
© 2008 Koninkllijke Philips Electronics N.V.
Kõik õigused säilinud.

Antud informatsiooni täpsus vastab väljastamisajale.
Uuendatud informatsiooni saamiseks vaadake:
www.philips.com/welcome

Eestikeelne kasutusjuhend

32–42 PFL7423H



Antud informatsiooni täpsus vastab väljastamisajale.
Uuendatud informatsiooni saamiseks vaadake:

www.philips.com/welcome
47

10 PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Võtke meiega ühendust

Hoiatus

Märkus

Kui te ei suuda probleemi lahendada, vaadake selle
televiisori KKK meie kodulehel
www.philips.com/support.
Kui probleem jääb lahendamata, võtke ühendust
meie klienditeenindusega oma riigis.

Ärge üritage ise televiisorit parandada. See võib
tõsiseid kahjustusi tekitada, taastamatuid
vigastusi televiisorile või muuta garantii
kehtetuks.

Palun võtke lähedusse oma televiisori mudeli ja
seerianumber enne meiega ühenduse võtmiset.
Need numbrid asuvad televiisori taga ja
külgedel kui ka pakendil.
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10 PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Teil on halb televiisori vastuvõtt
antenniühenduse tõttu:

Ühendatud seadmete pildi kvaliteet on halb:

Televiisor ei salvestanud teie seadistusi:

Pilt ei mahu ekraanile, see on kas liiga suur
või väike:

Pildi asend ekraanil ei ole õige:

Te puutute HDMI seadmete probleemidega
kokku:

Televiisor ei kuva USB mälupulga sisu:

Audio ja piltide faile ei kuvata ega mängita
sujuvalt

Kontrollige, et antenn oleks korralikult
televiisoriga ühendatud.

Kõlarid, maavälised audioseadmed,
neoonvalgustused, kõrghooned või mäed
võivad mõjutada pildi kvaliteeti. Püüdke
parandada vastuvõtu kvaliteeti muutes antenni
suunda või liigutage seadmeid televiisorist
eemale.

Veenduge, et olete valinud oma regiooni õige
televiisori süsteemi (vaadake “Samm 1
süsteemi valimine“ lehekülg 32).

Kui vastuvõtt on kehv ainult ühe kanali puhul,
proovige seda kanalit ümber häälestada
(vaadake “Analoogkanalite häälestamine“

lehekülg 34).

Kontrollige, et seadmed oleksid korralikult
kinnitatud. Samuti veenduge, et olete seadmed
määratlenud ühendusklemmidega

Veenduge, et pildi seadmed on õigesti
seadistatud (vaadake “Pildi seadistuste
kohandamine“ lehekülg 18).

Veenduge, et televiisor oleks seadistatud Kodu
reþiimile, mis pakub teile täielikku paindlikkust
seadistuste muutmises.

Proovige kasutada teist pildi formaati (vaadake
peatükki “Pildiformaadi muutmine“ leheküljel
19).

Määrake oma seadmed ühendusklemmidega.

Mõnede seadmete pildi signaalid ei sobi
korrektselt ekraaniga. Kontrollige seadme
signaali väljundit.

HDMI tugi võib võtta televiisoril aega seadme
sisu kuvamisel.

Kui televiisor ei tunne seadet ära ja ekraan ei
kuva pilti, üritage lülituda ühelt seadmelt teisele
ja tagasi, et teha taaskäivitus.

Kui kogete hooti helikatkestusi, kontrollige
HDMI seadme kasutusjuhendit veendumaks, et
väljundi seadistus oleks korrektne.
Alternatiivina proovige ühendada HDMI seadme
audio signaal televiisoriga AUDIO IN kaudu
televiisori tagaküljel.

Kui HDMI-DVI adapter või HDMI-DVI kaabel on
kasutusel, kontrollige, et lisa audio kaabel oleks
ühendatud AUDIO IN. Lisaks peate määrama
audio ühendusklemmiga.

Seadistage oma seade “Mass Storage Class“

kuuletuvaks nagu on kirjeldatud teie seadme
dokumentides.

Teie USB mälupulk ei pruugi olla televiisoriga
sobilik.

Kõik audio ja piltide failid ei toetatud (vaadake
“Tehnilised andmed“ lehekülg 44).

USB mälupulga ülekande kiirus võib piirata
ülekande kiirust televiisoriga.

Kontrollige, et toetatud resolutsioon ja
uuendustase oleksid personaalarvutis valitud
(vaadake “Tehnilised andmed“ lehekülg 44).
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Personaalarvuti kuvamine televiisoris ei ole
stabiilne ega sünkroniseeritud
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1 TÄHELEPANU

2008 © Koninklijke Philips Elektroonika N.V. kõik
autoriõigused kaitstud. Täpsustused võivad toimuda
ilma muutusest teatamata. Kaubamärgid kuuluvad
Koninklijke Philips Elektroonika N.V.le  või nende
vastavatele omanikele.

Philips säilitab kõik õigused teha igal ajal tootes
muudatusi ilma kohustuseta varasemat varustust
vastavalt muudatustele seadistada.

Antud käsiraamatu materjal on adekvaatne süsteemi
intensiivseks kasutamiseks. Kui toodet või selle
individuaalseid mooduleid ja toiminguid kasutatakse
muudeks tegevusteks, erinevalt kasutusjuhendis
kirjeldatust, peab kättesaadav olema kinnitus
toimingute kohta ning toote kehtivusest ja
sobivusest. Philips garanteerib, et materjal ise ei
riku ühtegi Ühendriikide patenti. Edasisi garantiisid
ei väljastata ega kehtestada.

Ükski komponent ei ole eraldi kasutatav. Ärge avage
ega eemaldage katteid toote sisemusest. Parandusi
võib teha ainult Philipsi Teeninduskeskuses ja
ametlikes paranduspoodides. Mitte nii toimimisel
kaotab garantii kehtivuse.

Kõik toimingud, kohandused, kokkupanemise
protseduurid, mis on selles käsiraamatus nimelt
keelatud või mitte soovitatud ega volitatud,
muudavad garantii kehtetuks.

Sellel LCD tootel on suur hulk värvi pikseleid. Kuigi
sellel on 99,999% või rohkem efektiivseid pikseleid,
mustad täpid või eredad valgustäpid (punane,
roheline või sinine) võivad püsivalt ilmuda ekraanile.
See on kuvari struktuuri omadus (ühine tööstuse
standardite sees) ja ei ole talitlushäire.

See televiisor sisaldab avatud lähtekoodiga tarkvara.
Siinkohal pakub Philips, palve alusel, toote kohale
toimetamist või kättesaadavust, mitte suurema tasu
kui esindatud lähtekoodi füüsiliselt laiali jaotamise
kulu, lõpliku masinloetava koopia tegemise kulu
vastavate lähtekoodide meediumile, mida
tavapäraselt kasutatakse tarkvara vahetusel. See
pakkumine kehtib 3 aastat alates toote
ostukuupäevast. Lähtekoodi saamiseks kirjutage
Philipsi Consumer Lifestyle Development juhatajale
LoB Mainstream Displays
620A Lorong 1, Toa Payoh
Singapore 319762

Koninklijke Philips Elektroonika N.V. toodab ja müüb
mitmeid tarbijale suunatud tooteid, mis nagu iga
elektrooniline aparaat, üldiselt omavat võimet kiirata
ja vastu võtta elektromagnetilisi signaale.

Üks Philipsi juhtivaid äriprintsiipe toodete puhul on
võtta kasutusele kõik vajalikud tervise ja
ohutusmeetmed, mis ühtiksid kõikide seaduslike
nõuetega ja püsiks toote tootmise ajal EMF
standarditele vastavad. Philips on pühendunud
tervist mitte kahjustavate toodete arendamisele,
tootmisele ja turustamisele. Philips kinnitab, et kui
tooteid kasutatakse vastavalt ettenähtud
toiminguteks, on tänapäeval teaduslikult tõestatud,
et neid tooteid on turvaline kasutada.

Philips osaleb aktiivselt rahvusvahelise EMFi ja
turvalisuse standardite arendamisel, võimaldades
Philipsil ette näha edasisi arendusi
standardiseerimises, oma toodete varajaseks
integratsiooniks.

VESA, FDMI ja VESA Mounting
Compliant logo on Video Electronics
Standards Association kaubamärgid.

Toodetud Dolby Laboratories
litsentsiga. “Dolby“, “Pro Logic“ ja
kahekordne D sümboliga on
Dolby Laboratories kaubamärgid.

Toodetud BBE Sound litsentsiga, Inc.
BBE litsentsiga või ühe või rohkema
järgneva Ühendatud Kuningriigi
patendiga: 5510752, 5736897. BBE
ja BBE sümbol on BBE Sound Inc
registreeritud kaubamärgid.

® Kensington ja MicroSaver on registreeritud
Ühendriikide ACCO Maailma Korporatsiooni
kaubamärgina koos registreerimiste ja sõltuvate
rakendustega ka teistes riikides üle maailma. Kõik
teised registreeritud ja mitte registreeritud
kaubamärgid kuuluvad vastavate omanike
valdavusse.

Garantii

Pikseli tunnused

Avatud lähtekoodiga tarkvara

Sobivus EMFiga

Autoriõigused

L
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10 PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

See peatükk kirjeldab tavaliste probleemidega
kokkupuutumist ja soovitavaid lahendusi.

Ühendage voolujuhe vooluringist välja, oodake
üks minut ja sisestage juhe uuesti.

Kontrollige, et voolujuhe on korralikult
ühendatud ja et vool on juhtmetes.

Kontrollige, et kaugjuhtimispuldi patareid  oleks
õigesti sisestatud vastavalt +/- poolustele.

Vahetage kaugjuhtimispuldi patareisid, kui need
on tühjad või nõrgad.

Puhastage kaugjuhtimispuldi ja televiisori lääts.

Lülitage televiisor välja ja ühendage juhtmed
vooluringist välja. Oodake, kuni televiisor
jahtub maha enne, kui uuesti juhtmed ühendate
ja televiisori sisse lülitate. Kui vilkumine ilmneb
uuesti, helistage meie klienditeenindusse.

Sisestage “8888“ (vaadake “Telekanalite ja
ühendatud seadmete lukustamine (lapselukk)“
lehekülg 26).

Muutke telemenüü eelistatud keelde.

Ei pea tegutsema. Kriiksuv hääl on televiisori
maha jahtumisel ja soojenemisel normaalne
suurenemise ja kokku tõmbumise tõttu. See ei
vaja parandamist.

Veenduge, et õige nimekiri on valitud.

Kanal võib olla kustutatud
menüüsse. Menüüsse sisenemiseks vajutage

kaugjuhtimispuldil ja valige

.

Veenduge, et televiisor toetab DVB-T teie riigis.
Vaadake riikide nimekirja televiisori tagaküljel.

Kontrollige, et kõik kaablid on korralikult
ühendatud.

Kontrollige, et helitugevus ei oleks 0 peal.

Kontrollige, et heli ei oleks summutatud.

Pilt on, aga heli kvaliteet on halb:

Kontrollige, et seadistused kinnitamaks, et
on valitud ja seadistused on

õiged. Kui vaja, proovige audio seadistusi
seadistada peale.

Veenduge, et oleks õigesti seadistatud.

Veenduge, et antenn on korralikult kinnitatud.

Veenduge, et õige seade on valitud.

Veenduge, et pildi seaded on õigesti
seadistatud (vaadake “Pildi seadistuste
kohandamine“ lehekülg 18).

Televiisor ei lülitu sisse:

Kaugjuhtimispult ei tööta korralikult:

Ooteolekureþiimi tuli televiisoril vilgub
punaselt:

Unustasite lapseluku koodi

Telemenüü on vales keeles

Lülitades televiisori
sisse/välja/ooteolekureþiimile kuulete
televiisori kerest kriiksuvat häält:

Viimati salvestatud kanalid ei ilmu
kanalinimekirja:

Installeerimise käigus ei leitud
digikanaleid:

Pilt on, aga heli kvaliteet on halb:

Vooluindikaator töötab, aga pilti pole:

Heli on, aga puudub pilt:

l

l

l

l

l

l

l

[Rearrange]

MENU [TV menu] >
[Installation] > [Channel installation] >
[Rearrange]

[Sound]
[Stereo] [Equalizer]

[Standard]

Pilt on, aga heli tuleb ainult ühest kõlarist:

[Balance]

Kui audio signaali ei leita, lülitab televiisor
automaatselt audio väljundi välja ning ei näita
talitlushäiret.

