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kaablit, kontrollige, et lisa audiokaabel on
ühendatud AUDIO IN pesaga.

Kontrollige, kas arvutis on valitud õige
resolutsioon ja sagedus. Vaadake

, et näha toetatud resolutsioone
ja sagedusi.

Kui Te ei saa oma probleemile lahendust, siis vaadake
oma televiisori kohta käivaid korduma kippuvaid
küsimusi meie veebilehelt www.philips.com/support.

Kui Te siiski ei leia oma probleemile lahendust, siis
kontakteeruge oma riigis asuva
klienditeeninduskeskusega (nimekiri siin
kasutusjuhendis).

Mitte kunagi ärge proovige ise televiisorit parandada.
See võib põhjustada tõsiseid vigastusi, korvamatut
kahju Teie televiisorile või tühistada garantii.

Palun veenduge enne helistamist, et teate televiisori
mudelit ja tootenumbrit.

Leiate need andmed pakendi kleebistelt või televiisori
tagaküljelt ja põhja alt.

9.5 Arvuti ühenduse probleemid

9.6 Võtke meiega ühendust

Arvuti pilt televiisori ekraanil ei ole stabiilne või
ei ole sünkroonis
l

Peatükki  8,
Tehnilised andmed

HOIATUS!
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See peatükk kirjeldab kõige sagedamini esile kerkivaid
probleeme ja vastavaid lahendusi.

Eemaldage toitejuhe televiisori küljest, oodake
minut ning ühendage toitejuhe tagasi.
Veenduge, et toitejuhe on õigesti ühendatud ning
seinapistikus on vool.

Kontrollige, kas kaugjuhtimispuldi patareid on
õigesti sisestatud (+/- asetus).
Asendage kaugjuhtimispuldi patareid, kui nad on
tühjad või nõrgad.
Puhastage kaugjuhtimispuldi ja televiisori
sensorsilmad.

Vaadake
, et saada juhiseid, kuidas muuta

televiisori menüü eelistatud keelele.

Te ei pea midagi tegema. Kriuksuv hääl tuleneb
televiisori normaalsest suurenemisest ja
kokkutõmbumisest, kui see jahtub või soojeneb.
See ei mõjuta telepilti.

Sisestage '0711' nagu

.

Veenduge, et antenn on õigesti ühendatud.
Veenduge, et valitud on õige seade.

Veenduge, et pildiseadistused on korrektselt
seatud. Vaadake

.

Kontrollige, kas antenn on televiisoriga korralikult
ühendatud.
Kõlarid, mitte-maapealsed audioseadmed,
neoontuled, kõrged hooned või mäed võivad
mõjutada pildi kvaliteeti. Proovige pilti parandada,
muutes antenni suunda või liigutades lisaseadmeid
televiisorist eemale.
Kontrollige, kas olete oma regiooni jaoks valinud
õige televiisori süsteemi. Vaadake

.

Kui ainult üksiku kanali pilt on kehv, proovige seda
Fine tune menüüs täpsemalt seadistada. Vaadake

.

Veenduge, et seadmed on õigesti ühendatud.
Veenduge, et pildiseadistused on õigesti tehtud.
Vaadake

.

Valige sobivam pildiformaat. Vaadake
.

Mõnedelt seadmetelt tulevad pildisignaalid ei
sobitu ekraanile korrektselt. Kontrollige seadme
väljundsignaali.

Kui audiosignaali ei ole tuvastatud, siis lülitab televiisor
automaatselt audioväljundi välja ja ei väida, et tegemist
on probleemiga.

Kontrollige, kas kõik kaablid on korralikult
ühendatud.
Kontrollige ega helitugevus ei ole seatud 0 peale.
Kontrollige ega heli ei ole vaigistatud.

Kontrollige heliseadistusi nagu kirjeldatud
.

Veenduge, et Balance valikud on korrektselt tehtud
nagu kirjeldatud

.

HDCP puhul võib kuluda mõni sekund, enne kui
leviisor näitab lisaseadme pilti.
Kui televiisor ei tunne ühendatud lisaseadet ära ja
pilt ei ilmu ekraanile, lülitage ühelt seadmelt
teisele, et taaskäivitada HDCP protseduur.
Kui helikatkestused esinevad pidevalt, kontrollige
lisaseadme kasutusjuhendi abil, kas seadme
väljund on õigesti seadistatud. Alternatiivselt võite
proovida ühendada HDMI seadme audiosignaali
televiisoriga läbi televiisori tagaküljel oleva AUDIO
IN pesa.
Kui kasutate HDMI-DVI adapterit või HDMI-DVI

9.1 Üldised probleemid

9.2 Pildiga seotud probleemid

9.3 Heliga seotud probleemid

9.4 HDMI ühenduse probleemid

Televiisor ei lülitu sisse

Kaugjuhtimispult ei tööta korrektselt

Televiisori menüü on seadistatud valele keelele

Kui lülitate televiisori sisse/välja/puhkereþiimile,
siis kuulete televiisorist kriuksuvat häält

Olete oma automaatse lukustamise koodi
unustanud

Vooluindikaator on sees, aga pilti ei ole

Heli on, kui pilti ei ole

Kehv televiisori pilt antenniühenduse tõttu

Saate ühendatud seadmetest kehva kvaliteediga
pildi

Pilt ei sobitu ekraanile, see on liiga suur või väike

Pildi asukoht ekraanil ei ole õige

Pilt on, kuid heli ei ole

Pilt on, aga helikvaliteet on halb

Pilt on olemas, aga heli tuleb ainult ühest kõlarist

Probleemid on seadmega, mis on ühendatud
HDMI kaudu
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Peatükki 6.1, Kanalite automaatne
installeerimine

kirjeldatud Peatükis 5.5,
Telekanalite või ühendatud seadmete lukustamine
(Auto Lock)

Peatükki 5.3, Pildiseadistuste
reguleerimine

Peatükki 6.2,
Kanalite käsitsi installeerimine

Peatükk 6.2 Kanali käsitsi seadistamine

Peatükki 5.3, Pildiseadistuste
reguleerimine

Peatükki 5.3,
Pildiseadistuste reguleerimine

Peatükis
5.4, Heliseadistuste reguleerimine

Peatükis 5.4, Heliseadistuste
reguleerimine

Märkus
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2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Kõik
õigused kaitstud. Detailset kirjeldust võib muuta ilma
eelneva teatamiseta. Kaubamärgid on Koninklijke
Philips Electronics

N.V. või vastava omaniku omandid.

