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   Pixelová charakteristika  
  Tento produkt využívající technologii LCD 
se vyzna�uje vysokým po�tem barevných 
pixel�. A�koli hodnota efektivních pixel� je 
99,999 % nebo více, mohou se na obrazovce 
vytrvale objevovat �erné skvrny nebo sv�tlé 
body (�ervené, zelené �i modré). Jedná se o 
strukturální vlastnost displeje (nevybo�ující 
z oborových standard�), nikoli o závadu.
  Spole�nost Philips Electronics Singapore Pte Ltd 
tímto nabízí, že na vyžádání poskytne úplnou 
kopii p�íslušného zdrojového kódu softwarových 
balí�k� s otev�eným kódem a chrán�ných 
autorskými zákony, které jsou použity v tomto 
výrobku, pro který je tato nabídka vyžadována 
p�íslušnými licencemi. Tato nabídka je platná 
po dobu t�í let od zakoupení výrobku a je 
k dispozici každému, kdo obdrží tuto informaci. 
Chcete-li získat zdrojový kód, kontaktujte open.
source@philips.com. Jestliže si nep�ejete použít 
e-mail nebo neobdržíte odpov�� b�hem týdne, 
napište na adresu „Open Source Team, Philips 
Intellectual Property & Standards, P.O. Box 
220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands“. 
Jestliže neobdržíte v�asné potvrzení dopisu, 
napište e-mail na výše uvedenou adresu. Texty 
licencí a oznámení pro software s otev�eným 
kódem použitý v tomto výrobku jsou obsaženy 
v samostatném letáku.
   Soulad se standardy EMF 
  Koninklijke Philips Electronics N.V. vyrábí 
a prodává mnoho výrobk� ur�ených pro 
spot�ebitele, které stejn� jako jakýkoli jiný 
elektronický p�ístroj mají obecn� schopnost 
vysílat a p�ijímat elektromagnetické signály. 
  Jednou z p�edních � remních zásad spole�nosti 
Philips je zajistit u našich výrobk� všechna 
pot�ebná zdravotní a bezpe�nostní opat�ení, splnit 
veškeré p�íslušné požadavky stanovené zákonem 
a dodržet všechny standardy EMF platné v dob� 
výroby.
  Spole�nost Philips usiluje o vývoj, výrobu a 
prodej výrobk� bez nep�íznivých vliv� na lidské 
zdraví. Spole�nost Philips potvrzuje, že pokud se 
s jejími výrobky správn� zachází a používají se 
pro zamýšlený ú�el, je podle sou�asného stavu 
v�deckého poznání jejich použití bezpe�né. 

         1 Oznámení
  2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. 
Všechna práva vyhrazena.
  Technické údaje se mohou zm�nit bez 
p�edchozího upozorn�ní. Ochranné známky 
jsou majetkem spole�nosti Koninklijke Philips 
Electronics N.V nebo náležitých vlastník�. 
Spole�nost Philips si vyhrazuje právo kdykoli 
zm�nit produkty bez povinnosti p�izp�sobit 
odpovídajícím zp�sobem starší p�íslušenství.
  Materiál v této p�íru�ce je považován za 
odpovídající zamýšlenému použití systému. 
Pokud se výrobek nebo jeho jednotlivé moduly 
�i procedury používají pro ú�ely jiné než zde 
uvedené, je t�eba získat potvrzení jejich platnosti 
a vhodnosti. Spole�nost Philips zaru�uje, že 
samotný materiál neporušuje žádné patenty 
registrované ve Spojených státech. Neexistuje 
žádná jiná výslovná ani p�edpokládaná záruka.
   Záruka  

    Riziko poran�ní, poškození televizoru • 
nebo zrušení záruky! Nikdy se 
nepokoušejte opravit televizor sami.
    Televizor a p�íslušenství používejte jen • 
v souladu s pokyny výrobce.
    Symbol varování na zadní stran� • 
televizoru ozna�uje riziko úrazu 
elektrickým proudem. Nikdy neodnímejte 
kryt televizoru. V p�ípad� servisu nebo 
opravy vždy kontaktujte zákaznickou 
podporu spole�nosti Philips.