Televiisori üldised probleemid

Telekanalite probleemid

Heli probleemid

Pildi probleemid

Märkus

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l



44

9 TEHNILISED TÄPSUSTUSED

Toote täpsustused - toetatud kuvari
resolutsioonid

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

Multimeedia

Kaugjuhtimispult

Ühendused (tagaosas)

Ühendused (küljel)

Vool

Arvuti formaadid

Video formaadid

Resolutsioon Uuendamise tase

HDMI ühendusklemmide arv võib erineda
vastavalt televiisori mudelile.

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Resolutsioon Uuendamise tase

Antenni sisend: 75 oomi koksiaalne (IEC75)

Televiisori süsteem: DVB COFDM 2K/8K,

Video taasesitus: NTSC, SECAM, PAL

DVB Terrestrial (vaadake riikide nimekirja
televiisori tagaküljel)

Ühendused: USB

Taasesituse formaadid: MP3, lineaarne PCM,
slaidi presentatsioon (.alb), JEPG.

Tüüp: RC4450

Patareid: 2 x AA suurusega

EXT1 (SCART): Audio L/R, CVBS sees/väljas,
RGB

EXT2 (SCART): Audio L/R, CVBS sees/väljas,
RGB

EXT3: Komponent (Y Pb Pr), Audio L/R sees

HDMI 1/2/3

SPDIF OUT: Digitaalne audio väljund
(koaksiaalne-sünk S/PDIF). Ekraani
sünkroniseerimine.

AUDIO OUT L/R : analoog audio väljund.

TV ANTENNA (televiisori antenn)

AUDIO IN: minipesa audio sisend
personaalarvutitele DVI/HDMI
ühendusklemmidega.

Kõrvaklapid välja (stereo minipesa)

Audio L/R sisend

Video sisend (CVBS)

S-Video

USB

HDMI

Ühiskasutajaliidese ava (CAM pesa)

Vooluvõrgu vool: AC 220-240V (±10%)

Vool ja ooteolekureþiimil voolu tarbimine:
vaadake tehnilisi täpsustusi
www.philips.com/support Väline temperatuur:
5-35 °C

l

l

l

l

l

l

l

l

640 x 480 60Hz
800 x 600 60Hz
1024 x 768 60Hz
1920 x 1080i 60Hz
1920 x 1080p 60Hz

480i 60Hz
480p 60Hz
576i 50Hz
576p 50Hz
720p 50Hz, 60Hz
1080i 50Hz, 60Hz
1080p 24Hz, 25Hz, 30Hz
1080p 50Hz, 60Hz

Märkus

Tehnilisi andmeid võidakse muuta ilma eelneva teavituseta. Lisainformatsiooni saamiseks toote tehniliste
andmete kohta, külastage www.philips.com/support.
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2 OLULINE

Lugege kasutusjuhendit enne toote kasutamist.

Lugege tähelepanelikult seda peatükki ja järgige
ohutuse ja ekraani hoolduse nõudeid. Garantii ei
kehti kahjustuste korral, mis on tekitatud juhiseid
järgimata.

Teie televiisori mudeli - ja seerianumber on
televiisori tagaküljel ning pakendil.

Soovitatav on kahel inimesel tõsta ja kanda
televiisorit, mis kaalub rohkem kui 25 kg (55
naela). Televiisori vale käsitlemine võib lõppeda
tõsiste vigastustega.

Televiisori transportimisel madalal
temperatuuril (vähem kui 5C), avage kast ja
oodake enne lahti pakkimist kuni televiisori
temperatuur on ühtinud ruumi temperatuuriga.

Vältimaks elektrilühiseid, ärge jätke televiisorit,
kaugjuhtimispulti või kaugjuhtimispuldi
patareisid vihma kätte ega vette.

Tulekahju või elektri oki vältimiseks ärge

asetage televiisorit, kaugjuhtimispulti või
kaugjuhtimispuldi patareisid elava tule
(süüdatud küünlad) ega teiste küttekehade,
kaasa arvatud otsene päikesevalgus, lähedusse.

Ärge asetage televiisorit kinnisesse kohta,
näiteks raamaturiiulile. Jätke ümber televiisori
vähemalt 10cm (4 tolli) vaba ruumi
ventilatsiooniks. Veenduge, et õhuvool ei oleks
takistatud.

Asetades televiisori lamedale kõvale pinnale
kasutage ainult kaasasolevat alust. Ärge
liigutage televiisorit kui alus ei ole korralikult
televiisoriga kinnitatud.

Televiisori seinale kinnitamine tuleks sooritada
vastavate oskustega inimese poolt. Televiisori
võib paigaldada ainult sobivale
seinakronsteinile ja seinale, mis kannatab

televiisori raskust. Väär seinale kinnitamine
võib lõppeda tõsise vigastuse või kahjustusega.
Ärge üritage ise televiisorit seinale kinnitada.

Kui televiisor on paigaldatud pöördalusele või
pöördkangile, veenduge et televiisori
pöörlemisel ei oleks voolujuhtmed pingul.
Pinge voolujuhtmetes võib ühendusi
nõrgestada ja sädemeid või tulekahju
põhjustada.

Eemaldage antenn ja ühendage televiisor
vooluringist välja enne äikesetorme.
Äikesetormi ajal ärge puudutage televiisori
osasid, juhtmeid ega antennikaablit.

Veenduge, et teil on täielik juurdepääs
voolujuhtmetele televiisori vooluringist lahti
ühendamiseks.

Televiisori lahti ühendamisel juhtmetest
veenduge et:

Püsiv kuulmiskahjustus võib tekkida, kui
kuulate kuularite või kõrvaklappidega liiga
valjult muusikat. Kuigi vali muusika võib aja
jooksul hakata tunduma normaalne, kahjustab
see kuulmist. Kõrvakuulmise kaitsmiseks,
piirake kuulari või kõrvaklappidega valju
muusika kuulamise aega.

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

š

1.

2.

3.

Televiisor, voolujuhtmed (kui võimaldatud)
oleks välja lülitatud.

Voolukaabel oleks  pistikupesast väljas.

Ühendage lahti voolujuhe
vooluühendusklemmist televiisori tagaküljel.
Alati tõmmake juhet pistikust. Ärge sikutage
juhet ennast.

Ohutus

l
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6

Ekraani hooldamine Keskkonna teave
l

l

Enne ekraani puhastamist lülitage välja ja
eemaldage vooluringist juhtmed. Puhastage
ekraani pehme kuiva riidega. Ärge kasutage
puhastusvahendeid, kuna need võivad ekraani
kahjustada.

Vältimaks deformatsioone või värvide
tuhmumist, pühkige tekkinud veepiisad
võimalikult kiiresti ekraanilt.

Ärge puudutage, suruge, hõõruge ega lööge
ekraani kõrvade esemetega, kuna need võivad
ekraani püsivalt kahjustada.

Kus võimalik vältige püsivalt ühe kujutise
kuvamist pika aja jooksul ekraanil. Näiteks
ekraanimenüü, teleteksti leheküljed, mustad
ääred või börsiteated. Olles sunnitud kasutama
püsivkujutisi, vähendage ekraani kontrastsust
ja heledust vältimaks ekraani kahjustamist.

Selle toote pakend on mõeldud ümbertöötlemiseks.
Kontakteeruge kohalike võimudega informatsiooni
saamiseks pakendite ümbertöötlemise kohta.

Teie toode on disainitud ja toodetud
kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja
osadest, mida saab ümber töödelda ja
taaskasutada. Kui see läbikriipsutatud
prügikastisümbol on toote peale
kleebitud, tähendab see, et toode on
vastavuses Euroopa Liidu käskkirjaga

2002/96/EC.

Ärge visake kasutatud tooteid tavalise olmeprügi
hulka. Küsige oma jaemüüjalt informatsiooni toote
ohutu ümbertöötlemise kohta. Mõtlematu jäätmete
hävitamine kahjustab keskkonda ja inimeste tervist.

Kaasasolevad patareid ei sisalda elavhõbedat ega
kaadmiumi. Visake ära kaasas olevad ja kõik teised
kasutatud patareid vastavalt kohalikele seadustele.

Televiisor tarbib minimaalselt energiat
ooteolekureþiimis avaldades minimaalset mõju
keskkonnale. Aktiivne voolutarbimine on kuvatud
televiisori tagaküljel. Lisainformatsiooni saamiseks
külastage toote kodulehte
www.philips.com/support.

l

l

Pakendi ümbertöötlemine

Vana toote ära viskamine

Vanade patareide ära viskamine

Voolutarbimine
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Conditional Access Module i kasutamine

CAM seadmetesse sisenemine

’

Lülitage televiisor välja enne CAM sisestamist.
Veenduge, et järgite allpool kirjeldatud juhiseid.
Vale CAM‘i sisestamine võib kahjustada nii
CAM i kui televiisorit.

Järgides juhiseid, mis on CAM ile kirjutatud,
sisestage õrnalt CAM ühiskasutajaliidesesse
televiisori küljel.

Lükake CAM nii sügavale kui võimalik.

Lülitage televiisor sisse ja oodake CAM
aktiveerimist. See võib kesta mitu minuti.

Ärge eemaldage CAM i pesast. CAM i
eemaldamine deaktiveerib digitaalteenused.

Peale sisestamist ja aktiveerimist vajutage
MENU kaugjuhtimispuldil ja valige

.

‘

‘

‘ ‘

See menüü valik on saadaval ainult, kui CAM on
korralikult sisestatud ja aktiveeritud. Ekraani
rakendusi ja sisu pakutakse teile digitaalteenuse
operaatori poolt.

1.

2.

3.

1. CAM
[TV menu] >

[Features] > [Common interface]

Hoiatus

Märkus
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AUDIO-IN minipesa ühendusklemmi
lisamine

Kanali dekoodri määramine

EasyLink i sisse või välja lülitamine

Ühepuutelise mängimise kasutamine

Ühepuutelise ooteolekure iimi kasutamine

Kui ühendate personaalarvuti audio AUDIO IN
minipesa ühendusklemmiga televiisori tagaküljel,
peate selle seostama HDMI ühendusklemmiga.

.

Dekoodrid, mis dekooderivad digitaalkanaleid, võite
ühendada EXT1 või EXT2 (SCART). Peate määrama
telekanali dekodeeritava kanalina. Seejärel määrake
ühendus kuhu dekooder on ühendatud.

v

Teie televiisor toetab Philips EasyLink’i, mis
võimaldab ühepuutelist mängimist ja ühepuutelist
ooteolekureþiimi EasyLink järgivatel seadmetel.
Järgivad seadmed peavad olema määratud ja
ühendatud televiisoriga HDMI kaudu.

Segatud digitaaltelekanaleid saab dekodeerida
Conditional Access Model (CAM) ja Smart kaardi,
pakutud digitaalteenuse operaatori poolt, abil.

CAM võimaldab mitmeid digitaalteenuseid olenevalt
operaatorist ja teenusest, mille valite (näiteks
tasuline televisioon). Kontakteeruge oma
digitaalteenuse operaatoriga saamaks rohkem
informatsiooni teenuste ja tingimuste kohta.

1. MENU [TV
menu] > [Installation] > [Connections] >
[Audio In L/R]

2.

3.

4. MENU

1. MENU [TV
menu] > [Installation] > [Decoder] >
[Channel]

2.

3.

4. [Status]

5.

6. MENU

1. MENU [TV
menu] > [Installation] > [Preferences] >
[EasyLink]

2. [ON] [OFF]

1. play

1. Standby

Vajutage kaugjuhtimispuldil ja valige

Vajutage nimekirja sisenemiseks.

Vajutage või personaalarvuti poolt
kasutatava HDMI ühendusklemmi valimiseks.

Vajutage väljumiseks.

Vajutage kaugjuhtimispuldil ja valige

.

Vajutage nimekirja sisenemiseks.

Vajutage või dekodeeritava kanali
valimiseks.

Vajutage ja mine tagasi valimaks .

Vajutage õi dekoodri poolt kasutatud
ühendusklemmi valimiseks.

Vajutage väljumiseks.

Vajutage kaugjuhtimispuldil ja valige

.

Valige (sees) või (väljas).

Peale EasyLink võimaldamist vajutage
oma seadmel.

Televiisor lülitub automaatselt õigele
allikale.