Philips jätab endale õiguse igal ajal tooteid muuta,
võtmata vastutust kohandada eelnevaid vastavaid
tarvikuid.

Käesoleva kasutusjuhendi materjal on hinnatud
sobivaks süsteemi sihtotstarbelisel kasutamisel. Kui
toodet, selle individuaalseid osasid või toiminguid
kasutatakse muul eesmärgil, kui käesolevas juhendis
toodud, tuleb omandada nende kinnitus
tõelevastavusele ja sobivusele. Philips garanteerib, et
käesolev juhend ei riku ühtegi USA patenti. Edasisi või
tulenevaid garantiisid Philips ei anna.

Ükski komponentidest ei ole mõeldud kasutajapoolseks
remontimiseks. Ärge avage ega eemaldage ühtegi toote
katet. Remonti võivad teostada ainult Philipsi
Teeninduskeskused ja ametlikud remonditöökojad.
Vastasel korral kaob igasugune märgitud või tulenev
toote garantii. Igasugune tegevus, toote kohandamine
või monteerimine mis käesolevas kasutusjuhendis on
keelatud, ei ole soovitatud või autoriseeritud toob kaasa
garantii lõppemise.

Sellel LCD tootel on suur arv värvipiksleid. Kuigi
ekraanil on 99,999% või rohkem efektiivseid piksleid,
võib konstantselt esineda musti täppe või heledaid
värvitäppe (punane, roheline või sinine) ekraanil. See
on ekraani tehniline eripära (mis jääb lubatud tehniliste
nõudmiste piiridesse), mitte talitushäire.

See televiisor kasutab avatud lähtekoodiga tarkvara.
Philips võimaldab seejuures nõudmisel täielikku
lähtekoodi üldlevinud informatsioonikandjal kliendile
saata, füüsilised transpordikulud katab nõudleja ise.
See pakkumine kehtib 3 aastat alates ostu tegemise
päevast. Lähtekoodi saamiseks kirjutage järgmisel
aadressil:
Philips Innovative Applications N.V.

Ass. to the Development Manager

Pathoekeweg 11

B-8000 Brugge

Belgium

Koninklijke Philips Electronics N.V. toodab ja müüb
palju tavakasutajale suunatud tooteid, mis (nagu iga
elektrooniline aparaat) on üldjoontes võimelised
kiirgama ja vastu võtma elektromagnetilisi signaale.

Philipsi üks suurimaid äri põhimõtteid on kasutada oma
toodete puhul kõiki vajalikke meetmeid, et järgida
seaduslikke nõudeid tervise ja ohutuse osas ning olla
vastavuses EMF standarditega, mis kehtivad toodete
tootmisel.

Philips on pühendunud arendama, tootma ja müüma
tooteid, mis ei põhjusta terviserikkeid.

Philips kinnitab, et kui tema tooteid kasutatakse õigesti
ettenähtud tegevusteks on need kahjutud vastavalt
hetkel kättesaadavatele teaduslikele uuringutele.

Philips osaleb aktiivselt rahvusvahelise EMF'i ja
ohutusstandardite arendamises, võimaldades Philipsil
juba varakult uute toodete väljatöötamisel uusi
standardeid järgida.

VESA, FDMI ja VESA Mounting Compliant'i logod on
Video Electronics Standards Association'i
kaubamärgid.

® Kensington ja MicroSaver on ACCO World
Corporation'i USA's registreeritud  kaubamärgid,
kehtivate registreeringute ja muutuvate kohaldamistega
teistes maades. Kõik teised registreeritud ja
registreerimata kaubamärgid on vastavate omanike
omandid.

Garantii

Piksliline karakteristika

Kooskõlastus EMF'iga

Autoriõigused

Avatud lähtekoodiga tarkvara
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Spetsifikatsioonid võivad ette hoiatamata muutuda.
Selle toote detailsete spetsifikatsioonide lugemiseks
külastage meie veebilehekülge
www.philips.com/support.

Resolutsioon Värskendusmäär

720 x 400 70Hz

640 x 480 60Hz

640 x 480 67Hz

800 x 600 60Hz

1024 x 768 60Hz

1280 x 1024 60Hz

1440 x 900 60Hz

1680 x 1050 (ainult  22”)60Hz

Resolutsioon Värskendusmäär

480i 60Hz

480p 60Hz

576i 50Hz

576p 50Hz

720p 50Hz, 60Hz

1080i 50Hz, 60Hz

1080p 50Hz, 60Hz (ainult HDMI)

Antenni sisend: 75 oomi koaksiaal (IEC75)
Video taasesitus: NTSC, SECAM, PAL

Helisüsteem: Virtuaalne surround

Tüüp: RC-5
Patareid: 2 x AAA suurus (LR03)

EXT 1 (SCART): Audio L/R, CVBS sisend/väljund,
RGB
EXT 3: Component (Y Pb Pr), Audio L/R sisend
HDMI
TV ANTENN
AUDIO SISEND: miniühenduspesa arvutiheli jaoks
PC sisend: Arvuti D-sub 15pins ühenduspesa

Kõrvaklapid (stereo minipesa)
EXT 2: AUDIO L/R, CVBS sisend, S-Video sisend.
HDMI külgmine pesa

Juhtmevool: AC 100-240V (±10%)
Energiatarbimine sisse lülitatult ja puhkereþiimil:
Vaadake tehnilisi andmeid veebileheküljelt
www.philips.com
Ümbritsev temperatuur: 5°C - 35°C

Toetatud ekraaniresolutsioonid

Tuuner / Vastuvõtt / Ülekanne

Heli

Kaugjuhtimispult

Ühendused (Tagumised)

Ühendused (Külgmised)

Vool
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Arvuti formaadid (PC)

Videoformaadid

8 TEHNILISED ANDMED
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Mängukonsool või videokaamera

Personaalarvuti

Arvuti ühendamine televiisori tagaküljele

Kõige praktilisem ühendus mobiilse mängukonsooli või
videokaamera jaoks võib olla televiisori küljel.
Televiisori võite näiteks ühendada mängukonsooli või
videokaamera VIDEO/S-Video ja AUDIO L/R pesadesse,
mis asuvad televiisori küljel. Kõrgtehnoloogiliste
seadmete jaoks on saadaval ka HDMI ühenduspesa.

