an statik bo�almalara kar�� 
koruma sa�lan�r.

Bu �r�nde kullan�lan TV ekran� camdan ya��lm��t�r. �olay�s�yla 
�r�n d��t���nde ya da di�er nesnelere �ar�t���nda k�r�labilir.
TV ekran� y�ksek teknoloji bir �r�n olu� �ok net g�r�nt� 
sunar. �ra s�ra ekranda �ok az say�da sabit mavi, ye�il veya 
k�rm�z� noktalar halinde akti� olmayan �ikseller g�r�lebilir. Bu 
durum, �r�n�n�z�n �er�ormans�n� etkilemez.

�kran� temizlemek i�in bir cam temizleme �r�n� ve setin 
geri kalan �ar�alar�n� temizlemek i�in yumu�ak bir bez ve 
yumu�ak deterjan kullan�n.
Önemli: G��l� deterjanlar kullan�rken alkol bazl� ve 
a��nd�r�c� �r�nler ekrana zarar verebilir.
Televizyonun arkas�nda ve yanlar�ndaki havaland�rma 
deliklerinin tozunu d�zenli olarak al�n. ��z�c� maddeler 
kullan�rken a��nd�r�c� veya alkol bazl� �r�nler Televizyona 
zarar verebilir. �ihaz�n i�erisine herhangi bir nesne veya s�v� 
girmesi durumunda hemen cihaz�n ��ini ��kart�n ve yetkili bir 
m�hendise kontrol ettirin. �ihaz zarar g�rebilece�i i�in cihaz� 
kesinlikle kendi ba��n�za a�may�n.

Bu cihaz, ��� �er�ormans kriterini kar��lamaktad�r. �ihaz�n, 
�thernet ba�lant� modunda veya ��B oynatma modunda 
elektrostatik bo�alma nedeniyle d�zelmemesi durumunda 
kullan�c� m�dahalesi gereklidir.

Bluetooth® teknolojisi (TV'nizde mevcutsa) 2,4 GHz 
�rekans kullan�r bundan dolay� �i��i eri�im noktalar�na, 
y�nlendiricilere veya mikrodalga ��r�nlara �ok yak�n olma 
durumunda Bluetooth ses ak��� engellenebilir. �es al�m�nda 
kesintiler ya��yorsan�z daha az �arazite sahi� �rekans� 
bulmak i�in Bluetooth cihaz�n�z� yeniden ba�latmal�s�n�z 
ve bu sorunu ya�amaya devam ediyorsan�z TV'ye 
yakla�mal� veya TV ile �arazit kayna�� aras�ndaki mesa�eyi 
art�rmal�s�n�z.
Bluetooth bildirim kimli�i� ��4����

G�venli bir kurulum sa�lamak i�in a�a��daki g�venlik 
notlar�na uyun� 
• �uvar�n televizyonu ve duvar montaj d�zene�inin a��rl���n� 

destekleyebilece�ini kontrol edin.
• �uvar montaj d�zene�i ile sa�lanan montaj talimatlar�na 

uyun. Baz� modeller i�in, setle birlikte sa�lanan alt�gen 

V��� duvar montaj� vida ba�l�klar�n� (ve vidalar�), duvar 
montaj�n�zdan �nce setinizin arkas�ndaki duvar montaj�na 
y�nelik somunlara vidalad���n�zdan emin olun. 

• Televizyonu dikey bir duvara kurulmal�d�r.
• �adece duvar�n malzemesi i�in uygun olan vidalar� 

kullan�n.
• Televizyonun kablolar�n�n tak�l�� d��me tehlikesi 

olmayacak �ekilde konumland�r�ld���ndan emin olun.
Televizyonumuz ile ilgili t�m di�er g�venlik talimatlar� da 
burada uygulanabilir.

Bu k�lavuzda tari� edilen �zellikler �ek �ok model i�in ortak 
�zelliklerdir. Baz� �zellikler televizyonunuzda bulunmayabilir 
ve/veya televizyonunuz bu kullan�c� k�lavuzunda tari� 
edilmeyen �zellikler i�erebilir. Bu k�lavuzdaki g�sterimler as�l 
�r�nden �arkl�l�k g�sterebilir. ��t�en as�l �r�ne bak�n.

kanallara eri�mek i�in 
uzaktan kumandadaki ilgili say�sal d��meler bas�n.

 kanallar aras�nda gezinmek i�in 
uzaktan kumanda �zerinde bulunan  tu�lar�na bas�n.

kanal listesini g�r�nt�lemek 
i�in uzaktan kumandadaki LIST d��mesine ya da kanallar� 
se�mek i�in �/�/�/� ve OK d��mesine bas�n.

�aynak listesini g�r�nt�lemek i�in uzaktan kumandadaki 
 d��mesine bas�n. TV�yi ya da di�er giri� kaynaklar�n� 

se�mek i�in �/� ve onaylamak i�in OK d��mesine bas�n. 

 sesi art�rmak veya azaltmak i�in uzaktan 
kumanda �zerindeki /  tu�lar�na bas�n. 

sesi ge�ici olarak kesmek i�in  d��mesine 
bas�n. �esi yeniden a�mak i�in bu d��meye ya da 
d��mesine bas�n.

�nternet �ygulamalar�ndan (���s) ve �zel olarak uyarlanm�� 
�nternet �eb sitelerinden yararlanman�z� ve TV�niz i�in 
sistem ayarlar�n� ya�man�z� sa�lar. Bu i�lemleri TV uzaktan 
kumandas�ndan kontrol edebilirsiniz.
UYARI:
• �k�ll� TV uygulamalar�n� kullanmadan �nce a� ayarlar�n� 

ya�land�r�n. 
• �� ko�ullar�n�za ba�l� olarak yava� yan�tlar ve/veya 

kesintiler meydana gelebilir.
• Bir uygulamay� kullan�rken bir sorun ya�arsan�z, l�t�en 

i�erik sa�lay�c�yla irtibat kurun.
• ��erik sa�lay�c�n�n ko�ullar�na g�re, bir uygulaman�n 

g�ncellemeleri ya da uygulaman�n kendisi yar�da kalabilir.
• �lkenizin y�netmeliklerine ba�l� olarak, baz� uygulamalar 

s�n�rl� hizmete sahi� olabilir ya da desteklenmeyebilir.

P /+ -
P /+ -
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• Uy�ulama i�eri�indeki de�i�iklikler �ervi� �a�lay��� 
tara��ndan �n�eden bildirilmek�izin ya��labilir�

Android TV ana �ay�a��n� ��r�nt�lemek i�in uzaktan 
kumandadaki  d��me�ine ba��n�
��tenen uy�ulamalara, i�levlere ya da ayarlara �irmek 
i�in ������� ve OK d��melerine ba��n�
Ana �ay�aya �eri d�nmek i�in  d��me�ine ba��n�

�e�im ve �e� �ibi TV ayarlar�n� ya�man�z� �a�lar�
TV ayarlar� men���n� ��r�nt�lemek i�in uzaktan 
kumandadaki  d��me�ine ba��n�
��tenen ��eyi �e�mek i�in ��� d��melerine ba��n, 
ard�ndan il�ili alt men�ye �irmek i�in OK/� d��me�ine 
ba��n�
Alt men�lerde men� �e�eneklerini �e�mek i�in ��� 
d��melerine ba��n, ard�ndan �e�enek li�te�ine, ayarlama 
aray�z�ne ya da il�ili alt men�ye �irmek i�in OK/� 
d��melerine ba��n� 
�n�eki men�ye �eri d�nmek i�in  d��me�ine ba��n�
�en�y� ka�atmak i�in EXIT ya da  d��me�ine ba��n�
Notlar: 
- TV 

settings 

OK

- LED motion clear

LED motion clear

�u b�l�mde kanallar�n na��l otomatik olarak arana�a�� 
ve y�klene�e�i a��klanmaktad�r� �u i�lem a�a��daki t�m 
durumlarda ya��labilir�
- �lk kurulumda kanal kurulum ad�m�n� atlad�y�an�z�
- TV modunda �i� kanal olmad��� me�a��n� ald�y�an�z�
- kanallar�n�z� ��n�ellemek i�tedi�inizde�

TV modunda, uzaktan kumandadaki  d��me�ine ba��n 
ve  (Kanal > Kanal tarama) 
��e�ini �e�in� Girmek i�in OK/� �zerine ba��n� 
Televizyonunuz �lkenize veya b�l�enize ��re kanallar� 
y�kler ve d�zenler� ��� tu�lar�na ba�arak 

 (�lke���l�e) �e�in ve OK�� tu�lar�na ba�arak 
�irin� Var�ay�lan �arola ��3��� ya da �arolay� 

 (�i�tem > Kilitle) men���nde de�i�tirdiy�eniz kendi 
�arolan�z� �irin� �lkenizi veya b�l�enizi �e�mek i�in ��� 
tu�lar�na ve onaylamak i�in OK tu�una ba��n�

 (�tomatik arama) ��e�ini �e�mek 
i�in ��� d��melerine ve �irmek i�in OK/� d��melerine 
ba��n� 

 (Ayar modu) ��e�ini �e�mek i�in ��� 
d��melerine ve  (Kablo),  (Anten) ya da 

 (Uydu) ��e�ini �e�mek i�in ��� d��melerine 
ba��n� (Not: Satellite

�a��land�r�la�ak di�er �e�enekleri belirlemek i�in ��� 
d��melerine ba��n�
�a��land�rma tamamland�ktan �onra  (Arama) 
��e�ini �e�mek i�in � d��me�ine ve kanallar�n 
taranma��n� ba�latmak i�in OK d��me�ine ba��n�
Kanal arama i�lemi birka� dakika ��rebilir� �tomatik 
araman�n ard�ndan kanallar �n�eden ayarlanan ��rada 
d�zenlenir� Kanal li�te�ini d�zenlemek i�ter�eniz uzaktan 
kumandadaki  tu�una ba��n, 

(Kanal > Kanal ��zenleyi�iyi) �e�in ve �irmek 
i�in OK/� d��me�ine ba��n�

�u �zelli�in a��k olma��, TV�nizi bekleme modundayken bu 
�zelli�in ka�al� olma��na ��re da�a ��zl� a�abilmenizi �a�lar, 
an�ak bekleme modundayken ��� t�ketimini de art�r�r�

Uzaktan kumandadaki  tu�una ba��n,  > 

(�i�az �e�enekleri > ��zl� �a�latma > ��zl� �a�latmay� 
�tkinle�tir) �e�ene�ini �e�in ve da�a �onra OK tu�una 
ba�arak a�ma ve ka�ama ara��nda �e�i� ya��n�
�n�eki men�ye �eri d�nmek i�in  d��me�ine ba��n�

�ller �erbe�t TV �e�li kontrol �zellili�ini kullanmadan 
�n�e TV�yi a�a ba�lay�n ve ilk olarak Goo�le �eb �ite�ine 
eri�ebildi�inden emin olun� Ard�ndan eri�im �a�lamak i�in 
a�a��daki ad�mlar� taki� edin�

�u �zelli�i kullanmadan �n�e da�ili ��� d��me�ini a��k 
(TV �etinizdeki ��� d��me�ini bulmak i�in l�t�en ��zl� 
�a�lan��� K�lavuzuna bak�n) olarak ayarlay�n�
Uzaktan kumandadaki  tu�una ba�arak Android TV 
ana �ay�a��na eri�in�
Giri� ya�mak i�in  

(  > Genel Ayarlar > 
�i�az Ter�i�leri > Goo�le A�i�tan) �e�in, On (A�) �� �e�in 
ve OK �a t�klay�n� ��lemi tamamlamak i�in ekrandaki 
talimatlar� uy�ulay�n�
�tkinle�tirmek i�in ��K Goo�le� deyin�
Notlar:
-

-

�nemli �il�iler �e ��la��� 
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Temel TV Fonksiyonları
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- �u��anma�a�ak��n�� �a�i�i ��� ���me�ini ka�a�� 
konuma getirin.

- ��n� an�a �ir�en �a��a termina� �oog�e ���i�tant 
��oog�e ��i�tan� ��e��i�ini ku��an���� �aman 
m��a�a�e�eri �n�emek i�in �oog�e ���i�tant ��oog�e 
��i�tan� ka�atman�� �neri�ir.

- ���er �er�e�t �� �e��i kontro� �i�a��n�n ku��an��ma�� 
���geni�e���keni�e��i�ini�e �a�����r.

- �a�i�i ��� ��e��i�ine �a�i� �oog�e ���i�tant �e�a �e��i 
kontro� etkin o��u�un�a �a�i�i ��� �er �aman �in�e�i�i 
i�in �ek�eme mo�u g�� t�ketimi arta�akt�r.

 � T�m talimatlara eri�mek i�in l�tfen H�zl� Ba�lang�� 
K�lavuzu�na bak�n.

• Bluetooth® vericisi frekans aral���: 2402 – 2480 MHz
• Bluetooth® vericisi g�c�: 6 dBm �+/-4 dB�
• 2.4� �i-Fi vericisi frekans aral���: 2412 – 2472 MHz
• 2.4� �i-Fi vericisi g�c�: 14 dBm �+4 dB / -5 dB�
• 5� �i-Fi vericisi frekans aral���: 

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

• 5� �i-Fi vericisi g�c�: 14 dBm �+4 dB / -5 dB�
• DVB-T/T2/C radyo frekans aral���: 50,5 – 858 MHz
• DVB-S/S2 radyo frekans aral���: �50 – 2150 MHz
* T�m AB �ye �lkelerinde, 5180 – 5240 MHz kullan�m� 

yaln�zca i� mekanlarla s�n�rland�r�lm��t�r.

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

Bu �r�n �PL �S�r�m 2 ve �� ve L�PL �s�r�m 2.1� ve MPL 
�s�r�m 1.1� kullanmaktad�r.
A��k kaynak ile ilgili sorgular ve sorular i�in talepler 
g�ndermek �zere en yak�n TCL ofisle ileti�ime ge�in. 
Bu �r�n, Independent �PE� �roup alt�nda da��t�lan baz� 
yaz�l�m programlar� kullan�r.
Bu �r�n, libpng Pro�ect alt�nda da��t�lan baz� yaz�l�m 
programlar� kullan�r.
Bu �r�n, Freetype Pro�ect alt�nda da��t�lan baz� yaz�l�m 
programlar� kullan�r.
Bu �r�n, zlib Pro�ect alt�nda da��t�lan baz� yaz�l�m 
programlar� kullan�r.
Bu �r�n MIT alt�nda da��t�lan baz� yaz�l�m programlar� 
�libxml2, curl, expat, c-areas� kullanmaktad�r.
Bu �r�n Open Source Pro�ect alt�nda da��t�lan CyberLink for 
C kullanmaktad�r.
Bu �r�n Apache License Pro�ect alt�nda da��t�lan opensl, 
xerces kullanmaktad�r.
�PL yaz�l�m�: Linux Kernel, glib, libiconv, gcc libgcc, gcc 
libstdc++, u-Boot loader, ffmepg, util-linux-ng, e2fsprogs, 
wget, iptables

L�PL yaz�l�m�: DFB �DirectFB�, gstreamer, gst-plugins-base, 
gst-plugins-good, gst-plugins-bad, gst-plugins-ugly, gst-
ffmpeg, glibc, wpa_supplicant
BSD yaz�l�m�: webp, mng, uriparser
�NU yaz�l�m�: dosfstools

Tipik olarak, baz� cihazlar her �� ayda bir g�ncellenir, ancak her 
zaman kesin de�ildir. Baz� cihazlar, �zellikle �� y�ldan daha uzun 
s�re �nce sat��m�� olanlar, yaln�zca kritik bir g�venlik a���� 
bulundu�unda ve d�zeltildi�inde g�ncellenecektir.