Vajutage ja hoidke televiisoril või
seadme kaugjuhtimispuldil vähemalt kolm
sekundit.

Televiisor ja kõik ühendatud HDMI seadmed
lülituvad ooteolekureþiimile.

Q

[ \

Q

\ [

q

[ \

B

’

Ü

Ü

þ

Philips EasyLinki kasutamine

Televiisori ette valmistamine
digitaalteenusteks

3 TEIE TELEVIISOR

7

Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast
Philipsisse!

Saamaks täielikku tuge Philipsilt, registreerige oma
toode www.philips.com/welcome.

See peatükk annab ülevaate televiisori üldiselt
kasutavatest juhtimisseadmetest ja funktsioonidest.

Kasutage televiisori külgmisi ühendusi mobiilsete
seadmete nagu kaamera või kõrgdefinitsiooniga
mängukonsoolide ühendamiseks. Samuti saate
ühendada kõrvaklapid või USB mälupulga.

Kasutage televiisori tagumisi ühendusklemme
antenni või püsiseadme nagu kõrgdefinitsiooniga
heliplaadimängija, DVD mängija või videomaki
ühendamiseks (vaadake peatükki “Seadme
ühendamine“ leheküljel 36).

Külgmised ühendusklemmid ja näidikud

Külgmised ühendused

Tagumised ühendused

5. Ooteolekure iimi näitaja/ kaugjuhtimispuldi
andur

þ

Ülevaade televiisorist

1. POWER (vool)

2. PROGRAM +/- (programm)

3. MENU (menüü)

4. VOLUME +/– (heli)?
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8

Kaugjuhtimispult

1. Standby (ooteolekureþiim)

2. INPUT

3. Värvilised nupud.

4. Navigatsiooni nupud.

5. Teletext (teletekst)

6. MENU (menüü)

7. Program +/–

8. Volume +/–

Vasakult: punane, roheline,
kollane, sinine.

Üles, alla, vasak, parem,
OK.

B

C

?
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Mängupult või videokaamera

Personaalarvuti

Seadmete määratlemine
ühendusklemmidega

Kõige praktilisem ühendus mobiilsete mängupultide
või videokaameratega asub televiisori küljel. Saate
näiteks ühendada mängupuldi või videokaamera
VIDEO/S-Video ja AUDIO L/R ühendusklemmiga
televiisori küljel. HDMI ühendusklemm on samuti
vaba kõrgdefinitsiooniliste seadmete jaoks.

Püsivalt ühendatud mängupuldi või videokaamera
võite ühendada HDMI ühendusklemmiga EXT 3
(komponent) ühendusklemmiga televiisori
tagaküljel.

Seadke personaalarvuti ekraani uuendustase 60
Hz-ile.
Muutke televiisori pildi formaat .

“

Kui kõik seadmed on ühendatud peate valima
ühendatud seadme tüübi igale ühendusklemmile.

Kergeks ja parimaks signaali käsitlemiseks,
määratlege ühendatud seade ühendusklemmidega
televiisoril.

Enne personaalarvuti ühendamist:

[Unscaled]

Personaalarvuti ühendamine televiisori
tagaküljele

l

1.

2.

1. MENU [TV
menu] > [Installation] > [Connections]

2.

3.

4.

5.

6. OK

7.

8. MENU

Kasutades HDMI või DVI kaablit või HDMI-DVI
adapterit (kinnitatud HDMI kaablile) ühendage
HDMI ühendusklemm televiisori tagaküljel DVI
personaalarvuti ühendusklemmiga.

Ühendage personaalarvuti audio kaabel AUDIO
IN minipesa ühendusklemmiga televiisori
tagaküljel.

Ühendage AUDIO IN minipesa ühendusklemm
HDMI ühendusklemmiga (vaadake AUDIO IN
minipesa ühendusklemmi lisamine“ lehekülg
42).

Vajutage kaugjuhtimispuldil ja valige
.

Vajutage nimekirja sisenemiseks.

Vajutage või ühendusklemmi valimiseks.

Vajutage nimekirja sisenemiseks.

Vajutage või ühendusklemmiga
ühendatud seadme valimiseks.

Vajutage seadme valimiseks.

Korrake protseduuri kuni kõik seadmed on
õigesti ühendusklemmidega määratletud.

Vajutage väljumiseks.

Q

[ \

Q

[ \

l

Märkus

Seadmete häälestamine
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Ühendatud DVD salvestaja ja
digitaalvastuvõtja

Eraldi  DVD salvestaja ja vastuvõtja

Analoogkanalite vastuvõtmiseks antenni kaudu ning
programmide salvestamiseks ühendatud DVD
salvestaja ja digitaalvastuvõtjaga, ühendage kaks
antenni kaablit ja üks SCART kaabel nagu on pildil
näidatud:

Analoogkanalite vastuvõtmiseks antenni kaudu ning
programmide salvestamiseks eraldi DVD salvestaja
ja vastuvõtjaga, ühendage kolm antenni kaablit ja
kolm SCART kaablit nagu on pildil näidatud:

Ühendatud DVD salvestaja ja digitaalvastuvõtja

Vastuvõtja

DVD salvestaja

DVD salvestaja ja kodukinosüsteem

Analoogkanalite vastuvõtmiseks antenni kaudu, heli
kuulamiseks kodukinosüsteemi kaudu ja
programmide lindistamiseks DVD salvestajale,
ühendage kaks antenni kaablit, üks SCART kaabel ja
kaks digitaalset audio kaablit nagu pildil näidatud:

Kasutades kodukinosüsteemi või mõnda teist
audiosüsteemi on parima sünkroniseerimise
pildi ja heli vahel saavutamiseks vaja ühendada
esitluse seade televiisoriga järgnevalt:
ühendage audiosignaal kodukinosüsteemi või
audioseadme audio ühendusklemmidega
televiisori tagaküljel.

Märkus

Kodukinosüsteem

DVD salvestaja

See peatükk aitab televiisorit paigaldada ja
installeerida ning sisaldab infot, mis on Quick Start
Guide'is.

Lisaks ohutusjuhendite lugemisele ja arusaamisele,
võtke arvesse enne televiisori paigaldamist järgnev:

Ideaalne vaatamiskaugust televiisorist on kolm
korda ekraani suurus.

Asetage televiisor nii, et valgus ei langeks otse
ekraanile.

Ühendage oma seadmed enne kui kinnitate
televiisori.

Televiisor on varustatud Kensingtoni
turvaavaga televiisori tagaküljel. Ühendades
vargakindla Kensingtoni luku (ei ole kaasas),
asetage televiisor kindlalt püsiva objekti
(näiteks laua) ulatusse, millele saab lihtsalt luku
kinnitada.

Vastavalt televiisori ekraani suurusele, ostke üks
järgnevatest seinasulguritest:

Vaadake Quick Start Guide'st juhiseid aluse
kinnitamiseks.

Televiisori seinale kinnitamine peaks toimuma
vastavate oskustega installeerijate poolt.
Koninklijke Philips Elektroonika N.V ei vastuta
vigastuste ega õnnestuste eest, mis on
põhjustatud televiisori valesti paigaldamisest
seinale.

l

l

l

Samm 1: VESA-sobiliku seinasulguri
ostmine.

Märkus

HOIATUS

Televiisori paigaldamine

Televiisori seinale kinnitamine

l
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TV ekraani
suurus
(tollid/cm)

VESA sobilik
seinakinniti tüüp
(mm)

Lisajuhised

32”/81 cm Reguliuojamas
300x300

VESA sobilik kinniti
peab olema
kohandatud enne
televiisori külge
kinnitamist 200x300
peale

37”/94 cm Kohandamatu
300x300

Puuduvad

42''/107cm
või suurem

Kohandamatu
400x400

Puuduvad
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10

Samm 2: Televiisori aluse eemaldamine Samm 3: VESA-sobiliku seinasulguri
kinnitamine televiisorile.Antud juhised on sobilikud ainult alusele kinnitatud

televiisori mudelitele. Kui teie televiisor ei ole
alusele kinnitatud, minge samm 3 juurde. Televiisori
alused võivad mõnede mudelite puhul kujult
erineda.

1.

2.

3.

1.

2.

1. TV ANTENNA

2.
TV ANTENNA

3.

Asetage ettevaatlikult televiisor, ekraan alla
poole, lamedale kindlale pinnale, mis on kaetud
pehme riidega. Riie peaks olema piisavalt paks
ekraani kaitsmiseks.

Kasutades ristpea kruvikeerajaga (pole kaasas)
kruvige lahti neli polti, mis hoiavad alust
televiisori küljes kinni.

Tõmmake kindlakäeliselt alus televiisorist
eemale. Asetage nii alus kui kruvid kindlasse
kohta, et neid saaks ka tulevikus vajaduse
korral kasutada.

Asetage neli kinnitusmutrit televiisori
tagumisele küljele.

Jätkake juhenditega, mis on kaasas teie VESA-
sobiliku seinasulguriga.

VESA-sobiliku seinasulguri kinnitamisel
televiisorile kasutage M6 kruvisid 32tolliste
mudelite korral ja M8 kruvisid suuremate
mudelite korral (kruvid pole kaasas).

Asetage ühendusklemm
televiisori tagaküljele.

Ühendage antenni juhtme (pole kaasas) üks ots
ühendusklemmiga. Kasutage

adapterit kui antenni juhe ei sobi.

Ühendage antenni juhtme teine ots antenni
pistikupesaga ja veenduge, et juhe on
mõlemast otsast kindalt kinnitatud.

Märkus

Antenni juhtme ühendamine
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Seadmete ühendamine

Hoiatus

Märkus

See peatükk kirjeldab, kuidas ühendada erinevaid
seadmeid erinevate ühendusklemmidega ja täiendab
QuickStart juhise näiteid.

Kõrgkvaliteetse video jaoks, ühendage HDMI juhe
nagu joonisel näidatud.

DVD video jaoks ühendage SCART kaabel nagu on
pildil näidatud:

Analoogkanalite vastuvõtmiseks antenni ja
digitaalkanalite vastuvõtmiseks satelliitvastuvõtjaga
ühendage antenni kaabel ja SCART kaabel nagu on
pildil näidatud:

Analoogkanalite vastuvõtmiseks antenni ja
digitaalkanalite vastuvõtmiseks HD
digitaalvastuvõtja kaudu ühendage kaks
antennikaablit ja HDMI kaabel nagu pildil näidatud:

Enne seadmete ühendamist eemaldage
voolujuhtmed vooluringist.

Seadme ühendamisel televiisoriga võite
kasutada erinevaid ühendusklemme vastavalt
teie vajadustele.

Blu-ray plaadimängija

DVD mängija

Satelliitvastuvõtja

HD digitaalvastuvõtja

Blu-ray plaadimängija

DVD mängija

HD digitaalvastuvõtja

Satelliitvastuvõtja / HD digitaalvastuvõtja
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S-Video – Hea kvaliteet

Liitvideo – Tavaline kvaliteet

Analoog ühendus, S-Video pakub paremat pildi
kvaliteeti kui liitvideo. Ühendades seadet S-Videoga,
sisestage S-Video kaabel S-Video ühendusklemmi
televiisori küljel. Peate eraldi ühendama seadme
Audio L/R kaabli punase ja Audio L/R valge
ühendusklemmiga televiisori küljel.

S-Video kaabel ja Audio L/R kaabel (punane, valge).

Liitvideo pakub tavalist analoogset ühendust,
tavaliselt ühendades (kollase) video sink kaabli
(punase ja valge) Audio L/R tühiku kaabliga.
Sobitage kaabli värvid ühendamisel liitvideo ja
Audio L/R sisendi ühendusklemme televiisori küljel.

Liit- audio/video kaabel - kollane, punane ja valge.

11
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Voolujuhtmete ühendamine

Kaugjuhtimispuldi patareide
sisestamine

Televiisori sisse lülitamine

Esmakordne seadistamine

Hoiatus

Märkus

Märkus

Märkus

Veenduge, et vooluvõrgu pinge vastab pingele,
mis on kirjutatud televiisori tagaküljele. Ärge
ühendage juhtmeid vooluvõrguga kui pinge on
erinev.

Peamiste ühendusklemmide asukoht on
vastavalt televiisori mudelile erinev.

Leidke juhtme ühendusklemm televiisori
all või tagumisel küljel.

Ühendage  voolukaabel juhtme
ühendusklemmiga.