Permanentse mängukonsooli või fotoaparaadi võite
ühendada televiisori tagaküljel olevasse HDMI
ühenduspesasse või EXT 3 (komponent) pesasse.

Enne arvuti ühendamist:
Seadistage oma arvuti monitori sagedus 60Hz-le.
Vaadake Peatükki 8, Tehnilised andmed, et näha
arvutiresolutsioonide nimekirja.
Muutke televiisori pildiformaat Wide Screen
valikule. Vaadake

.

l

l

Peatükki 5.3, Pildiformaadi
muutmine

1. Kasutades VGA kaablit, ühendage see PC IN
pesasse Teie televiisori tagaküljel.

2. Ühendage miniühenduspesa audiokaabel arvutist
televiisori tagaküljel olevasse
minipesasse.

AUDIO IN

7 SEADMETE ÜHENDAMINE
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1 OLULINE

Õnnitleme toote ostu ja Philipsi toodangu kasutajate
hulka jõudmise puhul!

Lugege käesolevat kasutusjuhendit enne, kui hakkate
toodet kasutama.

Pöörake tähelepanu sellele osale juhendist ja järgige
täpselt juhiseid. Garantii ei korva kahjustusi, mis
tekivad kasutusjuhendi mittelugemisest.

Philipsi poolt pakutava toetuse täielikuks saamiseks
registreerige oma toode veebilehel
www.philips.com/welcome.

Televiisori mudeli- ja seerianumbri leiate televiisori
taga- ja kõrvalküljelt ning toote pakendilt.

Kui olete televiisorit transportinud madalal
temperatuuril (vähem kui 5°C), siis avage kast ja
oodake kuni televiisor sobitub
ruumitemperatuuriga, enne kui pakite televiisori
lõplikult lahti.
Vältimaks elektrilühist, ärge jätke televiisorit,
kaugjuhtimispulti või kaugjuhtimispuldi patareisid
vihma või vee kätte.
Ärge paigutage veeanumaid või muid vedelikke
televiisori peale ega lähedusse. Vedelike
kokkupuude televiisoriga võib kutsuda esile
elektrilöögiohu. Kui televiisorile on sattunud
vedelikku, siis ärge kasutage televiisorit. Ühendage
televiisor koheselt elektrivõrgust lahti ja laske
televiisor kvalifitseeritud tehniku poolt üle vaadata.
Ärge asetage võõrkehasid ventilatsiooniavadesse.
See võib viia televiisori kahjustumiseni.
Vältimaks tuleohtu või elektrilööki, ärge asetage
lahtise leegiga asju (näiteks süüdatud küünlad) või
teisi kuumaallikaid (kaasa arvatud otsene
päikesekiirgus) televiisori, kaugjuhtimispuldi või
kaugjuhtimispuldi patareide vahetusse lähedusse.
Ärge paigaldage televiisorit kitsastesse
tingimustesse (näiteks raamaturiiulisse). Jätke
vähemalt 10cm (4 tolli) vaba ruumi televiisori
ümber ventilatsiooni tarvis. Veenduge, et õhuvool
ei oleks takistatud.
Asetage TV kindlale siledale pinnale ja kasutage
ainult kaasasolevat telerialust. Ärge liigutage
televiisorit, kui alus ei ole korralikult televiisori
külge kruvitud.

Televiisori seinale paigutamine peaks olema läbi
viidud ainult kvalifitseeritud töötaja poolt.
Televiisor peab olema paigutatud ainult sobivale
seinakinnitusele ja seinale, mis suudab televiisori
raskust kanda. Ebakorrektne seinalepaigutus võib
põhjustada tõsiseid vigastusi. Ärge püüdke
televiisorit ise seinale paigaldada.
Kui asetate TV pöörlevale alusele, siis veenduge, et
toitejuhe ei satu surve alla. See võib põhjustada
ühenduste lõtvumist ja tulekahju.
Enne äikesetorme ühendage televiisor
voolujuhtmest ja antennist lahti. Äikesetormi ajal
ärge puudutage ühtegi televiisori, voolujuhtme ega
antennijuhtme osa.
Veenduge, et Teil on täielik ligipääs voolujuhtmele,
et saaksite televiisori kergesti vooluvõrgust lahti
ühendada.
Kui kasutate kõrvaklappe kõrgel helitugevusel, siis
võite endal põhjustada jäädava kuulmiskao. Kuigi
kõrge helitugevus võib tunduda normaalne, võib
see kahjustada Teie kuulmist. Oma kuulmisvõime
kaitsmiseks piirake aega, millal kasutate
kõrvaklappe kõrgel helitugevusel.
Kui ühendate televiisori vooluvõrgust, siis:
Lülitage esmalt välja televiisor ja seejärel alles
juhtmete vool (kui võimalik).

Ühendage voolujuhe vooluvõrgust lahti.
Ühendage voolujuhe televiisori tagaküljel olevast
ühenduspesast lahti. Alati tõmmake voolujuhet
pistikust. Ärge tõmmake juhtmest endast.

1.1 Ohutus
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l
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1.2 Ekraani hooldus

1.3 Keskkonnaalane info

l

l

l

l

Enne ekraani puhastamist eemaldage TV
vooluvõrgust. Puhastage ekraani kuiva pehme
riidega. Ärge kasutage ühtegi kodupuhastamiseks
ette nähtud ainet, kuna need võivad ekraani
kahjustada.
Vältimaks ekraani deformeerumist ja värvide
tuhmumist, pühkige ekraanile sattunud veetilgad
võimalikult kiiresti.
Ärge katsuge, lükake, hõõruge või lööge ekraani
millegi raskega, kuna see võib ekraani jäädavalt
kahjustada.
Võimalusel vältige jäädavaid kujutisi, mis jäävad
ekraanile pikaks ajaks (näiteks ekraanimenüüd,
teletekstilehed, mustad ribad või aktsiaturu
teated). Kui peate statsionaarseid kujutisi
kasutama, siis vähendage ekraani kontrastsust ja
heledust, et vältida ekraani kahjustamist.