Bu semboller, bu sembol� i�eren elektrikli 
ve elektronik ekipman�n ve pillerin kullan�m 
�m�rlerinin sonunda genel evsel at�klar gibi 
imha edilmemesi gerekti�ini g�sterir. Bunun 
yerine �r�nler, ulusal y�netmeliklere ve 2012/1�/
EU, 2006/66/EC ve 2008/12/EC direktifine 
g�re elektrikli ve elektronik cihazlar�n geri 
d�n��t�r�lmesi ve ayr�ca pillerin uygun �ekilde 
de�erlendirmesi, geri kazan�lmas� ve geri 
d�n��t�r�lmesi i�in uygun toplama noktalar�na 
teslim edilmelidir.
Bu �r�nleri do�ru �ekilde imha ederek do�al 
kaynaklar�n korunmas�na ve aksi durumda bu 
�r�nlere y�nelik uygun olmayan at�k i�leme 
y�ntemlerinden kaynaklanabilecek �evre ve 
insan sa�l��� �zerindeki olas� olumsuz etkileri 
�nlemeye yard�m edeceksiniz.
Toplama noktalar� ve bu �r�nlerin geri 
d�n���m�yle ilgili daha fazla bilgi i�in l�tfen 
bulundu�unuz b�lgenin belediyesi, evsel at�k 
imha servisiniz veya �r�n� sat�n ald���n�z 
ma�aza ile irtibat kurun.
Bu at�klar�n hatal� �ekilde imha edilmesi �zerine 
ulusal kanunlara g�re ceza uygulanabilir.

Bu �r�n� imha etmek isterseniz l�tfen 
tedarik�inizle irtibat kurun ve sat�n alma 
s�zle�mesinin �artlar ve ko�ullar k�sm�n� kontrol 
edin.

Bu semboller yaln�zca Avrupa Birli�i�nde 
ge�erlidir. Bu ��eleri imha etmek isterseniz 
l�tfen eski elektrikli ve elektronik ekipmanlar�n 
idaresine y�nelik y�r�rl�kteki ulusal kanunlara 
ve bulundu�unuz �lkedeki di�er kurallara uygun 
�ekilde imha edin.

Pil 
sembol�n�n 
alt�ndaki Pb 
i�areti, bu 
pilin kur�un 
i�erdi�ini 
g�sterir.

Pil

�u ku��anma k��a�u�un�a �er a�an �eki� �e re�im�er �a�e�e re�eran� i�in �eri�mi�tir �e ger�ek �r�n g�r�nt���n�en �ark�� o�a�i�ir. �r�n ta�ar�m� �e ��e��ik�eri �n�e�en �a�er �eri�mek�i�in �e�i�tiri�e�i�ir.
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Sorun Giderme
Not: 1'den 2'ye kadar olan sorunlar ve çözümleri, ağ özelliklerine sahip TV modelleri içindir. Bağlantıya sahip olmayan 
TV modellerinin kullanıcıları bunları göz ardı edebilir.

Video yarıda kesiliyor.
 - Videolar kopyalandığında veya sıkıştırıldığında hatalar 
meydana gelebilir, bu nedenle oynatma sırasında video 
otomatik olarak durdurulabilir.

Yazılım güncellemesi yaparken nelere dikkat 
etmeliyim?
 - Yazılım güncellemesi sırasında elektrik kesintisi 
olmamalıdır;

 - Yazılım güncellemesi yaparken uzaktan kumandanızla 
herhangi bir işlem yapmaktan kaçının;

 - İnternet bağlantı hızınıza bağlı olarak, yazılım 
güncelleme işlemi biraz zaman alabilir.

Yazılım güncellemesinden sonra TV arayüzünde 
belirgin bir değişiklik gerçekleşmedi.
 - Belirli koşullar altında, yazılım güncellemesi yalnızca 
güncelleme yapmak veya yeni fonksiyonlar eklemekle 
kalmaz, aynı zamanda, arayüzde belirgin değişiklikler 
gerçekleştirmeden de TV setinin performansını 
iyileştirebilir. Ayrıca, kullanıcı arabiriminde hiçbir 
değişiklik gerçekleşmemiş olabilir.

Ani bir kapanma nedeniyle yazılım güncelleme işlemi 
durduğunda ne yapmalıyım?
 - USB üzerinden yazılım güncellemesi yapıyorsanız, 
USB'yi TV'nizden çıkarmayın ve yazılım güncellemesine 
devam etmek için TV'nizi yeniden başlatın. Ağ üzerinden 
yazılım güncellemesi yapıyorsanız, TV'nizi yeniden 
başlatın ve düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

TV'ye önceden bir USB cihazı takıldığında, Medya'ya 
eriştikten sonra hiçbir USB cihazının algılanmadığı 
bilgisi alıyorum. Bunun nedeni nedir?
 - Mobil sabit disk(ler)iniz, hasarlı veya düşük voltajda 
çalışıyor olabilir. Sabit disk(ler)e ek bir güç kaynağı 
sağlamanız önerilir.

Harici cihaz tanınamıyor.
 - Bazı harici cihazlar (ör. web kamerası, akıllı telefon, 
tablet, oyun konsolları ve harici kablosuz adaptör) 
TV ile uyumlu olmayabilir ve belirli fonksiyonları 
desteklenmeyebilir (varsa; nScreen, kablosuz ekran, 
hareketle kontrol, yüz tanıma). Lütfen benzer bir cihazla 
yeniden deneyin. Çalışmazsa, yerel bayiniz ile iletişime 
geçin.

Sesli arama çalışmıyor.
 - Uzaktan kumandanızın TV'nizle başarılı bir şekilde 
eşleşip eşleşmediğini kontrol edin.

 - Dil ayarının doğru olup olmadığını kontrol edin.
 - Google sunucusunun bulunduğundan ve kesintisiz 
kullanılabildiğinden emin olun.

Ağ bağlantısı oluşturulamadı.
 - TV'nizin ağa bağlı olup olmadığını kontrol edin;
 - TV'nizi yeniden başlatın;
 - Yönlendiricinizin erişiminin desteklenip 
desteklenmediğini onaylamak için internet servis 
sağlayıcınız ile iletişime geçin. Yönlendiricinizin kullanım 
kılavuzuna göz atın.

 - TV'nizin bir yönlendiriciye bağlı olduğundan ve 
yönlendiricinizin açık olduğundan emin olun. 
Yönlendiricinizin/modeminizin internet bağlantısı 
olduğundan ve Ethernet kablolarınızın/kablosuz 
bağlantınızın sorunsuz olduğundan emin olun. Sorun 
olmadığından emin olmak için bağlantınızı bir bilgisayar 
üzerinde test edin. Sorun devam ederse, müşteri 
hizmetleri ile iletişime geçin.

Video düzgün oynatılamadı.
 - USB belleğinizden video oynatma - Sorun veri iletimi 
kaynaklı olabilir veya kod akışı bu TV setinin desteklediği 
biçimlerden farklıdır.

 - İnternetten indirilen videolar veya çevrimiçi videolarda:
a. Ağınızın düşük bant genişliğinden kaynaklanıyor 
olabilir. Çevrimiçi videoları oynatmak için yüksek bir ağ 
hızı gerekir.
b. Yoğun internet kullanım zamanlarında bant genişliği 
olumsuz etkilenebilir.
c. Bant genişliğini kullandıkları için aynı ağdaki 
diğer bilgisayarların da çalışıp çalışmadığını kontrol 
edin. Özellikle de çevrim içi videoların indirilmesi ve 
oynatılması bu duruma yol açabilir.
d. Videonun kendisi kaliteli olmayabilir. Bu, TV'niz veya 
ağınız ile ilgili bir sorun değildir.