Ühendage voolujuhtme kaabel teiste
juhtmetega ja veenduge, et kaabel oleks
mõlemast otsast kindlalt kinnitatud.

Avage patareide kaas kaugjuhtimispuldi
tagaküljel.

Sisestage kaks kaasas olevat patareid (suurus
AA). Veenduge, et + ja - patareide poolused
ühtiksid märgistustega kaane sees.

Pange kaas tagasi peale.

Eemaldage patareid kaugjuhtimispuldist, kui te
ei kasuta seda pikemat aega.

Mõned televiisori mudelid nõuavad
nuppu vajutamist ja kuni kaks sekundit
hoidmist. Piiksatus kinnitab, et televiisor on
sisse lülitatud. Televiisor võib kuni 15 sekundit
käivituda.

Televiisori esmakordsel sisse lülitamisel ilmub
keele valiku menüü. Valige sobiv keel ja jälgige
juhised ekraanil televiisori seadistamiseks.

Elektrijuhtmete ühendamiseks

1. AC IN

2. AC IN

3.

1.

2.

3.

POWER

1.

Televiisori esmakordsel sisse lülitamisel  kontrol-
lige, et elektrijuhtmed oleksid korralikult ühendatud.
Olles valmis, lülitage sisse voolulüliti (kui selline
lüliti on) ja vajutage televiisori küljel.POWER



See peatükk aitab teil televiisori põhifunktsioone
kasutada. Juhised televiisori keerukamate
seadistuste kasutamiseks on ka olemas ( vaadake
“Televiisori kasutamine enamaks“ leheküljel 14).

Kui tulenäidik (1) on väljas, vajutage
televiisori küljel.

Vajutage (1) televiisori küljel.

Vajutage kaugjuhtimispuldil.

þ

Kui voolunäidik on sees (punane)
vajutage kaugjuhtimispuldil.

Vajutage kaugjuhtimispuldil numbrit (1 kuni
999) või vajutage .

Vajutage
juhtimisseadet televiisori küljel.

Vajutage kaugjuhtimispuldil
(eelmine kanal) eelnevalt vaadatud

kanalile naasmiseks.

Televiisori sisse lülitamine

Televiisori välja lülitamine

Televiisori ooteolekure iimile lülitamine

Televiisori sisse lülitamine
ooteolekure iimilt

l

l

l

l

POWER

POWER

Standby

Standby
Standby

-P+

Program (programm) +/-

Previous
channel

þ

þ

Kanalite vahetamine

B

B

Ü Vooluindikaator lülitub ooteolekureþiimile
(punaseks).

Kuigi televiisor tarbib väga vähe energiat
ooteolekure iimil olles, jätkub siiski energia
tarbimine kuni juhtmed on ühendatud ja
vooluringis. Lülitage televiisor välja ja tõmmake
juhtmed vooluringist välja, kui te ei kasuta
televiisorit pikemat aega.

Televiisori sisse lülitamine/välja või
ooteolekureþiimile lülitamine

Televiisori vaatamine

Nõuanne

Märkus

l

l

l

Kui te ei leia kaugjuhtimispulti, aga tahate
televiisorit ooteolekureþiimilt sisse lülitada
vajutage televiisori küljel. See lülitab
televiisori välja. Vajutage uuesti
televiisori sisse lülitamiseks.

POWER
POWER

12
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Ühenduse kvaliteedi valimine

Nõuanne

Märkus

See osa kirjeldab, kuidas saate parandada
audiovisuaalset kogemust, ühendades seadmed
parimate ühendusklemmidega. Peale seadme
ühendamist veenduge, et need on võimaldatud
(vaadake Seadmete häälestamine“ lehekülg 41).

HDMI loob parima olemasoleva visuaalse kvaliteedi.
Mõlemad audio ja video signaalid on ühendatud
ühes HDMI kaablis, pakkudes kokkupakkimata
digitaalset kasutajaliidest televiisori ja HDMI
seadme vahel. Peate kasutama HDMI
kõrgkvaliteetse video kogemiseks. Samuti peate
HDMI kaableid kasutama Philips EasyLinki
võimaldamiseks vaadake (“Philips EasyLink
kasutamine“ lehekülg 42).

Video komponent (Y Pb Pr) pakub paremat pildi
kvaliteeti kui s-video või liitvideo ühendusklemmid.
Kuigi komponent video toetab kõrgdefinitsioonilisi
signaale, on pildi kvaliteet madalam kui HDMI ja
signaal on analoog. Ühendades komponentvideo
kaablit, sobitage kaabli värvid EXT 3
ühendusklemmiga televiisori tagaküljel. Samuti
ühendage Audio L/R kaabel punase ja Audio L/R
valge sisendi ühendusklemmiga EXT 3.

Komponent video Audio L/R kaabel
kaabel punane, punane, valge
roheline, sinine

SCART ühendab audio ja video signaale ühes
kaablis. Audio signaalid on stereo samal ajal kui
video signaalid võivad olla liit- või S-Video
kvaliteediga. SCART ei toeta kõrgdefinitsioonilist
videot ja on analoog signaal. Televiisoril asuvad
kaks SCART ühendusklemmi, EXT 1 ja EXT 2.

HDMI – kõrgeim kvaliteet

(Y Pb Pr) komponent kõrgem kvaliteet

SCART – Hea kvaliteet

Kui teie personaalarvutil on ainult DVI
ühendusklemm, kasutage DVI-HDMI adapterit
oma seadme ühendamiseks HDMI
ühendusklemmiga televiisori tagaküljel. Peate
ühendama eraldi seadme audio kaabli AUDIO
IN minipesa ühendusklemmiga.

Philips HDMI toetab HDCP (Highbandwidth
Digital Contents Protection). HDCP Digital
Rights Managementi formaat, mis kaitseb
kõrgekvaliteedilist sisu DVD või Blue-ray
plaatidel.

–

–

–

“
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8 SEADMETE ÜHENDAMINE

Ühenduste ülevaade

1. EXT 1

2. EXT 2

3. EXT 3

4. SPDIF OUT

5. AUDIO OUT L/R

6. TV ANTENNA

7. HDMI 1/2/3

8. AUDIO IN

9. Headphones (kõrvaklapid)

10. AUDIO L/R

11. VIDEO

12. S-VIDEO

13. USB

14. HDMI

15. COMMON INTERFACE

Esimene SCART ühendusklemm DVD
mängijatele, videomakile, digitaalvastuvõtjatele,
mängupultidele ja teistele SCART seadmetele.
Toetab Audio L/R, CVBS sees/väljas, RGB.

Teine SCART ühendusklemm. Toetab Audio
L/R, CVBS sees/väljas, RGB.

Video (Y Pb Pr) ja Audio L/R sisendi
ühendusklemmide komponent DVD
mängijatele, digitaalvastuvõtjatele,
mängupultidele ja teistele videoseadmete
komponentidele.

SPDIF heliväljundi ühendusklemm
kodukinosüsteemi ja teiste audiosüsteemide
jaoks.

Heliväljundi sink ühendusklemm
kodukinosüsteemi ja teiste audiosüsteemide
jaoks.

HDMI sisendi ühendusklemm Blu-ray
plaadimängijatele, digitaalvastuvõtjatele,
mängupultidele ja teiste kõrgdefinitsiooniliste
seadmete jaoks.

Saadaval olevate HDMI ühendusklemmide arv
võib varieeruda vastavalt televiisori mudelile.

Minipesa ühendusklemm PC audiole
(ühendades PC DVI_HDMI adapteri kaudu).

Stereo minipesa.

Audio vasak/parem ühendusklemmid liit- ja S-
video seadmetele.

Video sisendi tühiku ühendusklemm
liitseadmetele.

S-video sisendi ühendusklemm S-video
seadmetele.

USB ühendusklemm salvestatud seadmetele.

Lisa HDMI ühendusklemm mobiilsetele ja
kõrgepingelistele seadmetele.

Ava Conditional Access Modules jaoks.

Külgmised ühendusklemmid

Märkus
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Kanalite vahetamine (digitaalvastuvõtja)

Heli kohandamine

1.

2. INPUT

3.

4. OK

5.

1.

2. INPUT

3.

4. OK

-P+

Lülitage digitaalvastuvõtja sisse.

Vajutage (sisend) kaugjuhtimispuldil.

Valige sisend, millega teie digitaalvastuvõtja on
ühendatud.

Vajutage digitaalvastuvõtja valimiseks.

Kasutage digitaalvastuvõtja kaugjuhtimispulti
telekanalite valimiseks.

Kui kõrvaklapid on ühendatud, kohandage heli
muutes kõrvaklappide heli. Peate vajutama
nuppu kaugjuhtimispuldil heli summutamiseks
televiisori kõlaritest. Vajutades
lülitub heli televiisori kõlaritesse tagasi.

Lülitage sisse seade.

Vajutage kaugjuhtimispuldil.

Valige sisend, millega teie seade on ühendatud.

Vajutage seadme valimiseks.

Ilmub põhisisukorra lehekülg.

Sisestage lehekülje number
numbriklahvidega.
Vajutage või järgmise või eelmise
lehekülje vaatamiseks.
Vajutage värviklahvi ühe värvikoodiga
objekti valimiseks ekraani alumises osas.

Vajutage kaugjuhtimispuldil.

Vajutage televiisori külgmistel
juhtimisseadetel.

Vajutage kaugjuhtimispuldil heli
summutamiseks. Vajutage uuesti heli
taastamiseks.

Vajutage kaugjuhtimispuldil.

Lehekülje valimiseks:

Vajutage uuesti teleteksti välja
lülitamiseks.

Vajutage eelnevalt
vaadatud leheküljele naasmiseks.

Rohkem informatsiooni teleteksti kohta leiate
Keerukamate teleteksti funktsioonide kasutamine“

leheküljelt 22.

?

?

@
@

@

?

C

\[

C

+/–

Volume +/–

Volume +/–

1.

2.

3. Teletext

Previous channel

Ü

Ü

Ü

Ü
l

l

l

Märkus
Nõuanne

Ühendatud seadmete vaatamine

Teleteksti kasutamine

“
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See peatükk aitab teil kasutada keerulisemaid
televiisori toiminguid.

See peatükk pakub detailset ülevaadet
kaugjuhtimispuldi funktsioonidest.

Ülevaade kaugjuhtimispuldist

1. Standby

2. INPUT

3. Dual Screen

4. Picture format

5. Värviklahvid

6. GUIDE

7. OK

8. Navigatsiooni klahvid

9. Teletext

10. Program +/-

11. Mute

12. Numbriklahvid

13. Previous channel

14. INFO

15. Volume +/-

16. MENU

17. OPTION

18. DEMO

19. Subtitle

B

:

N

C

@

?

C

Lülitab televiisori sisse ooteolekureþiimist või
tagasi ooteolekureþiimile.

Valib ühendatud seadmed.

Paigutab hetkel mängiva kanali või allika
ekraani vasakule poolele. Teletekst ilmub
paremale poolele.

Valib pildiformaadi

Valib ülesandeid või teleteksti lehekülgi.

Elektroonilise programmijuhi sisse või välja
lülitamine. Aktiivne ainult digitaalkanalitel.

Siseneb (kõik kanalid)
menüüsse või aktiveerib seadistusi.

Üles, alla, vasakule ja paremale klahvid menüüs
liikumiseks.

Lülitab teleteksti sisse või välja.

Lülitab järgmisele või eelmisele kanalile.

Summutab või taastab heli.

Valib kanali, lehekülje või seadistuse.

Naaseb viimati vaadatud kanalile.

Kuvab programmi informatsiooni kui see on
võimaldatud.

Suurendab või vähendab helitugevust.

Lülitab menüü sisse või välja.

Aktiveerib (kiire ligipääsu)
menüü.

Lülitab menüü sisse või välja.

Aktiveerib või deaktiveerib subtiitrid.

[All channels]

[Quick acess]

[Demo]

6 TELEVIISORI KASUTAMINE ENAMAKS
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1. MENU [TV
menu] > [Installation] > [Channel installation]
> [Installation update]

2. [Installation update]

[Start now]

3. OK

4.

5.
[Channel installation]

6. MENU

1. MENU [TV
menu] > [Installation] > [Channel installation]
> [Digital: Test reception]

2. [Digital: Test reception]

3. OK

4.

5.

6. [Channel
installation]

7. MENU

1.
MENU

[TV menu] >
[Features] > [Demo]

2. [Demo]

3. OK

4.