Selle toote pakend on mõeldud ümbertöötlemiseks.
Pöörduge pakendi äraviskamist puudutavate
küsimustega kohalike institutsioonide poole.

Teie toode on disainitud ja toodetud
kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja
komponentidest, mida saab ümber töödelda ja
taaskasutada. Kui Teie tootele on kinnitatud
selline ristiga märgitud prügikasti sümbol, siis

see tähendab, et toode rahuldab Euroopa direktiivi
2002/96/EC põhitingimusi.

Palun ärge visake kasutatud toodet tavalise olmeprügi
hulka. Küsige oma edasimüüja käest informatsiooni,
kuidas tootest ohutult vabaneda. Vale jäätmekäitlus
kahjustab nii keskkonda kui inimtervist.

Kaasasolevad patareid ei sisalda raskemetalle
elavhõbedat ega kaadmiumi. Visake kaasasolevad kui
ka kõik muud patareid peale kasutamist vastavalt
kohalikele reeglitele ära.

Televiisor tarbib puhkereþiimil olles minimaalselt
energiat, et minimiseerida keskkonnaalast mõju.
Aktiivne voolu tarbimine on televiisori tagaküljel kirjas.

Rohkema info saamiseks toote omaduste kohta lugege
veebilehekülge www.philips.com/support.

Pakendi ümbertöötlemine

Oma vana toote äraviskamine

Patareide käitlemine

Voolu tarbimine

1 OLULINE
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7 SEADMETE ÜHENDAMINE

Satelliitvastuvõtja

Kombineeritud DVD salvestaja ja digitaalvastuvõtja

DVD salvestaja

Selleks, et saada analoogkanaleid antenni kaudu ja digitaalkanaleid satelliitvastuvõtja kaudu, ühendage antennikaabel ja
SCART kaabel nii nagu näidatud:

Selleks, et saada analoogkanaleid antenni kaudu ja salvestada saateid kombineeritud DVD salvestajale ja
digitaalvastuvõtjale, ühendage kaks antennikaablit ja üks SCART kaabel nii nagu näidatud:

Selleks, et saada analoogkanaleid antenni kaudu ja salvestada saateid eraldiolevale DVD salvestajale, ühendage kaks
antennikaablit ja üks SCART kaabel nii nagu näidatud:
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7 SEADMETE ÜHENDAMINE

7.3 Seadmete ühendamine
See peatükk kirjeldab, kuidas ühendada erinevaid seadmeid erinevate ühenduspesadega ja varustab -s
olevate näidetega.

Seadme ühendamiseks televiisoriga võib kasutada erinevaid ühendustüüpe, sõltuvalt kättesaadavusest ja Teie
vajadustest.

Täieliku kõrgtehnoloogilise video saamiseks ühendage HDMI kaabel nii nagu näidatud:

DVD video jaoks ühendage SCART kaabel nii nagu näidatud:

Quick Start Guide

HOIATUS:

Blu-ray kettamängija

DVD mängija

Ühendage voolujuhe enne seadmete ühendamist vooluvõrgust lahti.

Märkus

7

See osa annab ülevaate televiisori peamistest
juhtimisnuppudest ja funktsioonidest.

1. (vool)

2. (programm)

3. (menüü)

4. (helitugevus)

þ

Kasutage televiisori külgmisi ühenduspesasid, et
ühendada mobiiliseadmeid nagu näiteks fotoaparaat või
kõrgresolutsiooniga mängukonsool. Saate ühendada ka
paari kõrvaklappe.

Kasutage televiisori tagumisi ühenduspesasid, et
ühendada antenn või permanentsed seadmed nagu
näiteks kõrgresolutsiooniga kettamängija, DVD-mängija
või videomakk.

Rohkema informatsiooni saamiseks ühenduste kohta
vaadake .

2.1 Televiisori ülevaade

Külgmised juhtimisnupud

Külgmised ühenduspesad

Tagumised ühenduspesad

Märkus

POWER

PROGRAM +/-

MENU

VOLUME +/-

5. Puhkere iimi indikaator / Kaugjuhtimispuldi sensor

Peatükki 7, Seadmete ühendamine

2 TEIE TELEVIISOR
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Kaugjuhtimispult 1. (vool)

2. (allikas)

3. (teletekst)

4. VÄRVILISED NUPUD

5. , , ,

6. (menüü)

7.

8.

Rohkema informatsiooni saamiseks kaugjuhtimispuldi
nuppude kohta vaadake

.

B

qQ\[

?

POWER

SOURCE

TELETEXT

OK

MENU

P +/-

+/-

Vasakult: Punane, roheline, kollane, sinine

Navigatsiooni või liikumisnupud

Järgmine või eelmine kanal

Heli valjemaks või tasemaks

Peatükki 5.1,
Kaugjuhtimispuldi ülevaade

2 TEIE TELEVIISOR
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7.2 Ühenduse kvaliteedi valimine
See peatükk kirjeldab, kuidas on Teil võimalik
parandada audiovisuaalset kogemust ühendades on
seadmed parimate ühendajatega.

HDMI toodab parimat audiovisuaalset kvaliteeti, mis
võimalik. Nii audio- kui videosignaalid on
kombineeritud ühes HDMI kaablis pakkudes pakkimata,
digitaalset kasutajaliidest Teie televiisori ja HDMI
seadmete vahel.Kasutage HDMI ühendust, et kogeda
täielikku kõrgtehnoloogilist videot.

Philips HDMI toetab HDCP (High-bandwidth Digital
Contents Protection). HDCP on digitaalsete õiguste
kaitsmise vorm, mis kaitseb kõrgtehnoloogilist sisu
DVD- või Blu-ray plaatidel.

Komponent videokaabel - Punane, roheline, sinine
Audio L/R kaabel - Punane, valge

Komponent (Y Pb Pr) video pakub paremat
pildikvaliteeti kui S-Video või komposiitvideo
ühendused. Kuigi komponent video toetab
kõrgtehnoloogilisi signaale, pildikvaliteet on madalam
kui HDMI ühendusel ja on alaloog signaal.

Kui ühendate komponent videokaabli, ühildage kaabli
värvid EXT 3 sisenditega televiisori tagaosas. Samuti
ühendage Audio L/R kaabel punase ja valge Audio L/R
sisendpesaga EXT3.