TV'ye aynı anda iki mobil sabit disk bağlandığında, TV 
bazen bunları tanımayabilir.
 - Tüm mobil sabit diskler çok fazla güç tüketir, bu da güç 
kaynağı sorunlarına neden olabilir. Yalnızca bir sabit disk 
veya düşük güç tüketimli bir mobil sabit disk takmanızı 
öneririz.

Mobil sabit diskteki (USB) video, ses olmadan 
oynatılıyor.
 - Mobil sabit diskinizdeki videonun ses biçimi TV 
oynatıcısı tarafından desteklenmiyor.

Bazı videolar oynatılamıyor.
 - Videoların biçimleri, özellikle de TV'nizle uyumlu 
olmayan özel biçim protokollerine sahip belirli kamera 
tipleri tarafından çekilen videolar, TV tarafından 
desteklenmeyebilir.

Sorun Giderme
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Karlı noktalar ve girişim
 - Anten, sinyalin zayıf olduğu bir televizyon sinyalinin 
girişim alanında bulunuyorsa resim, noktalar ile 
gölgelenebilir. Sinyal son derece zayıf olduğunda, alımı 
iyileştirmek için özel bir anten takmak gerekebilir.

1. İç/dış mekan anteninin konumunu ve yönünü 
ayarlayın.

2. Antenin bağlantısını kontrol edin.

3. Kanalın ince ayarını yapın.

4. Başka bir kanalı deneyin. Yayından kaynaklanan bir 
arıza meydana gelmiş olabilir.

Açma anında ateşleme
 - Siyah noktalar veya yatay çizgiler görünüyor veya resim 
titriyor veya sürükleniyor. Bu genellikle araba ateşleme 
sistemi, neon lambalar, elektrikli matkaplar veya 
diğer elektrikli cihazlardan kaynaklanan girişimlerden 
kaynaklanır.

Parazit
 - Gölgelere, iki yolu izleyen televizyon sinyali neden 
olur. Biri doğrudan yoldur, diğeri yüksek binalardan, 
tepelerden veya diğer nesnelerden yansır. Antenin 
yönünü veya konumunu değiştirmek sinyal alımını 
iyileştirebilir.

Radyo frekans girişimi
 - Bazı durumlarda sinyal düşüklüğüne bağlı olarak 
parazitlenme olabilir. Bunun nedeni sinyallerin yüksek 
binalardan, tepelerden veya diğer nesnelerden 
yansımasıdır. Antenin yönünü veya konumunu 
değiştirmek sinyal kalitesini iyileştirebilir.

* Daha iyi bir görsel deneyim elde etmek için, lütfen 
TV'yi kullanmadan önce ön panelde ve ekranda yer alan 
etiketlerin tamamını sökünüz.

Görüntü ve ses yok
 - Sigortanın veya devre kesicisinin çalışıp çalışmadığını 
kontrol edin.

 - Çalıştığından veya açık olduğundan emin olmak için 
başka bir elektrikli cihazı prize takın.

 - Elektrik fişi prize tam girmiyor.
 - Sinyal kaynağını kontrol edin.

Renk yok
 - Renk sistemini değiştirin.
 - Doygunluğu ayarlayın.
 - Başka bir kanalı deneyin. Yayın, siyah-beyaz olarak 
alınabilir.

Uzaktan kumanda çalışmıyor
 - Pilleri değiştirin.
 - Piller doğru takılmamış.

Görüntü yok ve ses var
 - Parlaklığı ve kontrastı ayarlayın.
 - Yayından kaynaklanan bir arıza meydana gelmiş olabilir.

Görüntü var ses yok
 - Ses seviyesini artırmak için  tuşuna basın.
 - Ses ayarı sessize alınmışsa, sesi yeniden açmak için 

 tuşuna basın.
 - Ses sistemini değiştirin.
 - Yayından kaynaklanan bir arıza meydana gelmiş olabilir.

Resimdeki düzensiz dalgalanmalar
 - Bu, genellikle arabalar, gündüz farları ve saç kurutucular 
gibi yakındaki girişimlerden kaynaklanır. Anteni, girişimi 
en aza indirecek şekilde ayarlayın.

Sorun Giderme
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Uygunluk Beyanı

TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.                      
NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries Development Zone 

Huizhou Guangdong China              

EU Declaration of Conformity1 
 
 
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.2 
 

Name and address of the 
Manufacturer:3 

TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd. 
NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries 
Development Zone Huizhou Guangdong China                

 
   
 
 

 
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation 
legislation:7   

The product is in compliance with the following standard(s) or normative document(s):8 

RED Directive: 2014/53/EU;EMC Directive: 2014/30/EU;LVD Directive: 2014/35/EU 

 

 EN 55032:2015+A11:2020(Class B) 

 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11) 

 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09) 

 ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07) 

 ETSI EN 303 340 V1.1.2/2016-09 

 ETSI EN 303 372-2 V1.1.1(2016-04) 

 EN 62368-1:2014+A11:2017 

 ETSI EN 301 893 V2.1.1(2017-05) 

 ETSI EN 300 440 V2.2.1(2018-07) 

 EN 62311:2008 

 EN 55035:2017 

 EN 62479:2010 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

Ecodesign Directive: 2009/125/EC 

Commission Regulations (EU) 2019/2021 applicable for televisions, monitors and digital signage displays 
Acc. Commission Regulations (EU) 2017/1369 and addition Commission Regulations (EU) No 2019/2013 
Energy labelling of televisions, monitors and digital signage displays 

    EN 50564:2011 EN 50643:2018 EN 62087-3:2016 

RoHS Directive: 2011/65/EU; 2015/863  

EN IEC 63000:2018 

 

 

Huizhou 
2021-06-09 

 
 

 Hanson Han 
Manager of DQA 

Model:4 TCL          75C728 
Model Code:5 TCL          75C728X1 
Product type:6 TV LCD 75” UHD DVB-T2/C/S2 
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Uygunluk Beyanı

TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.                      
NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries Development Zone 

Huizhou Guangdong China               

EU Uygunluk Beyanı 1 
 
 
Bu uygunluk beyanı yalnızca üreticinin sorumluluğu altında verilir.2 
 

Üretici Adı ve adresi :3 TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd. 
NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries 
Development Zone Huizhou Guangdong China                

 
   
 
 

 
Yukarıda açıklanan deklarasyonun amacı ilgili Birlik uyum mevzuatına uygundur:7   

 

Ürün, aşağıdaki standartlara veya normatif belgelere uygundur:8 

RED Yönergesi: 2014/53/EU; EMC Yönergesi: 2014/30/EU; LVD Yönergesi: 2014/35/EU 

 

EN 55032:2015+A11:2020(Class B) 

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11) 

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09) 

ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07) 

ETSI EN 303 340 V1.1.2/2016-09 

ETSI EN 303 372-2 V1.1.1(2016-04) 

EN 62368-1:2014 +A11:2017 

ETSI EN 301 893 V2.1.1(2017-05) 

ETSI EN 300 440 V2.2.1(2018-07) 

EN 62311:2008 

EN 55035:2017 

EN 62479:2010 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

Ecodesign Yönergesi: 2009/125/EC 

Televizyonlar, monitörler ve dijital tabela ekranları için geçerli olan (AB) 2019/2021 Komisyon Yönetmeliği 
Televizyonların, monitörlerin ve dijital tabela ekranlarının enerji etiketlemesi için geçerli olan Acc. Komisyon 
Yönetmeliği (AB) 2017/1369 ve ek Komisyon Yönetmeliği (AB) No 2019/2013 
 
 
 

  EN 50564:2011         EN 50643:2018        EN 62087-3:2016 

RoHS Yönergesi: 2011/65/EU; 2015/863 

EN IEC 63000:2018 

 

Huizhou 
2021-06-09 

 
 

 Hanson Han 
DQA Müdürü 

Model:4 TCL        75C728 
Model Kodu:5 TCL      75C728X1 
Ürün Tipi:6 TV LCD 75” UHD DVB-T2/C/S2 
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Kullanım Hataları

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.
Ürününüzü aldığınızla Garanti belgesini Yetkili 
Satıcınıza onaylattırınız.
Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre 
kullanınız. Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz 
olduğunda servis listesinde bulunan size en yakın 
servis ile iletişime geçin. Hizmet için gelen teknisyene 
"teknisyen kimlik kartı”nı sorun.
İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden "Hizmet Fişi" 
istemeyi unutmayınız. alacağınız "Hizmet Fişi" , 
ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir 
sorunda size yarar sağlayacaktır.
Ürünün kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün 
fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek 
parça bulundurma süresi).