1. MENU [TV
menu] > [Installation] > [Factory settings]

2. [Factory settings]

3. OK

4. MENU

Vajutage kaugjuhtimispuldil ja valige

.

Vajutage
(installatsiooni uuendamine) menüüsse
sisenemiseks.

(alusta kohe) on esile tõstetud.

Vajutage .

Vajutage rohelist klahvi uuenduste
algatamiseks.

See võib võtta mõne minuti aega.

Kui uuendamine on lõppenud vajutage punast
klahvi naasmaks
menüüsse.

Vajutage väljumiseks.

Vajutage kaugjuhtimispuldil ja valige

.

Vajutage menüüsse
sisenemiseks.

Vajutage .

Vajutage rohelist klahvi alustamaks
automaatset testimist või sisestage manuaalselt
soovitud testitava kanali sagedus.

Kui signaali kvaliteet ja tugevus on kehvad
seadistage antenni või satelliit taldrikut ja
testige uuesti.

Kui olete lõpetanud vajutage kollast klahvi
sageduse salvestamiseks.

Vajutage punast klahvi naasmaks
menüüsse.

Vajutage väljumiseks.

Kui teil on jätkuvalt probleeme digitaaledastaja
vastuvõtuga, võtke ühendust spetsialiseerunud
installeerijaga.

Vajutage punast klahvi kaugjuhtimispuldil.
Alternatiivina vajutage
kaugjuhtimispuldil ja valige

.

Vajutage sisenemaks menüüsse.

Valige demo ja vajutage .

Vajutage punast klahvi väljumiseks.

Vajutage kaugjuhtimispuldil ja valige
.

Vajutage menüüsse
sisenemiseks. (Reset) on märgistatud.

Vajutage tehaseseadistuste taastamiseks.

Vajutage väljumiseks.

Q

Q

Q

Q

Ü

Ü

Ü

Kasutades digitaaledastajat saate kontrollida
digitaalkanalite signaali kvaliteeti ja tugevust. See
võimaldab teil antenni või satelliittaldrikut ümber
positsioneerida ja testida.

Televiisori ümber seadistamisel tehase poolt
määratud seadistusele taastab vaikimisi seatud pildi
ja heli seadistused. Kanali installeerimise
seadistused jäävad samaks.

Digitaalse vastuvõtu testimine

Demo alustamine

Televiisori tehaseseadistuste
taastamine

Märkus
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Häälestage analoogkanalid

Kui vastuvõtt on kehv, saate manuaalselt
analoogkanaleid häälestada.

Saate salvestatud kanali kustutada või
taassalvestada kustutatud kanali.

Kui televiisor on ooteolekureþiimis, toimub uuendus
igal hommikul. Antud uuendus vastab salvestatud
kanalite nimekirjale, mis on saadaval teie ülekandja
poolt.

Kui kanal ei ole saadaval, eemaldatakse see
automaatselt kanalinimekirjast.

Lisaks automaatsele uuendusele saate manuaalselt
uuendada kanalinimekirja.

1. MENU [TV
menu] > [Installation] > [Channel installation]
> [Analogue: Manual installation] > [Fine
tune]

2. [Fine tune]

3.

4.

5. [Store current channel]

6.

7. OK [Done]

8. MENU

1. MENU [TV
menu] > [Installation] > [Channel installation]
> [Rearrange]

2. [Rearrange]

3. [Rearrange]

4.

5.
(0-9)

z A

6. OK

1. MENU [TV
menu] > [Installation] > [Channel installation]
> [Rearrange]

2. [Rearrange]

3.

4.

5. MENU

1. MENU [TV
menu] > [Installation] > [Channel installation]
> [Rearrange]

2. [Rearrange]

3.

4.

5.

Vajutage kaugjuhtimispuldil ja valige

.

Vajutage menüüsse
sisenemiseks.

Vajutage või sageduse kohandamiseks.

Vajutage kui olete lõpetanud.

Valige (käesoleva
kanali salvestamine) häälestatud kanali
salvestamiseks käesoleva kanalinumbri all.

Vajutage sisenemiseks.

Vajutage .  Ilmub (tehtud).

Vajutage väljumiseks.

Vajutage kaugjuhtimispuldil ja valige

.

Vajutage (ümber korraldamine)
nimekirja sisenemiseks.

Vajutage või nimekirjas
valimaks kanalit, mida soovite ümber nimetada.

Vajutage punast klahvi.

Vajutage või märgi valimiseks või või
märgi muutmiseks. Tühik, numbrid ja

teised spetsiaalsed märgid asuvad ja vahel.

Vajutage rohelist klahvi või lõpetamiseks.

Vajutades kollast klahvi kustutate kõik märgid.
Sinist klahvi vajutades kustutate ainult esile
tõstetud märgid.

Vajutage kaugjuhtimispuldil ja valige

.

Vajutage (ümber korraldamine)
nimekirja sisenemiseks.

Vajutage või valimaks kanalit, mida
soovite maha või uuesti installeerida.

Vajutage rohelist klahvi kanali maha või uuesti
installeerimiseks.

Vajutage väljumiseks.

Vajutage kaugjuhtimispuldil ja valige

.

Vajutage (ümber
korraldamine) nimekirja sisenemiseks.

Vajutage või valimaks kanalit, mida
soovite ümber paigutada.

Vajutage kollast klahvi kanali liigutamiseks
nimekirjas üles või vajutage sinist klahvi kanali
liigutamiseks nimekirjas alla.

Vajutage väljumiseks.

Q

\ [

q

Q

Q

\ [

q Q \

[

Q

\ [

Q

\ [

Kanalite ümber nimetamine

Kanalite maha või uuesti
installeerimine

Kanalite ümber paigutamine

Kanalinimekirja manuaalne
uuendamine

Märkus
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6 TELEVIISORI KASUTAMINE ENAMAKS

Televiisori menüüde kasutamine

Ekraanipealsete menüüdega saate installeerida oma
televiisorit, kohandada pildi- ja heliseadeid, ning
pääsete ligi teistele funktsioonidele. See peatükk
kirjeldab, kuidas menüüs navigeerida.

“

Järgnev näide kirjeldab kuidas peamenüüd
kasutada.

Peamenüüsse sisenemine

Peamenüü kasutamine

1. MENU

2. MENU

[Channel list]

[Programme guide]

[Multimedia]

1. MENU

2. [TV menu]

3. [TV settings]

Vajutage kaugjuhtimispuldil peamenüü
kuvamiseks.

Vajutage väljumiseks.
Peamenüü pakun järgmisi elemente:

[TV menu] (telemenüü)
Valige see menüü installeerimiseks, pildi ja
heliseadistusteks ja teiste tunnuste
seadistamiseks.

(kanalite nimekiri)
Valige antud element kanalite nimekirja
kuvamiseks. Looge oma lemmikkanalite
nimekiri siin.

(programmijuht)
Võimaldatud kui digitaalkanalid on
installeeritud, see element kuvab
informatsiooni digitaalprogrammide kohta.

Valige see element fotode vaatamiseks või
USB mälupulgale salvestatud muusika
mängimiseks (vaadake Fotode vaatamine
ja muusika kuulamine“ lehekülg 29).

Vajutage kaugjuhtimispuldil peamenüü
kuvamiseks.

Vajutage sisenemaks .

Vajutage sisenemaks
menüüsse.

Ü

Ü

Ü

Ü

Q

Q
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4. [Picture]Vajutage valimaks .[

Q

[

Q

\[

q

5. [Picture]

6. [Brightness]

7. [Brightness]

8.

9. [Picture]
MENU

Vajutage sisenemaks
seadistustesse.

Vajutage valimaks (heledus).

Vajutage sisenemaks
seadistustesse.

Vajutage seadistuste kohandamiseks.

Vajutage naasmaks seadistustesse
või vajutage väljumiseks.

Rohkem valikuid on võimaldatud kui
digitaalkanalid on installeeritud ja edastatud.

Märkus
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Samm 4: Kanalite installeerimine

Samm 1: Süsteemi valimine

Samm 2: Telekanalite otsimine ja
salvestamine

Televiisor otsib ja salvestab kõik saada olevad
digitaalsed ja analoogsed telekanalid kui ka kõik
saadaval olevad digitaalsed raadiokanalid.

See osa kirjeldab kuidas otsida ja salvestada
analoogtelekanaleid manuaalselt.

1. [Installation]
[Channel installation]

2. [Channel installation]
[Automatic installation]

3. [Start now]

4. OK

5.

6.
[Installation]

7. MENU

1. MENU [TV
menu] > [Installation] > [Channel installation]
> [Analogue: Manual installation]

2. [Channel installation]

[System]

3. [System]

4.

5. [Channel Installation]

1. MENU [TV
menu] > [Installation] > [Channel installation]
> [Analogue: Manual installation] > [Search]

2. [Search]

3.

4.

5. [Store as new channel]

6.

7. OK [Done]

8. MENU

menüüs vajutage valimaks
(kanalite lindistamine).

Vajutage sisenemaks
menüüsse. on esile
tõstetud.

Vajutage ja valige (alusta kohe).

Vajutage .

Vajutage alustamiseks rohelist klahvi.
Installeerimine võib võtta mõne minuti aega.

Kui kanali otsing on lõppenud vajutage punast
klahvi naasmaks .

Vajutage väljumiseks.

Kui digitaalkanalid on leitud võib installeeritud
kanalite nimekiri kuvada tühjade kanalite
numbreid.

Minge kohe samm 2 juurde, kui süsteemi
seadistused on õiged.

Vajutage kaugjuhtimispuldil ja valige

.

Vajutage (kanalite
installeerimine) menüüsse sisenemiseks.

(süsteem) on esile tõstetud.

Vajutage nimekirja sisenemiseks.

Vajutage või riigi või regiooni valimiseks.

Vajutage naasmiseks
menüüsse.

Vajutage kaugjuhtimispuldil ja valige

.

Vajutage nimekirja sisenemiseks.

Vajutage punast klahvi ja kasutage
numbriklahve kaugjuhtimispuldil manuaalseks
kolmekohalise digisageduse sisestamiseks.
Alternatiivina vajutage rohelist klahvi järgmise
kanali automaatseks otsimiseks.

Vajutage , kui uus kanal on leitud.

Valige (salvesta uue
kanalina) uue kanali salvestamiseks uue
kanalinumbri all.

Vajutage sisenemiseks.

Vajutage . Ilmub (tehtud).

Vajutage väljumiseks.

[

Q

Q Q

Q

\ [

q

Q

q

Q

Nõuanne

Märkus

Kanalite manuaalne installeerimine
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Kui lülitate televiisori esmakordselt sisse palutakse
teil valida sobiv menüü keel ja läbi viia automaatne
kõikide telekanalite ja raadiokanalite (kui
võimaldatud) installeerimine. Selles peatükis on
juhised, kuidas kanaleid uuesti installeerida, samuti
teised vajalikud kanalite installeerimise
funktsioonid.

See peatükk kirjeldab, kuidas otsida ja salvestada
kanaleid automaatselt. Juhised on mõeldud nii
digitaal- kui analoogkanalitele.

Menüü keelele lisaks saate seadistada järgnevaid
menüü seadistusi (ainult

digitaalkanalid):

(eelistatud audio)

(eelistatud subtiitrid)

“

(kuulmispuue)

Valige riik, kus asute. Televiisor installeerib ja
sorteerib telekanalid vastavalt valitud riigile.

See valik on võimaldatud ainult erinevate
ajavöönditega riikides. Jätke see samm vahele, kui
see ei ole rakendatav.

Uuesti installeerimine uuendab
nimekirja.

Minge samm 3 juurde, kui keeleseadistused on
juba õiged.

Vajutage kaugjuhtimispuldil ja valige
.

Vajutage (keeled) menüüsse
sisenemiseks.

Vajutage või keele valimiseks.

Vajutage valiku kinnitamiseks.

Vajutage naasmiseks
menüüsse.

Valige üks saada olevatest audio keeltest, kui
teie poolt eelistatud audio keel.

Valige üks saada olevatest alapealkirjade
keeltest (vaadake Subtiitrite  keele valimine
digitaaltelekanalitel“ lehekülg 28).

Kui võimaldatud, valige kuvamaks
kuulmispuudega inimestele mõeldud versiooni
eelistatud audio või subtiitrite keeles.

Minge järgmise sammu 3 juurde, kui riigi valik
on juba õige.

menüüs vajutage valimaks
(riik).