SCART kombineerib audio ja video signaalid ühes
kaablis. Audio signaal on stereo, kuid video signaalid
võivad olla komposiidi kvaliteediga. SCART ei toeta
kõrgtehnoloogilist video signaali ja on analoog signaal.
Üks SCART ühenduspesa on televiisoril, EXT 1.

S-Video kaabel
Audio L/R kaabel - Punane, valge

Analoogühendus, S-Video pakub paremat pildikvaliteeti
kui komposiitvideo. Kui ühendate oma seadme S-
Videoga, sisestage S-Video kaabel S-Video pesasse
(EXT 2), mis asub televiisoril. Te peate ühendama eraldi
Audio L/R kaabli oma seadmest televiisori punase ja
valge Audio L/R pesaga (EXT 2).

Komposiitvideo pakub tavalist analoogühendust,
tavaliselt kombineerides (kollane) videokaabel (punase
ja valge) Audio L/R kaabliga. Ühildage kaablite värvid
kui ühendate komposiit video ja Audio L/R EXT 2
sisendpesaga televiisoril. Komposiit video/audio kaabel
- kollane, punane ja valge.

HDMI - Kõrgeim kvaliteet

Komponent (Y Pb Pr) - Kõrgem kvaliteet

SCART - hea kvaliteet

S-Video - hea valiteet

Komposiit - põhikvaliteet

Märkus

l

l

l

l

7 SEADMETE ÜHENDAMINE
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Tagumised ühendused Külgmised ühendused

1.
Skart-ühenduspesa DVD-mängijate, VCR,
digitaalsete vastuvõtjate, mängukonsoolide ja teiste
skart-seadmete jaoks. Toetab Audio L/R võimalust.

2.
Miniühenduspesa arvutiheli sisendiks.

3.
VGA ühenduspesa arvuti jaoks.

4.
HDMI sisend ühenduspesad Blu-ray plaadi
mängijate, digitaalsete vastuvõtjate, mängukon
soolide ja teiste HD (kõrgtehnoloogiliste) seadmete
jaoks.

5.
Komponent video (Y Pb Pr) ja Audio L/R
sisendühenduspesad DVD mängijate jaoks.

6.
TV ANTENN

7. (Kõrvaklapid)
Stereo miniühenduspesa.

8.
Külgmine CVBS, S-Video ja Audio L/R
sisendühenduspesa. Toetab komposiit ja S-Video
seadmeid.

9.
Lisa HDMI ühenduspesa mobii lsete HD
(kõrgtehnoloogiliste) seadmete jaoks.

EXT 1

AUDIO IN

PC IN

HDMI

EXT 3

TV ANTENNA

Headphones

EXT 2

HDMI külgmine

-
-

7 SEADMETE ÜHENDAMINE

7.1 Ühenduste ülevaade

9

3 ALUSTAMINE

See osa aitab Teid televiisori paigaldamisel ja
installeerimisel ning täiendab Quick Start Guide'l oleva
infoga.

Vaadake 'i, et saada juhiseid aluse
paigaldamise kohta.

Lisaks ohutusalase informatsiooni
lugemisele ja mõistmisele pidage televiisori
paigaldamisel silmas ka järgmiseid asjaolusid:

Parim ekraani vaatamise distants on ekraani
diagonaali kolmekordne suurus.
Ideaalsete vaatamistingimuste tagamiseks asetage
televiisor kohta, kus otsene valgus ekraanile ei
lange.
Ühendage lisaseadmed enne televiisori
paigaldamist.
Teie televiisor on varustatud Kensingtoni
turvalisuse lõhega, mis asub TV tagaküljel. Kui
ühendate vargusvastase Kensingtoni luku (ei ole
kaasas), siis asetage televiisor permanentse
eseme lähedusse (näiteks laud), mida saaksite
kergesti lukuga ühendada.

Sõltuvalt oma televiisori ekraani suurusest ostke üks
allolevatest klambritest:

Kui televiisor ei ole seinale paigutatud,
jätkake sammuga .

Märkus

HOIATUS

Samm 1 Ostke VESA-ühilduv seinaklamber

Samm 2 Ühendage juhtmed

Quick Start Guide

Peatükis 1.1

3 Ühendage kaablid

3.1 Televiisori paigutamine

3.2 Televiisori seinale riputamine

l

l

l

l

Koninklijke Philips Eletronics N.V. ei kanna mingit
vastutust ebakorrektse paigaldamise või
ebakorrektse paigaldamise tõttu tekkinud vigastuste
osas.

Märkus:

1. Asetage televiisor ettevaatlikult esipaneel vastu
lamedat, kindlat pinnast, mis on kaetud pehme
riidega. Riie peaks olema piisavalt paks, et kaitsta
televiisori ekraani.

2. Kasutades ristpeaga kruvikeerajat (puudub
varustusest), keerake kruvid lahti, mis kinnitavad
aluse televiisoriga. (19” televiisoril on neli kruvi,
22” televiisoril kolm).

Televiisori
ekraani
suurus
(tolli/cm)

VESA-ühilduva
seinaklambri tüüp
(millimeetrites)

Spetsiaalsed
juhised

Fiks. 100 x 100

Fiks. 100 x 100 Puuduvad

Puuduvad



3. Tugevalt tõmmates eemaldage alus televiisori all
osast. Pange alus ja kruvid kindlasse kohta, kui
tulevikus on neid vaja uuesti paigaldamiseks.

1. Paigutage neli paigaldamise mutrit televiisori taha.

2. Paigaldage plaat/klamber neljale mutrile pannes
tihendusrõngad nende vahele.

3. Sisestage poldid läbi plaadi/klambri ja
tihendusrüngaste, ning kasutades mutrivõtit,
kinnitage poldid tugevalt mutritega.

4. Jätkake juhenditega, mis on kaasas Teie VESA-
ühilduva seinaklambriga.

Samm 3 Ühendage kaablid

Samm 4 :

HOIATUS

Ühendage antennikaabel, voolujuhe ja kõik teised
seadmed TV tagaküljele nagu kirjeldatud järgnevates
peatükkides.