Güç Kablosu ve Fiş
Güç kablosu kolaylıkla erişilebilir olmalıdır. Fırtına 
veya yıldırım düşmesi durumunda, tatile giderken 
veya TV uzun bir sure boyunca kullanılmayacaksa, 
güç kablosunu prizden çekin. Elektrik kablosu 
TV setinin elektrik şebekesi ile olan bağlantısının 
kesilmesi için kullanılır, dolayısı ile ali hazırda 
işleyebilir kalacaktır. Güç kablosu üzerine TV, 
mobilya, vs. yerleştirmeyiniz veya kabloyu 
bükmeyiniz. Güç kablosunu fişten tutunuz, kablodan 
çekerek prizden çıkarmayınız. Güç kablosuna/
fişe asla ıslak ellerle dokunmayınız; bunu yapmak 
kısa devreye veya elektrik çarpmasına neden 
olabilir. Güç kablosunu asla düğümlemeyiniz 
veya başka kablolarla birlikte bağlamayınız. Güç 
kabloları, üzerlerine basılmayacak veya üzerinden 
geçilmeyecek şekilde yerleştirilmelidir. Hasar görmüş 
bir güç kablosu/fiş yangına veya elektrik çarpmasına 
neden olabilir. Hasar gördüğünde, yalnızca yetkili 
personel tarafından değiştirilmelidir.

Nem ve Su
Bu TV'yi nemli veya ıslak yerlerde 
kullanmayınız(banyoda, mutfak lavabosu ve bulaşık 
makinesi yakınlarında kullanmaktan kaçınınız). 
TV'yi yağmura veya suya maruz bırakmak tehlikeli 
olabilir. Vazo gibi su ile dolu nesneleri TV'nin üzerine 
koymayınız. Su damlatmaktan veya sıçratmaktan 
kaçınınız. Eğer kabinin üzerine herhangi sert bir 
nesne düşecek veya sıvı dökülecek olursa, TV'nin 
fişini çekiniz ve tekrar çalıştırmadan önce vasıflı 
eleman tarafından kontrol ettiriniz.

Havalandırma
TV seti üzerindeki yuva ve delikler havalandırma 
ve güvenli çalışma için yapılmışlardır. Aşırı 
ısınmadan kaçınmak için bu delikler hiçbir şekilde 
engellenmemeli veya kapatılmamalıdır.

Isı Kaynakları ve Ateş
TV'yi doğrudan güneş ışığına veya diğer ısı 
kaynaklarına maruz bırakmayınız. TV, çıplak alevlerin 
veya elektrikli ısıtıcı gibi yoğun ısı kaynaklarının 
yakınına yerleştirilmemelidir. TV'nin üzerine, 
yanan mumlar gibi hiçbir çıplak ateş kaynağının 
koyulmadığından emin olunuz.

Kulaklık Sesi
Kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı duyma kaybına 
yol açabilir; lütfen dikkatli olunuz.

Duvara Montaj (Opsiyonel)
Yaralanmaları önlemek için, kurulum talimatlarına 
uygun olarak sağlam şekilde duvara tutturulmalıdır.

Enerji Tüketimi
Kullanılmadığında TV'yi kapatınız ve fişini prizden 
çekiniz. Bu da enerji tüketimini azaltacaktır. Uzun 
süre uzakta kalacaksanız prizden çıkarınız. Yıllık 
enerji tüketiminizi azaltmak için Güç Tasarrufu 
Modunu etkinleştirmeniz önemle tavsiye edilir. 
Kullanmadığınızda enerji tasarrufu sağlamak için 
TV'nin fişinin prizden çekilmesi de tavsiye edilir. Bu 
adımları izleyerek çevreyi korumamıza yardımcı 
olunuz.

Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat 
Edilmesi Gereken Hususlar
Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret 
karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları 
uygulanmaz;
Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar,
Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, 
boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve 
arızalar,
Malın kullanıldığı yerin elektrik (priz, gerilim, 
topraklama vb.), su (su basıncı, musluk vb.), 
doğalgaz, telefon, internet vb. şebekesi ve/veya 
altyapısı (gider, zemin, ortam vb.) kaynaklı meydana 
gelen hasar ve arızalar, Doğa olayları ve yangın, 
su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve 
arızalar,
Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan 
hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar 
ve arızalar,
Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki 
Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki 
amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar 
ve arızalar,
Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya 
başka bir nedenle müdahale edilmesi, Durumlarında 
mala verilmiş garanti sona erecektir.
Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın 
garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi 
ile sınırlıdır.
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Tüketicinin Seçimlilik Hakları

Tüketicinin Seçimlilik Hakları

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 a- Sözleşmeden dönme,
 b- Satış bedelinden indirim isteme,
 c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

2. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen 
parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya 
yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, 
üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

3. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla 
belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın 
ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin 
yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

4. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim 
yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici 
Mahkemesine başvurabilir.
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Garanti Belgesi

Üretici veya İthalatçı Firma Satıcı Firma

Ünvanı : Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.

Adres : Mahir İz Cad. No:26 Üsküdar İstanbul

Telefonu : +90 216 554 90 00

Fax : +90 216 651 89 00

e-Posta : destek@bilkom.com.tr

Ünvanı  :

Adres  :

Telefonu  :

Fax  :

E-Posta  :

Fatura Tarih ve Sayısı :

Teslim Tarihi ve Yeri :

Yetkili Firma İmzası ve Kaşesi: Yetkili Firma İmzası ve Kaşesi:

GARANTİ BELGESİNE SAHİP ÜRÜN

Cinsi

Markası

Ürün Serisi

Modeli

: TELEVİZYON

: TCL

: Tüm seriler için geçerlidir.

: Tüm modeller için geçerlidir.

Garanti Süresi : 2 Yıl

Azami Tamir Süresi : 20 İş Günü

Süresi  :

Bandrol ve Seri No :

Kurulum Seri No :

Kurulum Tarihi :

Kurulumu Yapan :

Servis Bilgisi :
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Garanti Hüküm ve Koşulları

Değerli Müşterimiz,

Bu TCL ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. 
Ürününüzün servis gerektirmesi durumunda, hizmet 
almak için TCL TV Çağrı Yönetim Merkezi  +90 
850 2099 TCL(825) ile iletişime geçebilirsiniz. TCL 
TV Çağrı Yönetim Merkezi 7 gün / 24 saat hizmet 
vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 saatleri arasında 
otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında 
aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı 
alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle 
irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek 
size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya 
arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz. Bize e-posta 
gönderebilir veya yetkili servis merkezlerimizi ziyaret 
edebilirsiniz. Lütfen ziyaret ediniz: www.tcl.com/
tr, www.bilkom.com.tr. Bilkom, ürünün Ürün Bilgileri 
sayfasındaki “Garanti Süresi” bölümünde belirtilen 
süre boyunca üretim hatası bulunmayacağını garanti 
eder. Bu devredilemeyen garanti yalnızca TCL Yetkili 
Satıcısından alışveriş yapan ilk son kullanıcı içindir. 
Bilkom Servis Merkezleri / Yetkili Servis Merkezleri bu 
ürünü aşağıdaki şartlar ve koşullar altında onarır:

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren 
başlar ve 2 yıldır.