Vajutage nimekirja sisenemiseks.

Vajutage või riigi valimiseks.

Vajutage naasmaks menüüsse.

menüüs vajutage valimaks
(ajavöönd).

Vajutage nimekirja sisenemiseks.

Vajutage või ajavööndi valimiseks.

Vajutage naasmaks menüüsse.

[All channels]

1. MENU
[Setup] > [Installation] > [Languages]

2. [Languages]

3.

4. OK

5. [Installation]

[On]

1. [Installation]
[Country]

2.

3.

4. [Installation]

1. [Installation]
[Time zone]

2.

3.

4. [Installation]

Samm 1: Menüü keele valimine

Samm 2: Riigi valimine

Samm 3: Ajavööndi valimine

Q

\ [

q

[

Q

\ [

Q

[

Q

\ [

q

[Languages]

[Preferred audio]

[Preferred subtitles]

[Hearing impaired]

Märkus

Märkus
Märkus
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Quick Access (kiire ligipääsu) menüü
kasutamine

Kellaaja kuvamine või peitmine

Seadistuste abilise kasutamine

[Quick access]

[Settings assistant]

menüü annab otseühenduse
mõnedele tihti vajaminevatele menüü elementidele.

, , ,

See peatükk kirjeldab, kuidas kohandada pildi- ja
heliseadistusi.

Kasutage piltide ja heli
seadistuste juures abi saamiseks.

Kui digitaalkanalid on installeeritud ja
edastatud, kuvatakse vajalike digitaalseid
valikuid menüüs.

Vajutage kaugjuhtimispuldil.

Vajutage valiku valimiseks:
(audio keel) (digitaalne)

(subtiitrite keel)
(digitaalne)

(subtiitrid)
(pildiformaat)

(ekvalaiser/tasakaalustaja)
(kell)

Vajutage valitud valikute menüü
kuvamiseks.

Vajutage navigeerimisnuppe
menüü seadistuste muutmiseks.

Vajutage menüüst väljumiseks.

menüüs valige (kell) ja
vajutage kellaaja alatiseks kuvamiseks.

Vajutage ja vajutage valimaks
uuesti .

Vajutage kellaaja peitmiseks.

Vajutage kaugjuhtimispuldil ja valige
.

Vajutage sisenemiseks.

Vajutage kohe alustamiseks .

Vajutage kaugjuhtimispuldil abi
käivitamiseks.

Vajutage või valimaks vasak või parem
pool oma valiku tegemiseks.

Vajutage järgmisele
seadistusele liikumiseks.

Te läbite mitmeid seadistusi. Olles
lõpetanud, palutakse teil muudetud
seadistused salvestada.

Vajutage kõikide oma
seadistuste salvestamiseks.

[Quick access]

1. OPTIONS

2.
[Audio language]
[Subtitle language]

[Subtitle]
[Picture format]
[Equalizer]
[Clock]

3. OK

4.

5. OPTION

1. [Quick access] [Clock]
OK

2. OPTION
[Clock]

3. OK

1. MENU [TV
menu] > [TV settings] > [Settings assistant]

2.

3. OK [Start now]

4. rohelist klahvi

5.

6. rohelist klahvi

7. rohelist klahvi

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

\ [ q Q

\[

Q

q Q

Märkus

Pildi- ja heliseadistuste kohandamine
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Pildi seadistuste kohandamine

See peatükk kirjeldab, kuidas kohandada pildi
seadistusi.

Muudab pildil heledate osade taset jättes pildi
tumedad osad samaks.

Muudab valgustaset pildil.

Muudab värvikülluse taset.

Kui NTSC on edastatud, kompenseerib see tase
värvivariatsiooni.

Muudab peente detailide teravuse taset.

Seadistab värvid [Normal], [Warm] (punakas)
või [Cool] (sinakas). Valige [Custom] oma
seadistuste tegemiseks.

värvitooni korrigeerimine
Kui [Custom] on valitud, ilmub värvitoonide
menüü, järgige ekraani juhiseid, et muuta:

(punane valge punkt)
(roheline valge punkt)
(sinine valge punkt)

(punane must punkt)
(roheline must punkt)

Võimaldab või lülitab välja Pixel Plus HD, mis
suurepäraselt häälestab igat pikselit, et see
ühtiks läheduses olevate pikselitega. See loob
suurepärase kõrgkvaliteetse kujutise.

Eemaldab liikumise jäikuse ja loob sujuva
liikumise, eriti filmides. Seadke tase Maximum,
Minimum või Off (väljas) peale.

Parandab kontrastsust pildis kui kujutised
ekraanil muutuvad. Seadke tase Minimum,
Medium, Maximum või Off (väljas) peale.
Medium on soovitatud.

Filtreerib ja vähendab müra pildil. Seadke tase
Minimum, Medium, Maximum või Off (väljas)
peale.

Silub digitaalpiltide üleminekuid. Lülitab MPEG
artefact reductioni On (sisse) või Off (välja).

Muudab värvid eredamaks ja parandab detailide
eraldatust heledates värvides. Seadke tase
Minimum, Medium, Maximum või Off (väljas)
peale.

Parandab kõik sisse tulevad signaalid pakkudes
parimat pilti. Lülitab Active (aktiivne) juhi sisse
või välja.

Seadistab pildi seadistused ruumivalgustusele
vastavaks. Lülitab Light (valgus) anduri sisse
või välja.

Muudab pildiformaati sisule sobivaks. (vaadake
peatükki “Pildiformaadi muutmine“ leheküljel
19).

1. MENU [TV
menu] > [TV settings] > [Picture]

2.

3.

Vajutage kaugjuhtimispuldil ja valige
.

Vajutage nimekirja sisenemiseks.

Vajutage seadistuse valimiseks.

Q
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l

l

l

l

l

l
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l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

[Contrast]

[Brightness]

[Colour]

[Hue]

[Sharpness]

[Tint]

[Custom]

[R-WP]
[G-WP]
[B-WP]
[R-BL]
[G-BL]

[Pixel Plus]

[HD Natural Motion]

[Dynamic contrast]

[Noise reduction]

[MPEG artefact reduction]

[Colour enhancement]

[Active Control]

[Light sensor]

[Picture format]

l
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Tarkvara uuendamine (analoogne ülekanne)

Enne selle protseduuri alustamist veenduge, et

Varute aega, et lõpetada kõik uuendused.

Hoiate läheduses USB mälupulka, millel on
vähemalt 64MB mälupinnada.

Omate ligipääsu arvutile, millel on USB pesa ja
interneti ühendus.

“

l

l

1. MENU [TV
menu] > [Software update] > [Update
assistent

2. [Start now]

3.

4.

5.

6.

7.

Vajutage kaugjuhtimispuldil ja valige

].

Vajutage (alusta kohe)

Sisestage USB mälupulk ja vajutage rohelist
klahvi. ID fail kopeeritakse USB seadmele.

Vajutage rohelist klahvi lõpetamiseks.

Ühendage USB mälupulk oma arvutiga.

Oma arvutis minge USB mälupulgale ja tehke
topelt klõps Update“ (uuenda) HTML fail.

Järgige juhiseid ekraanil uuenduste
lõpetamiseks.

l
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Muusika kuulamine

Muusika seadistused

Slaidiesitluse vaatamine taustamuusikaga

Digitaalsete raadiokanalite kuulamine

Praeguse tarkvara versiooni kontrollimine

Olemasolevate uuenduste kontrollimine

Tarkvara uuendamine (digitaalülekanne)

1.
[Multimedia]

2. [Music]
[Music]

3.

4. OK

1. OK

2. OK

1. OK [All
channels]

2.

3. OK

1. MENU [TV
menu] > [Software update] > [Current
software info]

1. MENU [TV
menu] > [Software update] >
[Announcement]

Peale USB mälupulga ühendamist televiisoriga
vajutage sisenemaks
menüüsse.

Valige ja vajutage sisenemaks
kausta.

Vajutage või muusikaalbumi või loo
valimiseks.

Vajutage valitud loo või albumi
mängimiseks.

Näitab failinime

Loo või albumi kordamine.

Mängib lugusid juhuslikus järjekorras.

Valige kõigepealt lugude album ja vajutage .

Valige pildialbum kuvamiseks ning vajutage .

Vajutage kaugjuhtimispuldil. Kuvatakse
(kõik kanalid) menüü.

Kasutage numbriklahve raadiokanali valimiseks.

Vajutage .

Vajutage kaugjuhtimispuldil ja valige

.

Vajutage kaugjuhtimispuldil ja valige

.

Q

Q

\ [

[No details] / [More details]

[Repeat one] /[Repeat all]

[Shuffle]

[Now]

[Later]

[Cancel]

MENU [TV
menu] > [Software update] > [Local updates]

(ühe
kordamine/kõikide kordamine)

(segamini)

Vaadake salvestatud piltide slaidiesitlust koos teie
poolt valitud taustamuusikaga.

Kui digitaalne edastamine on võimaldatud,
salvestatakse digitaalsed raadiokanalid
installeerimise käigus. Võite digitaalseid
raadiokanaleid peale installeerimist ümber
seadistada (vaadake “Kanalite ümber seadistamine“

lehekülg 34).

Philips proovib järjekindlalt uuendada oma tooteid
ja soovitame teil oma televiisori tarkvara uuendada,
kui uuendused on saadaval. Vaadake
www.philips.com/support kontrollimaks uuenduste
saadavust.

Philips saadab perioodiliselt sõnumeid
digitaalülekande kaudu teatamaks uue tarkvara
olemasolust:

Kasutades (DVB-T) digitaalset edastajat saab teie
televiisor automaatselt tarkvara uuendusi. Kui saate
ekraanile sõnumi, mis küsib teilt tarkvara
uuendamist, siis:

Valige (nüüd) (soovitatud) tarkvara
koheseks uuendamiseks.

Valige (hiljem) uuenduste hilisemaks
meeldetuletuseks.

Valige (katkesta) uuendustest
väljumiseks (mitte soovitatud). Uuenduste
katkestamisel, saate manuaalselt tarkvara
uuendada vajutades ja valides

.
Järgige juhiseid ekraanil.

l

l

l

l

l

l

Televiisori tarkvara uuendamine
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Smart seadistuste kasutamine

Pildiformaadi muutmine

Lisaks manuaalsele pildiseadistuste seadistamisele,
saate kasutada smart seadistusi oma televiisori
seadistamiseks juba varem kindlaks määratud pildi
ja heli seadistusele.

Rakendab manuaalselt valitud pildi ja heli
seadistused.

Rakendab naturaalsed pildi ja heli seadistused,
mis on kõige sobilikum elutoa tingimustega.

Rakendab suurepärased pildi ja heli
seadistused, mis on sobilikud ereda
ümbruskonnaga.

Rakendab dünaamilised pildi ja heli
seadistused, mis on sobilikud täielikuks
kinolikuks elamuseks.

Muutke pildiformaati sisule sobivaks.

(mitte personaalarvutitele)

(mitte HDle)

(mitte HDle)

1. MENU [TV
menu] > [TV Settings] > [Reset smart
settings]

2.

3.

4. rohelist klahvi

1. Picture format
MENU [TV

menu] > [TV Settings] > [Picture] > [Picture
format]

2.

[Auto format]

[4:3]

[Auto format]

Vajutage kaugjuhtimispuldil ja valige

.

Vajutage nimekirja sisenemiseks.

Vajutage või ühe järgnevate seadistuste
valimiseks:

Vajutage oma valikute
salvestamiseks.

Vajutage kaugjuhtimispuldil.
Alternatiivina vajutage ja valige

.

Vajutage või valimaks ühte järgnevatest
pildiformaatidest:

Suurendab automaatselt pildi ekraanile
vastavaks. Subtiitrid jäävad nähtavaks.

Soovitame kasutada ekraani
minimaalseks moonutamiseks.

Eemaldab mustad vöödid külgedelt 4:3
kuvamise ajal minimaalse moonutusega.

Kuvab klassikalist 4:3 formaati.

Pidevalt pildiformaadi kasutamine võib
põhjustada ekraani moondumist. Soovitame
kasutada .

Q

\ [

N

\ [

l

l

l

l

l

l

l

[Current]

[Standard]

[Vivid]

[Movie]

[Auto format]

[Super zoom]

4:3]

Märkus

Märkus
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l

l

l

l

[Movie expand 14:9]

[Movie expand 16:9]

[Wide screen]

[Unscaled]

(filmi laiendus)
(mitte HDle)

(mitte HDle)

(laiekraan)

(piiranguteta) (ainult HD ja
personaalarvuti puhul)Muudab klassikalise 4:3 formaadi 14:9 peale.