Sõltuvalt Teie VESA-ühilduvast seinaklambrist, võib
juhtuda, et peate lihtsama paigalduse nimel eemaldama
seinaklambri kinnitusplaadist. Vaadake
lisainformatsiooni saamiseks oma VESA-ühilduva
seinaklambri juhendit.

Kinnitage VESA-ühilduv klamber
televiisoriga.

Kasutage ainult kaasasolevaid kruvisid (M4 kõikide
mudelite jaoks) ja tihedusrõngaid (4cm), et kinnitada
VESA-ühilduv seinaklamber televiisoriga.

Kruvid on loodud kandma Teie televiisori raskust;
tihendusrõngad on loodud lihtsamaks
kaabeldamiseks.

Märkus:

10
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6.2 Kanalite käsitsi installeerimine
See peatükk kirjeldab, kuidas analoogkanaleid käsitsi
otsida ja ükshaaval salvestada.

(Euroopa) (automaatne valik)
(Prantsusmaa) (L/L' standard)

(Ida-Euroopa) (DK standard)
(I standard)
(Lääne-Euroopa) (BG

standard)

/

Teil on võimalik sisestada ise kanali nimi ja number ja
seada neid järjekorda.

: kanali muutmine.
valitud kanali liigutamine määratud

kohta.
kanalile nime panemine.

Vajutage , , et liikuda kuvatud nimes.
Vajutage , , et valida tähemärke.
Vajutage , et väljuda. Nimi on salvestatud.

kanalite sorteerimine numbrilises ja
alfabeetilises järjekorras.

Samm 1: Käsitsi salvestamine

Samm 2: Kanalite seadistamine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil ja valige
.

2. Valige ja vajutage , et valida üks
järgnevatest valikutest:

3. Valige (manuaalne salvestamine) ja
vajutage , et alustada salvestamist.

Kui kanal leitakse, skanneering peatub ja kuvatakse
kanali nimi (kui võimalik). Liikuge järgmise sammu
juurde. Kui Te teate soovitud kanali sagedust,
saate selle sisestada kasutades numbriklahve

. Kui pilti ei leita, vaadake lahenduste
leidmiseks peatükki 9 Probleemine lahendamine

4. Valige (kanali number), ja sisestage
number kasutades klahve või .

5. Valige (seadistamine) ja vajutage või
, et kohandada häälestamist.

6. Valige (salvestamine) ja vajutage , et
salvestada kanal.

7. Korrake eespool olevaid samme iga kanali jaoks,
mida soovite salvestada.

8. Vajutage , et väljuda.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil ja valige
.

2. Vajutage või , et märgistada valik ja vajutage
, et valida valik.

MENU Install
> Manual store

System

Manual store

0
kuni 9

Prog. No.
0 kuni 9

Finetune

Store

MENU

MENU Install
> Channel setting

Q

Q

\ [

\

[

Q

\ [
Q

q Q

\[

Q

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Europe
France
Eastern Europe
UK (Inglismaa)
Western Europe

Channel edit
Channel swap:

Name edit:

Channel sort:

6 KANALITE INSTALLEERIMINE
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Timer (taimer)

NR

Auto lock (automaatne lukk)

Source list (allika nimekiri)

l

l

l

l

l

l

l

(kell) : aja seadmine.
(alustamise aeg): aja seadmine, millal

televiisor lülitub automaatselt sisse.
(lõppemise aeg): aja seadmine, millal

televiisor lülitub automaatselt välja.
(unetaimer): automaatselt

puhkereþiimi lülitumise periood, valige kuni
minuti vahel.

Vähendab pildi müra rasketes vastuvõtu tingimustes
(lumi).

Teil on võimalik lukustada kanaleid, et takistada lastel
vaatamast kanaleid neile mitte sobiva sisuga.
pakub järgmisi võimalusi:

(kanali lukustamine): telekanalite
lukustamine.

(koodi muutmine): oma
juurepääsukoodi muutmine.

(puhasta kõik): kõikide lukustatud
kanalite ja programmide avamine.

Kui Te unustate koodi, sisestage '0711',
et kirjutada üle kõik eksisteerivad koodid.

Järgmised on sisendallikad:
ja .

3. Vajutage , et väljuda.

Clock
Start time

Stop time

Sleep timer
0 180

Auto lock

Lock program

Change code

Clear all

Nõuanne:

TV, EXT 1, EXT 2 S-Video,
EXT CVBS, EXT 3, PC IN, HDMI HDMI külgmine

MENU

1. Vajutage või , et märgistada valik ja vajutage
, et valida seadistus.

2. Vajutage , et kinnitada valik.

\ [
Q

OK

See peatükk aitab Teid, kui peate vajalikuks kanalid
uuesti installeerida, või tahate lihtsalt saada rohkem
teada kanalite installeerimise kohta.

Kanalite uuesti installeerimine muudab
(kõikide kanalite) nimekirja. Televiisor seadistab ja korrastab telekanalid vastavalt

Teie asukohamaale.

Teie TV otsib ja salvestab kõik saadaval olevad
analoogtelekanalid.

Märkus

All channels

6.1 Kanalite automaatne installeerimine

Samm 1: Menüü keele valimine

Samm 2: Oma riigi valimine

Samm 3: Kanalite installeerimine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil ja valige
.

2. Vajutage nuppu, et siseneda language
(menüü keel) menüüsse.

3. Kinnitamiseks vajutage .

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil ja valige
.

2. Oma riigi valimiseks vajutage või .

3. Vajutage , et kinnitada valikut.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil ja valige

2. Vajutage nuppu, et valida (alustamine).

3. Vajutage .

4. Kui kanalite otsimine on lõpetatud, vajutage
väljuda.

MENU Install
> Language

Menu

OK

MENU Install
> Country (riik)

OK

MENU Install
(installeerimise) > Auto store (automaatne
salvestamine).

Start

OK

MENU

\[

\ [

Q

5 TELEVIISORI ROHKEMATE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE
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3.3 Antennijuhtme ühendamine 3.4 Voolujuhtme ühendamine
1. Otsige üles pesa televiisori

tagaküljel.

2. Ühendage antennijuhtme (ei ole kaasas) üks ots
pesasse. Kui antennijuhe ei sobi, siis

kasutage adapterit.