2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı 
garanti kapsamındadır.

3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda 
tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; 
a. Sözleşmeden dönme,
b. Satış bedelinden indirim isteme,
c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini 
isteme, haklarından birini kullanabilir.

4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını 
seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, 
değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi 
bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın 
onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. 
Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya 
ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve 
ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından 
müteselsilen sorumludur.

5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması 
halinde malın;
• Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
• Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

• Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis 
istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından 
bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında 
bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız 
misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. 
Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu 
talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, 
üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6. Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil 
ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. 
Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin 
arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya 
bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise 
malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden 
itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü 
içerisinde giderilememesi halinde, üretici 
veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya 
kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı 
tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. 
Malın garanti süresi içerisinde arızalanması 
durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine 
eklenir. Ulusal, resmi ve dini bayram günleri 
ile yılbaşı, 1 Mayıs ve Pazar günleri dışındaki 
çalışma günleri iş günü olarak sayılmaktadır. 
Ürünün kullanım ömrü 10 yıldır.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara 
aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar 
garanti kapsamı dışındadır.

8. Tüketici, garantiden doğan haklarının 
kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek 
uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu 
veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici 
Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine 
başvurabilir.

9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin 
verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret 
Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa 
Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir. 

10. Garanti, yalnızca bu Garanti Kartı ve orijinal 
Satın Alma Faturası servis hizmeti almak için 
birlikte sunulduğunda geçerlidir.

11. Garanti yalnızca ürünün orijinal alıcısına 
("müşteri") verilir. Garanti, ürün LED TV'si için 
orijinal satın alma tarihinden itibaren yirmi dört 
(24) ay boyunca geçerli olacaktır.

12. Bilkom, yukarıdaki belgeler sunulmazsa veya 
içerdiği bilgiler eksikse veya Garanti Kartı 
değiştirilm- işse garanti hizmetini reddetme 
hakkını saklı tutar.
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13. Bu Garanti, ürün üzerinde yetkisiz uyarlamalar 
veya düzenlemeler yapılmasından kaynaklanan 
zararları kapsamaz. Ürün model değişikliği veya 
seri numarası değiştirilmiş, çıkarılmış veya tahrif 
edilmiş olmaması gereklidir.

14.  Bu Garanti, müşteri tarafından yanlış kurulum 
ve / veya ürünün Bilkom veya üreticisi TCL 
firması tarafından onaylanmamış ekipmana 
bağlanması ve üçüncü taraf cihaz / ekipman 
üzerinden sinyal alımı veya üçüncü bileşen 
kullanımı veya üçüncü parti yazılımı ve / 
veya kayıt ortam cihazları nedeniyle ürün 
performansındaki eksiklik nedeniyle üründe 
meydana gelen hasarları veya sorunları 
kapsamaz.

15. Bu garanti, ürün ticari, ticari, endüstriyel, eğitim 
veya kiralık uygulamalarda kullanılıyorsa, 
manyetik kafalar, ses, video, lazer pikaplar ve 
TV Paneline normal aşınma ve yıpranma için 
geçerli değildir.

16. Bu Garanti, kaza, aydınlatma, su girişi, 
yangın veya doğal afetler, uygun olmayan 
havalandırma, düşme veya yüksek gerilim veya 
Bilkom’un kontrolü dışındaki herhangi bir dış 
sebep ve / veya yetkisiz bir teknisyen tarafından 
ürüne müdahaleye bağlı herhangi bir hasar 
nedeniyle üründe meydana gelen hasarlar için 
geçerli değildir.

17. Bu Garanti, veri kaybı, kayıtlı görüntü (ler) 
ve / veya ticari iş kaybı ile ilgili sorumluluğu 
kapsamaz. Onarım sırasında sabit sürücünün / 
belleğin içeriği değiştirilir, silinir veya herhangi 
bir şekilde değiştiril- irse, Bilkom sorumlu 
olmayacaktır. Ürün, ilk satın alındığı şekilde 
iade edilecektir. Herhangi bir program, veri 
veya diğer bilgilerin hasar görmesini veya 
kaybolmasını önlemek için hafıza cihazlarının / 
cihazda kullanılan belleğinizin içeriğini düzenli 
olarak yedeklemeniz önerilir.

18. Bilkom, arızalı parçayı eşdeğer ve / veya 
yenilenmiş parçayla değiştirme hakkını saklı 
tutar.
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Tüketicinin Seçimlilik Hakları

Tüketicinin Seçimlilik Hakları

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 a- Sözleşmeden dönme,
 b- Satış bedelinden indirim isteme,
 c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

2. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen 
parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya 
yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, 
üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

3. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla 
belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın 
ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin 
yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

4. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim 
yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici 
Mahkemesine başvurabilir.
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Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat 
Edilmesi Gereken Hususlar
Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret 
karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları 
uygulanmaz;

1. Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve 
arızalar, malın tüketiciye tesliminden sonraki 
yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan 
hasar ve arızalar,

2. Malın kullanıldığı yerin elektrik (priz, gerilim, 
topraklama vb.), su (su basıncı, musluk vb.), 
doğalgaz, telefon, internet vb. şebekesi ve/
veya altyapısı (gider, zemin, ortam vb.) kaynaklı 
meydana gelen hasar ve arızalar, Doğa olayları 
ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana 
gelen hasar ve arızalar,

3. Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında 
yer alan hususlara aykırı kullanılmasından 
kaynaklanan hasar ve arızalar,

4. Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması 
Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari 
veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda 
ortaya çıkan hasar ve arızalar,

5. Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım 
veya başka bir nedenle müdahale edilmesi, 

Durumlarında mala verilmiş garanti sona erecektir.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti 
süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile 
sınırlıdır.

DİSTRİBÜTÖR FİRMA 
Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş
Adres: Mahir İz Caddesi No:26 K:2 34662 Altunizade/
Üsküdar İstanbul,Türkiye 
Tel: (+90) 216 554 90 00 Fax: (+90) 216 651 89 00 

ÜRETİCİ FİRMA 
TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd. 
Adres: NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-
tech Industries Development Zone Huizhou Guangdong 
China 
Tel: +86 752 2601 888 

Ürüne ait model ve seri numarası, ürünün arka tarafında 
ve yan tarafında yer almaktadır. Servis hizmetine ihtiyaç 
duyduğunuzda kullanmak üzere bilgileri kaydedin.
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Yetkili Servisler

• Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Ticaret 
Bakanlığı tarafından oluşturulan “Servis Bilgi 
Sistemi”nde (www.servis.gov.tr) yer almaktadır. 

• Yedek parça malzeme talepleri için müşteri 
hizmetlerimiz ile görüşebilirsiniz. 

• Servisler zaman zaman değişebileceği için Çağrı 
Merkezi ile aradığınız servisi teyid edebilirsiniz. 

• https://www.tcl.com/tr/tr/support-centre/
hotline&service-center.html internet adresimize 
ulaşarak veya tcliletisimmerkezi@bilkom.com.tr 
adresine e-posta göndererek güncel servis bilgilerini 
öğrenebilirsiniz. 
 

• TS 10956-40 Kullanma kılavuzlarını 
https://www.tcl.com/tr/tr/support-centre/
downloads.html internet adresimizden 
indirebilirsiniz.

TCL TV Çağrı Yönetim Merkezi

0850 2099 825
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Diğerleri

Yasal Açıklama

Bu TV'nin üretici firm ası TCL'in [Yasal Açıklaması] 

SmartTV uygulamalarını içeren ürünlerin çeşitli 
özelliklerinin yanı sıra mevcut içerikteki sınırlamalar 
nedeniyle, bazı özellikler, uygulamalar ve hizmetler 
tüm cihazlarda veya tüm bölgelerde bulunmayabilir. 
SmartTV'deki bazı uygulamalar ayrıca satılan ilave 
çevresel aygıtlar veya üyelik ücretleri gerektirebilir. 
Belirli cihaz bilgileri ve erişilebilir içerikler hakkında daha 
fazla bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin. SmartTV 
aracılığıyla sunulan hizmetler ve erişilebilir içerikler 
önceden bildirilmeksizin dönemden döneme değişebilir.