   
    Jakákoli operace výslovn� zakázaná v této • 
p�íru�ce a jakékoli úpravy a montážní 
postupy nedoporu�ené nebo neschválené 
v této p�íru�ce ruší platnost záruky.
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  Vyrobeno s licencí od spole�nosti BBE Sound, 
Inc. Licence od spole�nosti BBE, Inc. byla vydána 
na základ� jednoho nebo více následujících 
patent� registrovaných v USA: 5510752, 
5736897. BBE a symbol BBE jsou registrované 
ochranné známky spole�nosti BBE Sound Inc. 

  Spole�nost Philips hraje aktivní roli ve vývoji 
mezinárodních standard� EMF a bezpe�nostních 
norem, díky �emuž dokáže p�edvídat další vývoj 
ve standardizaci a rychle jej promítnout do 
svých výrobk�.
   Pojistka elektrické sítª (pouze Spojené 
království) 
  Tento televizor je vybaven schválenou lisovanou 
zástr�kou. Pokud je nutné pojistku elektrické 
sít� vym�nit, je t�eba ji nahradit pojistkou stejné 
hodnoty, jak je uvedeno na zástr�ce (nap�. 10 A).
      1 Sejm�te kryt pojistky a vyjm�te pojistku. 
    2 Náhradní pojistka musí vyhovovat norm� 

BS 1362 a nést zna�ku schválení ASTA. 
V p�ípad� ztráty pojistky ov��te správný 
typ u svého prodejce. 

    3 Nasa�te kryt pojistky zp�t.
    Podle sm�rnice EMC se nesmí zástr�ka tohoto 
produktu pro p�ipojení k elektrické síti odd�lit 
od napájecího kabelu.
   Copyright 

   
  VESA, FDMI a logo VESA Mounting Compliant 
jsou ochranné známky spole�nosti Video 
Electronics Standards Association.
  Windows Media je registrovaná ochranná 
známka nebo ochranná známka spole�nosti 
Microsoft Corporation v USA a/nebo dalších 
zemích.
   ®  Kensington a Micro Saver jsou ochranné 
známky spole�nosti ACCO World Corporation 
registrované v USA, p�i�emž v jiných zemích 
sv�ta byla registrace již vydána nebo se �eká na 
vy�ízení p�íslušné žádosti. 
  Všechny další registrované a neregistrované 
ochranné známky jsou vlastnictvím náležitých 
vlastník�.
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     Nebezpe¯í zkratu nebo požáru! 
    Nikdy nevystavujte dálkový ovlada� ani • 
baterie dešti, jinému p�sobení vody nebo 
nadm�rným teplotám.
    Zabra	te p�sobení nadm�rné síly na • 
elektrické zástr�ky. Uvoln�né zástr�ky 
mohou jisk�it nebo zp�sobit požár.

     Nebezpe¯í zranªní nebo poškození televizoru! 
    Ke zvedání a p�enášení televizoru • 
s hmotností p�evyšující 25 kg jsou t�eba 
dv� osoby.
    P�i montáži stojanu k televizoru • 
používejte pouze dodaný stojan. Stojan 
k televizoru pevn� p�ipojte. Umíst�te 
televizor na hladký rovný povrch, který 
udrží váhu televizoru a stojanu.
    P�i montáži televizoru na ze� použijte • 
pouze držák pro montáž na st�nu, který 
televizor unese. P�ipevn�te držák pro 
montáž na st�nu pouze ke st�n�, která jej 
a televizor unese. Spole�nost Koninklijke 
Philips Electronics N.V. nenese žádnou 
odpov�dnost za nesprávnou montáž na ze�, 
která bude p�í�inou nehody nebo zran�ní.

     Nebezpe¯í poranªní dªtí! 
  Postupujte podle t�chto opat�ení, abyste 
zabránili p�evrhnutí televizoru a p�ípadnému 
následnému poran�ní d�tí:

    Nikdy televizor neumís�ujte na povrch • 
pokrytý látkou nebo jiným materiálem, 
který lze stáhnout.
    Ujist�te se, že žádná �ást televizoru • 
nep�esahuje p�es okraj povrchu.
    Nikdy televizor neumís�ujte na vysoký • 
nábytek (jako nap�íklad knihovnu) bez 
zajišt�ní nábytku a televizoru do zdi nebo 
pomocí vhodné podp�ry.
    Pou�te d�ti o nebezpe�í hrozícím p�i • 
pokusu vylézt na nábytek k televizoru.