3. Ühendage antennijuhtme teine ots
antenniseadmesse. Veenduge, et mõlemad juhtme
otsad on tugevalt kinni.

1. Otsige üles pesa televiisori taga- või
allküljel.

2. Ühendage voolujuhe pesasse.

3. Ühendage voolujuhe vooluvõrku, veendudes, et
juhe on mõlemast otsast tugevalt kinni.

TV ANTENNA

TV ANTENNA

AC IN

AC IN

HOIATUS

Voolujuhtme ühendamine

Kontrollige, et toitejuhtme voldid vastaksid
televiisori tagaküljele prinditud voltidele. Ärge
ühendage toitejuhet, kui voldid ei klapi.

Märkus

Voolujuhtme ühenduspesa asukoht varieerub vastavalt
televiisori mudelile.

3 ALUSTAMINE
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3.5 Kaablite haldamine

3.6 Kaugjuhtimispuldi patareide
sisestamine

3.7 Televiisori sisse lülitamine

3.8 Esmakordne ülesseadmine

Juhtige oma voolujuhe, antennikaabel ja kõikide teiste
seadmete kaablid läbi kaablihoidja (1) televiisori
tagaküljel.

Eemaldage patareid, kui Te ei kasuta kaugjuhtimispulti
pikemal perioodil.

Enne esmakordset televiisori sisselülitamist veenduge,
et voolujuhe on korralikult ühendatud. Kui see on
tehtud, siis vajutage televiisori küljel olevale
nupule.

Teatud televiisori mudelid vajavad nupu
vajutamist ja hoidmist kuni 2 sekundit. Piuksatusheli
tähistab, et televiisor on sisse lülitatud. Televiisoril võib
käima minemisele kuluda kuni 15 sekundit.

Kui lülitate televiisori esimest korda sisse pakutakse
Teile võimaluse valida oma (Country) ja
(Language):

Kui menüü ei ilmu, siis vajutage (menüü) klahvi,
et menüü kuvada.

või

Selleks, et väljuda või katkestada otsing,
vajutage (menüü). Kui ühtegi kanalit ei leita,
vaadake peatükki .

1. Avage patareipesa kaas kaugjuhtimispuldi
tagaküljel.

2. Sisestage 2 kaasasolevat patareid (Suurus AAA,
tüüp LR03). Veenduge, et + ja - pooled patareidel
oleksid õigesti paigutatud (vastavad märgid on
toodud patareipesas).

3. Sulgege kaas.

1. Vajutage , et valida oma keel ning
vajutage , et oma valik kinnitada.

2. Vajutage või , et valida oma riik ning vajutage
, et oma valik kinnitada.

Otsing algab automaatselt. Kõik saadavalolevad TV
kanalid ning raadiojaamad salvestatakse. See
toiming võtab mõned minutid aega. Kui saatja või
kaabelvõrk saadab välja automaatse sorteerimise
signaali, nummerdatakse kanalid korrektselt.
Sellisel juhul on installeerimine lõppenud.
Vastupidisel juhul, kasutage Channel setting
(kanalite seadistus) menüüd, et nummerdada
kanalid õigesti.

Märkus

POWER

Märkus

POWER

riik keel

MENU

Märkus:
MENU

\ [

\ [

OK

OK

9 Probleemide lahendamine
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5 TELEVIISORI ROHKEMATE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE

l

l

l

l

l

l

l

l

l

(Supersuurendus) (Mitte HD
jaoks)

(Mitte HD jaoks)

(Filmilik pildilaiendus 14:9)
(Mitte HD jaoks)

(Filmilik pildilaiendus 16:9)
(Mitte HD jaoks)

(Laiekraan)

valige reþiimide
(personaalne), (Kõne), (muusika),

(film) ja (multimeedia) vahel.
(seadistused): muutab (kõrged

toonid), (bass) ja (tasakaal)
seadistuse vahel.

(imeline ruumiline heli): Lisab
helile sügavust ja dimensiooni. Valige (sees)
või (väljas).

(automaatne helitugevuse
tasandaja): Vähendab järsu helitugevuse
muutumist, näiteks reklaamide ajal või kanaleid
vahetades.

Super zoom

4:3

Movie expand 14:9

Movie expand 16:9

Wide screen

Smart sound: Personal
Speech Music

Movie Multimedia
Settings Treble

Bass Balance

Incredible surround
On

Off
Auto volume leveling

Eemaldab 4:3 signaali korral külgedelt mustad ribad
minimaalse pildimoonutusega.

Näitab klassikalist 4:3 formaati.

Muudab klassikalise 4:3 formaadi 14:9-ks.

Muudab klassikalise 4:3 formaadi 16:9-ks.

Muudab 4:3 formaadi 16:9-ks.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil ja valige
.

2. Vajutage või , et märgistada seadistus ja
valige , et valida seadistus.

3. Valige või , et reguleerida seaditust ja
seejärel vajutage , et kinnitada muutust.

4. Vajutage , et väljuda.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil ning valige
.

5.4 Heliseadistuste reguleerimine

5.5 Funktsioonide seadistuste
kohandamine

MENU
Sound

OK

MENU

MENU
Features

\ [
Q

\ [

Heliseadistuste kirjeldus:



16
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5.2 Televiisorimenüüde kasutamine

5.3 Pildiseadistuste reguleerimine

Ekraanipõhiste menüüdega saate seadistada oma
televiisorit, kohandada pildi- ja heliseadistusi ning
kasutada lisavõimalusi. See osa annab ülevaate ja
kirjeldab, kuidas menüüdes navigeerida.

2. Vajutage , et väljuda.

valige reþiimide
(personaalne), (elav), Standard (tavaline),

(film) või (energiat säästev)
vahel.

(Heledus): Muudab kogu pildi
heledust.

(Kontrastsus): Muudab heledate kohtade
heledust, kuid jätab tumedad osad muutmata.

(Värv): Muudab värvide küllasust.
(Teravus): Muudab detailide teravust.

(Värvitoon): Seadistab värvid.
(Värvi temperatuur): Muudab värvi

viimistlust.
(Pildiformaat): Muudab formaati, et

sobitada seda programmitüübiga, mida vaatate.

Muutke pildiformaati, et see sobiks ekraanil toimuvaga.