Pidevalt pildiformaadi kasutamine võib
põhjustada ekraani moondumist. Soovitame
kasutada .

Muudab klassikalise 4:3 formaadi 16:9 peale.

Venitab klassikalise 4:3 formaadi 16:9 peale.

Maksimaalne teravus. Äärtel võib esineda
moonutust. Mustad vöödid võivad ilmuda koos
personaalarvutist kuvatavate piltidega.

[14:9]

[Auto format]

Märkus
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USB mälupulga eemaldamine

Fotode vaatamine

Slaidiesitluse seadistamine

Piltide vaatamine minipiltidena

Vältimaks USB mälupulga kahjustamist järgige
alati allpool kirjeldatud mälupulga eemaldamise
protseduure.

Vajutage kaugjuhtimispuldil
menüüst väljumiseks.

Oodake viis sekundit enne kui eemaldate USB
mälupulga.

Peale USB mälupulga ühendamist televiisoriga
vajutage sisenemaks
menüüsse. on esile tõstetud.

Vajutage sisenemaks kausta.

Vajutage või pildi või pildialbumi
valimiseks USB mälupulgalt.

Vajutage piltide vaatamiseks või albumi
piltide slaidiesitluse alustamiseks.

Vajutage slaidiesitluse peatamiseks.
Vajutage jätkamiseks.

Vajutage ühte värviklahvidest
kaugjuhtimispuldil vastava funktsiooni, mis on
näidatud ekraani alumises osas, läbi viimiseks.

Vajutage sinist klahvi esitluse peatamiseks ja
rohkemate funktsioonide vaatamiseks. Kui
funktsioonide vööt ekraani allosas kaob
vajutage ükskõik millist klahvi selle
taastamiseks.

Vajutage ja valige teine pilt või teine album.

Näitab pildi nime, kuupäeva, suurust ja järgmist
pilti slaidiesitluses.

Näitab olemasolevaid piltide üleminekustiile.
Vajutage või valimiseks ja vajutage
aktiveerimiseks.

Seadistab pildi näitamisaja pikkuse:
(lühike), (keskmine) või
(pikk).

Pildi pööramiseks.

Kuvab olemasolevaid suumimise
suurendusvalikuid.

Alustab või lõpetab slaidiesitluse.

Valige pildialbum.

Vajutage piltide nimekirja sisenemiseks.

Vajutage rohelist klahvi.

Vajutage või , või pildi esile
tõstmiseks.

Vajutage pildi vaatamiseks.

Vajutage naasmiseks minipildi ülevaatesse.

Vajutage uuesti rohelist klahvi piltide nimekirja
naasmiseks.

1. MENU
[Multimedia]

2.

1.
[Multimedia]

[Picture]

2. [Picture]

3.

4. OK

5. OK
OK

6.

7.

8.

OK

[Short]
[Medium] [Long]

1.

2.

3.

4.

5. OK

6.

7.

Q

Q

\ [

q

\ [

Q

\ [ q Q

q

l [ No Details]/[More details]

[Transitions]

[Slide time]

[Rotate] (pööramine)

[Zoom]

[Start Show]/[Stop show]

(üleminekud)

(slaidi aeg)

(alusta esitlust/peata
esitlus)

Lubab teil albumipiltide ülevaatlikult vaadata.

Hoiatus

l

l

l

l

l
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7. [On]
[On during mute]

8. OK [Features]

1. MENU [TV
menu] > [Features] > [Subtitle]

3. [On]
[On during

mute]

4. OK [Features]

[Installation]

1 MENU [TV
menu] > [Features] > [Subtitle language]

2

3

4 OK

Vajutage või valimaks , millega
kuvatakse subtiitrid alati või ,
millega kuvatakse alapealkirjasid ainult siis kui
heli on summutatud nupuga
kaugjuhtimispuldil.

Vajutage naasmaks menüüsse.

Peate seda protseduuri kordama võimaldamaks
subtiitreid igal analoogkanalil.

Vajutage kaugjuhtimispuldil ja valige
.

Vajutage või valimaks , millega
kuvatakse subtiitreid alati või

, millega kuvatakse subtiitreid ainult siis,
kui heli on summutatud nupuga
kaugjuhtimispuldil.

Vajutage naasmaks menüüsse.

Valides subtiitrite keele digitaaltelekanalil nagu
on kirjeldatud allpool, on eelistatud subtiitrite
keele seadistus menüüs ajutiselt
ülekirjutatud.

. Vajutage kaugjuhtimispuldil ja valige
.

. Vajutage olemasolevate keelte nimekirja
sisenemiseks.

. Vajutage või alapealkirja keele valimiseks.

. Vajutage .

Philips ei vastuta kui teie USB seade ei ole
toetatud, samuti ei vastuta Philips salvestatud
andmete kahjustuste ega kadumise eest.

\ [

@

Q

\ [

@

Q

\ [

Subtiitrite võimaldamine
digitaaltelekanalitel

Subtiitrite keele valimine
digitaaltelekanalitel

Fotode vaatamine ja muusika kuulamine

USB mälupulga ühendamine
2.

[Multimedia]

Vajutage nimekirja sisenemiseks.

Ühendage lisa USB mälupulk ja vaadake pilte (ainult
JPEG formaadiga) või kuulake muusikat (ainult MP3
või lineaarse PCM formaadiga).

Televiisori töötamise ajal ühendage USB mälupulk
USB pesaga televiisori küljel (vaadake “Seadmete
ühendamine“ leheküljel 36). Peamenüü ilmub
automaatselt ja USB mälupulga nimi on märgistatud

kõrval.

Märkus

Märkus

Märkus
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Heliseadistuste kohandamine

See osa kirjeldab kuidas kohandada heliseadistusi.

(tasakaalustaja)

Tasakaalustaja seadistatud neutraalseks.

Tasakaalustaja seadistused maksimaalsed
kõnepõhisele audiole.

Tasakaalustaja seadistused maksimaalsed
erinevatele audio tüüpidele.

Tasakaalustaja seadistused maksimaalsed
muusikale.

(tasakaal)

(audio keel)

(kõrvaklappide heli)

(automaatsed
helitasemed)

1. MENU [TV
menu] > [TV Settings] > [Sound]

2.

3.

MENU [TV
menu] >  [Installation] > [Preferences]

[On] [Off]

Mute

[On] [Off]

[On] [Off]

Vajutage kaugjuhtimispuldil ja valige
.

Vajutage nimekirja sisenemiseks.

Vajutage või valimaks ühte järgnevatest
seadistustest:

Muudab bassi ja kõrgeid toone helis. Valige iga
vööt seadistuse muutmiseks. Alternatiivina
vajutage värviklahve, et valida ettemääratud
võrdsustaja seadistus:

Muudab helitugevust.

Helivöödi, mis ilmub helitugevuse muutmisel,
võimaldamiseks või mitte võimaldamiseks
vajutage kaugjuhtimispuldil ja valige

.
Vajutage nimekirja sisenemiseks ja valige
helivööt või .

Seadistab vasaku ja parema kõlari tasakaalu
sobivaks teie kuulamise positsiooniga.

Nimekiri audiokeeltest on saadaval
digitaalkanalitel (mitte võimaldatud
analoogkanalitel).

Kui on edastatud, saate kahe erineva keele
vahel valida.

Kui stereo edastamine on võimaldatud valige
Mono või Stereo vahel.

Kui ümbritsev heli (Virtual Dolby Surround) on
võimaldatud, võimaldab see rohkem ruumilist
heli.

Muudab kõrvaklappide heli.

Kui kõrvaklapid on ühendatud vajutage
nuppu kaugjuhtimispuldil audio

summutamiseks televiisori kõlaritest. Vajutades
nuppu taastub televiisori

kõlarite heli.

Vähendab järske heli erinevusi, nagu näiteks
reklaamide algamisega või kanalite
vahetamisel. Valige (sees) või
(väljas).

Tasandab heli erinevused kanalite või
ühendatud seadmete vahel. Peate lülituma
ühendatud seadmele enne Delta volume
muutmist.

Lülitab televiisori automaatselt parimale
ümbritseva heli tööreþiimile sõltuvalt
ülekandest. Valige (sees) või (väljas).

Q
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[Equalizer]

[Standard]

[Speech]

[Multimedia]

[Music]

[Volume]

[Balance]

[Audio language]

[Dual I/II]

[Mono/Stereo]

[Surround mode]

[Headphone volume]

Volume +/-

[Automatic volume leveling]

[Delta volume]

[Auto surround]

Märkus

Märkus
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Poe või kodu reþiimile lülitumine

Keerulisemate teleteksti omaduste
kasutamine

1. MENU [TV
menu] >  [Installation] > [Preferences] >
[Location]

2. Location

3.

4. OK

5. MENU

1. Teletext

2.

3.

1. Teletext

2. INFO

3.

4. OK

1. Dual Screen

2. Dual Screen

3. Teletext

1. Teletext

2. OK

3.

4. OK

5.
[Search]

Vajutage kaugjuhtimispuldil ja valige

(asukoht).

Vajutage sisenemaks menüüsse.

Kasutage või televiisori re iimi
valimiseks:

Vajutage kinnitamiseks.

Vajutage väljumiseks.

Vajutage kaugjuhtimispuldil.

Valige teleteksti lehekülg.

Vajutage või alalehe valimiseks.

Vajutage kaugjuhtimispuldil.

Vajutage .
T.O.P. ülevaade ilmub.

Kasutage või teema valimiseks.

Vajutage lehekülje vaatamiseks.

Vajutage kaugjuhtimispuldil
võimaldamaks kahepoolse ekraaniga teleteksti.

Vajutage uuesti normaalse
teleteksti kuvamiseks.

Vajutage teleteksti välja lülitamiseks.

Vajutage kaugjuhtimispuldil.

Vajutage esimese sõna või numbri esile
tõstmiseks.

Vajutage hüppamaks leheküljel
järgmisele sõnale või numbrile.

Vajutage otsimaks lehekülge, kus on
esiletõstetud sõna või number.

Vajutage väljumiseks kuni enam ükski sõna
ega number ei ole esile tõstetud
(otsima).

Q

\ [

C

q Q

C
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Seadistab smart seadistused peale,
ideaalne poe keskkonnas. Seadistuste
muudatuste paindlikkus on piiratud.

Annab kodukasutajatele täieliku
paindlikkuse muuta kõiki televiisori
seadistusi.

Teie televiisoril on 1200 lehekülge mälu, mis
salvestab edastatud teleteksti leheküljed ja alalehed.
Teleteksti mälu vähendab lehe laadimise aega.

Teleteksti lehekülg võib hoida mitut alalehte.
Alalehed kuvatakse vöödil, mis asub
pealeheküljenumbri kõrval.

Lehekülgede tabel (T.O.P.) teleteksti edastamised
lubavad teil hüpata ühelt teemalt teisele ilma
leheküljenumbrite kasutamiseta. T.O.P. teleteksti ei
edastata kõikidele telekanalitele.

Kasutades kahepoolset teleteksti ekraani, kuvatakse
kanal või allikas ekraani vasakule poolele. Teletekst
kuvatakse paremale poolele.

Kiirelt hüpake teemale, mis on ühendatud mitme
leheküljenumbriga või otsige kindlat sõna teleteksti
leheküljel.

või

[Shop] (pood)
[Vivid]

[Home] (kodu)

Teleteksti alalehtede valimine

T.O.P. teleteksti edastamise valimine

Kahepoolse ekraaniga teleteksti kasutamine

Teleteksti otsimine

Ü

l

l
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Lapseluku menüüsse sisenemine

Kõikide kanalite ja ühendatud seadmete
lukustamine või avamine

Programmi või kõikide kanalite lukustamine
kindlaks ajaks

Ühe või enama kanali ja ühendatud seadme
lukustamine

Vanemliku hinnangu seadistamine

Subtiitrite võimaldamine
analoogtelekanalitelt

1. MENU [TV
menu] > [Features] > [Child lock]

2.

1. [Child lock] [Lock]
[Unlock]

2. OK

1. [Child lock] [Custom lock]

2. [Custom lock]

3. [Lock arter]

4. [On] [Timer lock]

5.

6. [Time]

7.

8.

9. OK

[Child lock] [Custom lock]

2.