Bu cihaz aracılığıyla erişilebilen tüm içerik ve hizmetler 
üçüncü taraflara aittir ve telif hakkı, patent, ticari marka ve/
veya diğer fikri mülkiyet kanunları ile korunmaktadır. Bu tür 
içerik ve hizmetler yalnızca ticari amaçlı olmayan kişisel 
kullanımınız için sunulmaktadır. Hiçbir içerik veya hizmeti, 
içerik sahibinin veya servis sağlayıcısının izni olmadan 
kullanamazsınız. Yukarıdakileri hususları sınırlamaksızın, 
geçerli içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından 
açıkça izin verilmedikçe, bu cihaz üzerinden görüntülenen 
içerik veya hizmetler herhangi bir şekilde veya herhangi 
bir ortamda değiştirilemez, kopyalanamaz, yeniden 
yayınlanamaz, karşıya yüklenemez, paylaşılamaz, 
aktarılamaz, tercüme edilemez, satılamaz, türevi 
çalışmalar oluşturulamaz, çıkar amaçlı kullanılamaz veya 
dağıtılamaz. 

Cihaz kullanımının tamamen sizin sorumluluğunuzda 
olduğunu ve tatmin edici kalite, performans ve doğruluğa 
ilişkin tüm riskin tarafınızdan alınmış olduğunu kabul 
ve beyan edersiniz. Cihaz ve tüm üçüncü taraf içerik 
ve hizmetleri, açık veya zımni herhangi bir garanti 
olmaksızın "olduğu gibi" sunulmaktadır. TCL, cihaza 
ilişkin tüm garantileri ve koşulları, tatmin edici kalitede 
pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk, doğruluk, 
müdahalesiz kullanım ve üçüncü taraf haklarının ihlal 

edilmemesi de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak 
üzere, açık veya zımni herhangi bir içerik ve hizmet ile 
ilgili olarak açıkça reddeder. TCL, bu cihaz aracılığıyla 
sunulan herhangi bir içerik veya hizmetin doğruluğunu, 
geçerliliğini, güncelliğini, yasallığını veya eksiksizliğini 
garanti etmez ve cihazın, içeriğin veya hizmetlerin 
gereksinimlerinizi karşılayacağını veya cihazın veya 
hizmetlerin kesintisiz veya hatasız çalışacağını garanti 
etmez. İhmal dahil hiçbir koşul altında, TCL, sözleşmede 
veya haksız fiilde olsun, doğrudan, dolaylı, arızi, özel 
veya netice kabilinden doğan zararlar, avukat ücretleri, 
giderler veya bunlardan kaynaklanan veya bunlarla veya 
bulunan bilgiler ile bağlantılı ya da cihazın hasar görmesi 
veya tavsiye edilmesine rağmen, cihazın veya siz veya 
herhangi bir üçüncü taraf tarafından erişilen herhangi bir 
içerik veya hizmetin kullanımı sonucunda oluşan diğer 
zararlardan sorumlu tutulamaz. 

Üçüncü taraf hizmetleri değiştirilebilir, askıya alınabilir, 
kaldırılabilir, sonlandırılabilir veya kesintiye uğrayabilir 
veya erişim herhangi bir zamanda önceden bildirilmeksizin 
devre dışı bırakılabilir ve TCL, herhangi bir içerik veya 
hizmetin herhangi bir süre boyunca kullanılabilir kalacağı 
konusunda hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez. 
İçerik ve hizmetler, üçüncü taraflarca TCL'nin kontrolünde 
olmayan yayın ağları ve yayın kuruluşları aracılığıyla iletilir. 
TCL, bu yasal bildirimin genel niteliğini sınırlamadan, bu 
cihaz aracılığıyla sunulan herhangi bir içerik veya hizmetin 
değiştirilmesi, kesintiye uğraması, devre dışı bırakılması, 
kaldırılması veya askıya alınması ile ilgili herhangi bir 
sorumluluk veya yükümlülüğü açıkça reddeder. TCL, 
herhangi bir durumda, bildirimde bulunmadan veya 
yükümlülüğü olmaksızın, belirli hizmetlerin veya içeriğin 
kullanımı veya bunlara erişim için sınırlamalar getirebilir. 
TCL, içerik ve hizmetlerle ilgili müşteri hizmetlerinden 
sorumlu ve yükümlü değildir. İçerik veya hizmetlerle ilgili 
herhangi bir soru veya hizmet talebi doğrudan sorumlu 
ve yükümlü değildir. İçerik veya hizmetlerle ilgili herhangi 
bir soru veya hizmet talebi doğrudan ilgili içerik ve hizmet 
sağlayıcılarına yöneltilmedilir.
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75C728/MT15HS2-EU&RU/LVU750NDJL QLED TV

EKRAN ÖZELLİKLERİ
ÜRÜN TİPİ QLED UHD Android TV
ANA KART MT9615 Platform
İŞLEMCİ 64-bit A73*4 @1.6GHz max
GRAFİK İŞLEMCİ G52(2EE)MP2, 550Mhz
İŞLETİM SİSTEMİ Android R
RAM DDR4-2666: 3GB
DEPOLAMA eMMC5.0 32GB
ARAYÜZ Android TV arayüzü + TCL TV arayüzü
ARAYÜZ ANASAYFA 
İÇERİĞİ

Google Play, Netflix, Youtube, Öne Çıkan Uygulama-
lar, Giriş kaynağı vb.

MENÜ DİL SEÇENEKLERİ

İngilizce, Vietnamca, Tayca, Çince, Rusça, Arapça, 
Geleneksel Çince, Endonezyaca, Fransa, İspan-

yolca (Latin Amerika), Farsça, Moğolca, Özbekçe, 
İbranice, Malayca, Portekizce, Birmanya, vb.

TV SİSTEMİ ATV: PAL/NTSC/SECAM-DK/BG/I/M
DTV: DVB-T/T2/C/S2/S

AV SİSTEMİ PAL, NTSC
HDMI VERSİYON HDMI1.4 & HDMI2.1, HDCP1.4 & HDCP2.2
HDR 2K HDR10 Çözümleme, Dolby Vision IQ
GÜÇ AC 100V-240V 50/60Hz
GÜÇ TÜKETİMİ (TV AÇIK) 280 W
GÜÇ TÜKETİMİ (Beklemede) ≤0.5W
ECO ENERJİ VERİMLİLİĞİ VAR
SERTİFİKALAR CB, HDMI, Dolby Audio, Dolby Vision, DTS-HD

CTS(Resmi Google Sertifikası),Netflix
İNTERNET BAĞLANTISI 2.4GHz/5GHz dual-band Wi-Fi 802.11 b/g/n 2T2R

Ethernet Network (RJ45, 10/100M)
BLUETOOTH VAR (Bluetooth 5.0)

LED UYARI Bekleme Modu (beyaz renki LED, ön çerçeve 
altında)

Mikrofon (4 renkli LED, ön çerçeve altında)
TEMEL ÖZELLİKLER

GOOGLE ASİSTAN - SESLİ 
ARAMA

Uzaktan kumanda ve dahili mikrofon ile eller serbest 
ses girişi

BAŞLANGIÇ AYARLARI VAR (ilk olarak TV'deki kullanıcı ayarları için)
HIZLI BAŞLATMA VAR (kısa sürede başlatma için özel bir bekleme modu)
BLUETOOTH VAR (harici bluetooth hoparlör veya ses sistemi için)
KANAL DÜZENLEME VAR (kanal yeniden adlandırma)
GİRİŞ AYARLARI  Cihaz adı seçimi ve düzenleme için
GİRİŞ SEÇENEKLERİ TCL T-IME, Gboard, Sanal klavye
SİSTEM GÜNCELLEME VAR
HDMI (CEC) VAR
SES DİLİ(MTS/NICAM) VAR
PVR/ZAMAN ÖTELEME VAR (Yalnızca DTV Programı için)
EPG VAR (Yalnızca DTV Programı için)
ALTYAZI VAR
E-STICKER VAR
EBEVEYN KONTROLÜ VAR (Yalnızca DTV Programı için)