Peamenüüle ligipääs

Pildiseadistuste kirjeldus:

Pildiformaadi muutmine

1. Peamenüü nägemiseks vajutage
kaugjuhtimispuldil .

Ilmub järgmine menüü

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil ja valige
.Kuvatakse pildimenüü.

2. Vajutage , et valida seadistus ja vajutage või
, et kohandada seadistust.

3. Vajutage , et väljuda.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil ( ).
Alternatiivselt võite vajutada ja valida

.

2. Vajutage või , et valida üks järgnevatest
pildiformaatidest.

MENU

MENU
Picture

MENU

Picture format
MENU

Picture > Picture format

MENU

Smart Picture: Personal
Vivid

Movie Power saver

Brightness

Contrast

Colour
Sharpness
Tint
Colour temp

Picture format

Q \
[

N

\ [

l

l

l

l

l

l

l

l

13

See peatükk aitab Teil kasutada oma televiisori peamisi
funktsioone. Keerulisemate funktsioonide kohta lugege

.

Kui vooluindikaator (1) on väljas, siis vajutage
televiisori küljel olevat nuppu.

Vajutage nuppu televiisori küljel.
Vooluindikaator (1) lülitub välja.

Vajutage kaugjuhtimispuldil. Vooluindikaator
(1) lülitub puhkereþiimile (punane).

Kuigi see televiisor tarbib väga vähe energiat
puhkereþiimil olles, tarbib see siiski energiat nii kaua,
kui toitejuhe on televiisori ja vooluvõrguga ühendatud.
Kui Te ei kavatse televiisorit mõnda aega kasutada, siis
lülitage see välja ja ühendage vooluvõrgust lahti.

Kui vooluindikaator on puhkereþiimil (punane), siis
vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu.

Kui Te ei leia oma kaugjuhtimispulti üles, kuid tahate
televiisori puhkereþiimilt käima lülitada, siis vajutage
televiisori küljel olevat nuppu.

Peatükist 5, Televiisori rohkemate funktsioonide
kasutamine

4.1 Televiisori sisse/välja või
puhkere iimile lülitamine

4.2 Televiisori vaatamine

þ

Televiisori sisse lülitamine

Televiisori välja lülitamine

Televiisori puhkere iimile lülitamine

Puhkereþiimil oleva televiisori sisse lülitamine

Kanalite vahetamine

l

l

l

l

POWER

POWER

Nõuanne

Märkus

MENU

þ
B

B

1. Vajutage number (1 kuni 999) või vajutage
kaugjuhtimispuldil.

2. Vajutage televiisori küljel asuvatel
juhtimisnuppudel.

3. Vajutage kaugjuhtimispuldil , et naaseda
eelnevalt vaadatud telekanalile.

P+/-

PROGRAM +/-

P P

4 TELEVIISORI KASUTAMINE
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Helitugevuse reguleerimine

H Vajutage või kaugjuhtimispuldil, või
vajutage või TV küljel asuvatel
juhtimisnuppudel.

2. Vajutage kaugjuhtimispuldil .

3. Vajutage või , et valida sisendpesa, millesse
Teie seade on ühendatud.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil . Ekraanile
ilmub indekslehekülg.

2. Vajutage numbriklahvidele, et sisestada soovitud
lehekülje number.

4. Vajutage värvinuppu, et valida üks värvikoodiga
alampunkt ekraani allosas.

5. Vajutage uuesti , et teletekst välja
lülitada.

+ -
VOLUME + -

SOURCE

TELETEXT

TELETEXT

?

@
@

5

@

?

\ [

\ [

H Heli vaigistamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil
nuppu. Heli taastamiseks vajutage uuesti
nuppu.

Vajutage kaugjuhtimispuldil või , et
reguleerida heli kõrvaklappides.
Vajutage , et vaigistada heli televiisori
kõlarites.
Vajutage uuesti või , et lülitada sisse
televiisori kõlarid.

1. Lülitage seade sisse.

4. Vajutage , et valida seade.

3. Vajutage või / , et vaadata järgmist või
eelmist lehekülge.

Vajutage , et naaseda eelnevalt vaadatud
leheküljele.

Märkus: Kõrvaklappide jaoks:
+ -

+ -

OK

P +/-

Nõuanne

P P

l

l

l

4.3 Ühendatud seadmete vaatamine

4.4 Teleteksti kasutamine

4 TELEVIISORI KASUTAMINE
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5 TELEVIISORI ROHKEMATE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE

5.1 Kaugjuhtimispuldi ülevaade

1.
Lülitab televiisori puhkereþiimilt sisse või tagasi
puhkere iimile.

2. (allikas)
Valib ühendatud seadmed.

3.
Valib pildiformaadi ja “külmutab” teleteksti
lehekülje.

4.
Vajutage korduvalt, et valida helire iim või liikuda
nähtava ja varjatud reþiimi vahel.

5.
Valib ülesande või teleteksti lehekülje.

6.
Näitab võimalusel programmiinformatsiooni.

7.
Liigub All channels (kõik kanalid) menüüle või
aktiveerib seadistuse.

8. , , ,
Navigeerivad menüüdes.

9. Incredible Surround
Lisab televiisori helile suuremat sügavust ja
dimensiooni. Valige (sees) ja (väljas) vahel.

10.
Lülitub järgmisele või eelmisele kanalile.

11.
Valib kanali, lehekülje või seadistuse.

12.
Naaseb eelnevalt vaadatud kanalile.

13.
ei ole saadaval

14.
Hääle vaigistamiseks või selle taastamiseks.

15. +/-
Suurendab või vähendab helitugevust.

16.
Lülitab menüü sisse või välja.

17.
Eelmise menüü juurde tagasi naasemiseks.

18.
Vajutage korduval t , e t va l ida Personal
(personaalne), Vivid (elav), Standard (tavaline),
Movie (film), või Power saver (energiasäästja).

19.
ei ole toetatud.

20.
Lülitab teleteksti sisse või välja.

21.
ei ole toetatud.

B

N

qQ\[

X

@

?

:

þ

þ

SOURCE

/HOLD

DUAL I-II/REVEAL

VÄRVILISED NUPUD

INFO

OK

On Off

P +/-

NUMBRINUPUD

P      P

ACTIVE CONTROL

MENU/EXIT

BACK

SMART MODE

DEMO

TELETEXT