3. [Channel lock]

4.

5.

6. OK

1. [Child lock] [Custom lock]

2.

3. [Parental rating]

4.

5.

6. MENU [Child lock]

1.

2. Teletext

3.

4. Teletext

5. MENU [TV
menu] > [Features] > [Subtitle]

6.

Vajutage kaugjuhtimispuldil ja valige
ja vajutage

koodi sisestamiseks.

Sisestage numbriklahvidega oma kood.

menüüs valige (lukustama)
või (avama).

Vajutage .

Valige menüüs
(luku seadistamine).

Vajutage sisenemaks
menüüsse.

Vajutage uuesti sisenemaks
menüüsse.

Valige (sees) võimaldamaks .

Vajutage .

Valige .

Vajutage .

Sisestage aeg, kasutades või ja .

Vajutage .

1. Valige menüüs
(luku seadistamine).

Vajutage sisenemiseks.

Vajutage või valimaks
(kanali lukk).

Vajutage .

Vajutage või kanali või seadme
valimiseks, mida te soovite lukustada või
avada.

Iga valiku korral vajutage kanali või seadme
lukustamiseks või lahti lukustamiseks.

Valige menüüs
(luku seadistamine).

Vajutage sisenemiseks.

Vajutage või
valimiseks.

Vajutage .

Vajutage või vanuse hinnangu
valimiseks.

Vajutage väljumaks
menüüst.

Valige analoogtelekanal.

Vajutage kaugjuhtimispuldil.

Sisestage kolmekohaline subtiitrite
leheküljenumber.

Vajutage teleteksti välja
lülitamiseks.

Vajutage kaugjuhtimispuldil ja valige
.

Vajutage nimekirja sisenemiseks.
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Mõnedel digitaalsetel edastajatel on programmid
hinnanguga vastavalt vanusele. Saate seadistada
televiisori näitamaks ainult neid programme, mille
vanuse hinnang on kõrgem kui teie lapse oma.

Igale telekanalile saab subtiitreid seadistada.
Subtiitrid edastatakse teleteksti või DVB-T
digitaaledastajate kaudu. Koos digitaaledastajatega
on teil lisavõimalus valida eelistatavate subtiitrite
keel.

Subtiitrite kasutamine
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Rohkem 7 või 8 päeva“ EPG kohta

Automaatne ooteolekureþiimile lülitumine
(unetaimer)

Automaatne televiisori sisse lülitamine (On
timer)

Telekanalite või ühendatud seadmete
lukustamine (Lastelukk)

Lapseluku koodi seadistamine või muutmine

“

Otsing þanri, ajakava meeldetuletuste ja enamate
tunnuste kaudu on võimaldatud läbi

menüü.

See peatükk kirjeldab kuidas televiisorit kindlaks
määratud ajal sisse või välja lülitada ning lapseluku
kasutamist.

Unetaimer lülitab televiisori ooteolekureþiimile peale
kindlaks määratud aega.

On timer (taimer sees) lülitab automaatselt
televiisori ooteolekureþiimist kindlaks määratud
kanalile kindlaks määratud ajal.

Lukustage telekanalid või ühendatud seadmed
neljakohalise koodiga vältimaks lastel keelatud
kanalite nägemist.

“

[Programme
guide]

1. GUIDE

2. MENU
[Programme guide]

3.

4.

5.

6. OK

7. GUIDE

[Programme guide]

1. MENU [TV
menu] > [Features] > [Sleeptimer]

2. [Sleeptimer]

3.

4. OK

1. MENU [TV
menu] > [Features] > [On timer]

2. [On timer]

3.

4. OK

5. MENU

[On timer]
[Off]

1. MENU [TV
menu] > [Features] > [Set code] (koodi
seadistamine)/ [Change code]

2.

3. [Features]

Vajutage kaugjuhtimispuldil.

Vajutage kaugjuhtimispuldil. Ilmub
menüü.

Vajutage või menüü valiku valimiseks.

Vajutage sisenemiseks.

Vajutage või valiku tegemiseks.

Vajutage või vajutage rohelist klahvi valiku
aktiveerimiseks.

Vajutage EPGst lahkumiseks.

Ainult kanalid, mis on esile tõstetud kui EPG
kanalid ilmuvad menüüs.

Vajutage kaugjuhtimispuldil ja valige
.

Vajutage sisenemiseks vöödile.

Vajutage või aja seadistamiseks.
See võib ulatuda kuni 180 minutini 5
minutiliste vahedega. Olles seadistatud 0
minutile, on unetaimer välja lülitatud.

Vajutage unetaimeri aktiveerimiseks.

Alati on võimalik televiisor ka varem välja
lülitada või unetaimeri ajastust ümber
seadistada.

Vajutage kaugjuhtimispuldil ja valige
.

Vajutage menüüsse
sisenemiseks.

Kasutage või valimaks ja
sisenemiseks menüü elementidele kanali
seadistamiseks kindlale nädalapäevale,
sageduse ning algusaja seadmiseks.

Vajutage kinnitamiseks.

Vajutage väljumiseks.

välja lülitamiseks valige menüüs
(väljas).

Vajutage kaugjuhtimispuldil ja valige

(koodi
muutmine).

Vajutage koodi seadistusse sisenemiseks.

Sisestage kood numbriklahvidega.
(tunnused) menüü ilmub koos sõnumiga, mis
kinnitab, et kood on loodud või muudetud.

Määratud koodi unustamisel sisestage 8888“

iga kehtiva koodi ülekirjutamiseks.
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Märkus

Märkus

Nõuanne

Nõuanne

Taimerite ja lapseluku kasutamine
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Teleteksti lehekülgede suurendamine

Teleteksti menüü kasutamine

Teleteksti 2.5 kasutamine

Rohkem mugavamaks lugemiseks võite suurendada
teleteksti lehekülgi.

Teleteksti menüü valikutega võite paljastada
peidetud informatsiooni, lasta alalehtedel
automaatselt ringelda ja muuta iseloomulikke
seadistusi.

(paljastama)

(alalehtede ringlemine)

Kui edastatud telekanal võimaldab, pakub teletekst
2.5 rohkem värve ja paremat graafikat kui
normaalne teletekst. Teletekst 2.5 on vaikimisi sisse
lülitatud.

Vajutage nimekirja sisenemiseks.

1. Teletext

2. OPTION

3. OPTION

4.

5. OPTION

1. Teletext

2. MENU [TELETEXT MENU]

3.

4. OK

5. MENU [TELETEXT MENU]

6. Teletext

1. MENU [TV
menu] >  [Installation] > [Preferences] >
[Teletext 2.5]

3. [On] [Off]

4. OK

Vajutage kaugjuhtimispuldil ja
valige teleteksti lehekülg.

Vajutage kaugjuhtimispuldil
suurendamaks lehekülje ülemist osa.

Vajutage uuesti lehekülje suurendatud
alumise osa vaatamiseks.

Vajutage või suurendatud lehekülgede
läbi sirvimiseks.

Vajutage uuesti normaalsuurusega
leheküljele naasmiseks.

Vajutage kaugjuhtimispuldil.

Vajutage .  Ilmub
menüü.

Vajutage või valiku valimiseks.

Peidab või paljastab peidetud informatsiooni
leheküljel, näiteks lahendused mõistatustele ja
pusledele.

Kui alalehed on võimaldatud valitud leheküljel
võite automaatselt alalehti ringi käia lasta.

Mõned keeled kasutavad erinevaid tähtede
seadistust. Kasutades erinevat keelt, lülituge
sobivale keelegrupile teleteksti korralikuks
kuvamiseks.

Vajutage valiku muutmiseks.

Vajutage menüüst
väljumiseks.

Vajutage teleteksti välja
lülitamiseks.

Vajutage kaugjuhtimispuldil ja valige

.

Valige (sees) või (väljas).

Vajutage valiku muutmiseks.

C

\ [

C
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[Reveal]

[Cycle subpages]

[Language] (keel)

2.

l

l

l
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Lemmikute nimekirja loomine

Nõuanne

Kasutage (kõik kanalid) nimekirja või
seadistage oma lemmiknimekiri teie poolt eelistatud
telekanalitest ja raadiojaamadest. Iga teie pereliige
võib luua oma isikliku lemmiknimekirja.

þ

Vajutage kaugjuhtimispuldil
telekanalite läbivaatamiseks valitud
lemmiknimekirjas.
Numbriklahvidega saate endiselt valida
kanaleid, mis ei kuulu lemmiknimekirja.

[All channels]

– P +

Lemmiknimekirja valimine

Lemmiknimekirja seadistamine

Lemmiknimekirjast kanali valimine

1. OK
MENU [Channel list]

[All channels]

2.

3.

4. OK

5. OK

1. OK

2.

3.

4. OK

5. [Edit list]

6.

7. OK

8. [Edit list]

1. OK

2.

3. OK

Vajutage kaugjuhtimispuldil. Alternatiivina
võite vajutada ja valida .

Kui tegemist on esmakordse
installeerimisega kuvatakse
nimekiri.

Kui see ei ole esmakordne installeerimine
ilmub viimati valitud lemmiknimekiri.

Vajutage punast klahvi kõikide
lemmiknimekirjade kuvamiseks.

Vajutage või nimekirja valimiseks.

Vajutage .
Valitud lemmiknimekiri ilmub.

Vajutage uuesti väljumiseks.

Vajutage kaugjuhtimispuldil.
Viimati valitud nimekiri ilmub.

Vajutage punast klahvi kõikide
lemmiknimekirjade näitamiseks.

Vajutage või nimekirja valimiseks.

Vajutage .

Vajutage rohelist klahvi tööre iimi
sisenemiseks.

Valitud nimekiri kuvab terve kanalite
nimekirja.

Vajutage või kanali esile tõstmiseks.

Vajutage esile tõstetud kanali märkimiseks
(mitte märkimiseks).

Kanal liidetakse (või eemaldatakse) valitud
nimekirja.

Vajutage rohelist klahvi uuesti
tööreþiimist väljumiseks.

Muudetud kanalite nimekiri ilmub uuesti.

Vajutage kaugjuhtimispuldil. Viimati valitud
kanalinimekiri ilmub.

Kasutage või kanali esile tõstmiseks.

Vajutage . Televiisor lülitub sellele kanalile.
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Elektroonilise programmijuhi
kasutamine

Märkus

EPG (elektrooniline programmijuht) on
ekraanipõhine juht, mis kuvab digitaalsetele
teleprogrammidele ajakavasid. Antud juht ei ole
saadava analoogkanalite korral. Saate navigeerida,
valida ja vaadata programme aja, pealkirja või þanri
järgi.

On kahte liiki EPGsid, (nüüd ja
järgmine) ja (7 või 8 päeva) EPG.

on alati saadaval, kuid EPG
on ainult mõnedes riikides võimaldatud.

EPG menüüga saate:

Hetkel edastatud digitaalprogrammide
nimekirja vaadata.

Tulevaid programme vaadata.

Grupeerida programme þanri järgi.

Seada meelespeasid programmi algusaja kohta.

Seada eelistatud EPG kanaleid.

Näidatakse hetkel mängiva programmi
detailset informatsiooni.

EPG andmete vastuvõtmine võib võtta
natuke aega. Olles laadinud, kuvatakse

teleprogrammide nimekiri.

Näitab informatsiooni järgmise programmi
kohta.

(meeldetuletus)
Märgib programmi meeldetuletusena.

(vaatamine)
Hetkel ülekantava programmi vaatamine või
kuulamine.

(Hüppamine)
Hüppab järgmisele või eelmisele päevale.

Kui võimaldatud, kuvab valitud programmi
informatsiooni.

[Now and Next]
[7 or 8 day] [Now

and Next] [7 or 8 day]

[Now and Next]

[7 or 8 day]

[Next] (järgmine)

[Remind]

[Watch]

[Jump to...]

[Info]

l

l

l

l

EPG sisse lülitamine

EPG esmakordsel kasutamisel võidakse teilt
küsida uuendamist. Kui nii, järgige juhiseid
ekraanil.

Vajutage kaugjuhtimispuldil.

Alternatiivina vajutage ja valige
(programmi juht)

Ilmuvad järgnevad EPG tüübid:

Kasutage värviklahve kaugjuhtimispuldil

olemasolevate tegevuste aktiveerimiseks:

Vajutage EPGst väljumiseks.

1. GUIDE

MENU
[Programme guide]

2.

3. GUIDE

l
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