RESİM ÖZELLİKLERİ
RESİM MODU Dinamik, Standart, Akıllı HDR, Spor, Film (Oyun, PC)
ARKA IŞIK AYARI VAR (0~100)
OTOMATİK FORMAT VAR (Aç/Kapa)

EKRAN MODU 16:9/4:3/Cinerama/14:9 zoom/16:9 zoom/16:9 
zoom up

FAZLA TARAMA VAR (Aç/Kapa)
DİNAMİK KONTRAST Kapalı/ECO/Parlaklık+
MICRO DIMMING VAR (Aç/Kapa), 1296 bölge
HAREKET NETLİĞİ VAR (Aç/Kapa)

GELİŞMİŞ AYARLAR

Kontrast, Siyah Seviyesi, Dinamik Kontrast, Siyah 
Uzatma, Gama, Renk Doygunluğu, Ton, Renk 

Sıcaklığı, Beyaz Dengesi, Renk Alanı, RGB Modu, 
Keskinlik, Gürültü Azaltma

GİRİŞ GECİKMESİ 15ms (oyun modu)
EK ÖZELLİK MEMC (60Hz)

EK ÖZELLİK
HOPARLÖR Entegre hoparlör kutusu (Alt taraf)
SES ÇIKIŞ GÜCÜ (THD=7%) 2 x (15+5) W
SES AYARI Standart/Film/Müzik/Ses/Oyun/Stadyum/Kişisel
SES AYARI SIFIRLAMA VAR
TV YERLEŞİMİ Masa üstü / Duvara montaj
DOLBY Dolby Atmos ile MS12Z
SES DÜĞMESİ Aç/Kapa
BAS GELİŞTİRİCİ Aç/Kapa (Açık, Düşük, Orta, Yüksek)
SADECE SES ÇIKIŞI VAR
DİĞER ÖZELLİKLER Balans/Otomatik ses kontrolü/Dijital ses çıkışı
EK ÖZELLİK DTS-HD Çözümlemesi

PANEL ÖZELLİKLERİ
ARKA IŞIK BİRİMİ DLED
PANEL ÜRETİCİSİ CSOT
EKRAN ORANI 16:9
EKRAN BOYUTU( İNÇ) 74,6"
EKRAN BOYUTU (CM) 189
EKRAN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ 3840 × 2160
PARLAKLIK(cd/m2) 330 (typ.)
KONTRAST ORANI 5000:1 (typ.)
TEPKİ SÜRESİ (G to G) 8 ms (typ.)
İZLEME AÇISI (H/V) 178°/178°
EKRAN ÖMRÜ(Typ.) 30,000 saat
RENK 1.07G (8 bit + FRC)
EKRAN YENİLEME HIZI 120 Hz
RENK HACMİ ≥93% DCI-P3(CIE1976) Kapsamı
BEYAZ MONOTONLUĞU ≥70%

BAĞLANTILAR
USB 2.0 1
LAN VAR
HDMI 1 (ARC) VAR
HDMI 2 (SERVICE) VAR
HDMI 3 VAR
HDMI 4 VAR
ANTEN KABLO GİRİŞİ VAR
UYDU KABLO GİRİŞİ VAR
DİJİTAL OPTİK SES ÇIKIŞI VAR
PCMCIA ARAYÜZ GİRİŞİ VAR
AV GİRİŞİ VAR
KULAKLIK ÇIKIŞI VAR

USB MEDYA BİLGİLERİ
MÜZİK MP3, WMA, AC4
RESİM JPEG, PNG, BMP, GIF
MULTİMEDYA VİDEO/SES 
ÇÖZÜMLEME

H.265/H.264,MPEG1/2/4,WMV,VC1,VP8, 
VP9(1080P)

VİDEO FORMATLARI Up to 4K@60Hz-12bit 4:2:2, 4K@60Hz-8bit 4:4:4
KLAVYE VE MOUSE UYGUN DONANIM İLE

UYGULAMALAR
GOOGLE PLAY STORE Popüler uygulamalar + Oyunlar
YOUTUBE Android TV Versiyonu
VİDEO İZLEME Google Play Filmler ve TV

CHROMECAST Video, müzik ve oyunlarınızı TV'nize almanın daha 
iyi bir yolu

NETFLIX Online Film ve Dizi İzleme
MEDYA MERKEZİ USB Cihazı için Medya / Müzik çalma 
E-STICKER Mağaza modunda demo olarak

MagiConnect Kablosuz bağlantı ile resim, ses ve  video içeriğini 
akıllı telefondan TV'ye aktarma

Cep telefonunu TV setlerine bağlayın ve Uzaktan 
Kumanda gibi TV'yi kontrol edin

BOYUTLAR
KUTU EBATLARI (mm) 
(GxYxD) 1850 x 255 x 1168

STANTSIZ EBATLAR (mm) 
(GxYxD) 1670 × 952 × 3.5-34-78-98

STANTLI EBATLAR (mm) 
(GxYxD) 1670 × 1024 × 363

STANTLI AĞIRLIK (KG) 31,30
STANTSIZ AĞIRLIK (KG) 30,60
KUTULU AĞIRLIK (KG) 44,00

MATERYAL
ALT ÇERÇEVE AL 6063
ÇERÇEVE ALT ALANI KUMAŞ
ARKA KAPAK HIPS
STANT  Alüminyum

MASA STAND ÖZELLİKLERİ
VİDA EBAT M5x25
VİDA ADEDİ 4

DUVAR BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ
VESA ASKI STANDARTI WMB 433
VESA ARALIĞI 400 × 300
VİDA EBAT M6x23
VİDA ADEDİ 4

KUTU İÇERİĞİ
UZAKTAN KUMANDA VE 
BATARYA RC901V (2 adet AAA batarya ile)

KULLANMA KILAVUZU TÜRKÇE 1 ADET
MASA STANDI VAR
AC ENERJİ KABLOSU 1 ADET 
DİĞER AV Giriş Adaptörü (opsiyonel)







www.tcl.com

DTS patentleri için http://patents.dts.com adresine bakınız. DTS Licensing Limited’in 
lisansı kapsamında üretilmiştir. DTS, DTS Sembolü ile birlikte DTS-HD ve DTS-HD 
Sembolü Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki DTS, Inc. şirketinin tescilli 
ticari markalarıdır ya da ticari markalarıdır. © DTS, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.

Bluetooth:registered: kelime markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.’e ait tescilli ticari 
markalardır ve bu tür markaların TCL tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır. Diğer 
ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerine aittir. 

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface terimleri ile HDMI logosu, HDMI 
Licensing Administrator, Inc.’nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos ve double-D sembolleri, Dolby Laboratories Licensing 
Corporation’ın tescilli ticari markalarıdır. Dolby Vision IQ, Dolby Laboratories Licensing 
Corporation’ın bir ticari markasıdır. Dolby Laboratuarlarından lisanslı olarak imal 
edilmiştir. Gizli yayınlanmamış eserler. Telif Hakkı © 2012-2020 Dolby Laboratories. 
Tüm hakları saklıdır.

TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd. bu ürünün 2014/53/EU Direktifinin temel gereksinimleri ve diğer ilgili 
hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk beyanına www.tcl.com web sitesinde “Servis, TV Destek, Ürün 
Kullanım Kılavuzu” butonlarına basarak ulaşabilirsiniz.

Uygunluk Beyanı

80120-000992