     Nebezpe¯í p�eh�átí!  
    Nikdy televizor neumís�ujte do • 
uzav�ených prostor�. Po všech stranách 
televizoru ponechejte vždy volný prostor 
nejmén� 10 cm (z d�vodu zajišt�ní 
proud�ní vzduchu). Zajist�te, aby nedošlo 
k zakrytí ventila�ních otvor� na televizoru 
záv�sy nebo jinými p�edm�ty.

     2 D�ležité 
informace

   P�ed použitím televizoru si pozorn� p�e�t�te 
všechny pokyny. Pokud dojde v d�sledku 
neuposlechnutí t�chto pokyn� k poškození 
televizoru, záruka na p�ístroj zanikne.

    Bezpe¯nost
   Nebezpe¯í požáru nebo úrazu elektrickým 
proudem! 

    Televizor nikdy nevystavuje dešti nebo • 
jinému p�sobení vody. Do blízkosti 
televizoru nikdy neumís�ujte nádoby 
s vodou, nap�íklad vázy. Pokud dojde 
k rozlití vody na televizor nebo do n�j, 
okamžit� odpojte televizor z elektrické 
zásuvky. Obra�te se na st�edisko 
pé�e o zákazníky spole�nosti Philips a 
nechte televizor p�ed dalším užíváním 
zkontrolovat.
    Nikdy neumís�ujte televizor, dálkový • 
ovláda� ani baterie do blízkosti 
otev�eného ohn�, jiných zdroj� tepla ani 
na p�ímé slune�ní sv�tlo.
  Abyste zabránili požáru, nikdy 
nenechávejte v blízkosti televizoru, 
dálkového ovlada�e nebo baterií sví�ky 
nebo jiné ho�ící p�edm�ty.

     
    Nikdy nevkládejte žádné p�edm�ty do • 
ventila�ních otvor� nebo jiných otvor� na 
televizoru.
    P�i otá�ení televizoru zkontrolujte, zda • 
není napájecí kabel napínán. P�i napnutí 
napájecího kabelu m�že dojít k uvoln�ní 
p�ipojení a vzniku jisker.
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    Televizor a rám �ist�te m�kkým • 
navlh�eným had�íkem. K �išt�ní televizoru 
nikdy nepoužívejte alkohol, chemikálie 
nebo �isticí prost�edky pro domácnost.
    Nebezpe�í poškození obrazovky • 
televizoru! Nikdy se obrazovky 
nedotýkejte, netla�te na ni, neškrábejte a 
zabra	te úder�m do obrazovky jakýmikoli 
p�edm�ty.
    Abyste zabránili deformacím a vyblednutí • 
barev, ot�ete kapky vody co nejd�íve.

       Likvidace starého výrobku a baterií

    
  Výrobek je navržen a vyroben z vysoce 
kvalitního materiálu a sou�ástí, které lze 
recyklovat a znovu používat.

    
  Pokud je výrobek ozna�en tímto symbolem 
p�eškrtnutého kontejneru, znamená to, že 
podléhá sm�rnici EU 2002/96/ES. Zjist�te si 
informace o místním systému sb�ru t�íd�ného 
odpadu elektrických a elektronických výrobk�.
  Postupujte podle místních na�ízení a 
nelikvidujte staré výrobky spolu s b�žným 
komunálním odpadem.
  Správnou likvidací starého výrobku pom�žete 
p�edejít možným negativním dopad�m na 
životní prost�edí a zdraví lidí.

    
  Výrobek obsahuje baterie podléhající sm�rnici 
EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do 
b�žného komunálního odpadu.
  Informujte se o místních pravidlech sb�ru 
t�íd�ného odpadu baterií, protože správnou 
likvidací starého výrobku pom�žete p�edejít 
možným negativním dopad�m na životní 
prost�edí a zdraví lidí.

     Nebezpe¯í poškození televizoru!  
    P�ed p�ipojením televizoru k elektrické • 
zásuvce ov��te, že její nap�tí se shoduje 
s údajem na zadní stran� televizoru. 
Televizor nikdy nep�ipojujte k elektrické 
zásuvce s jiným nap�tím.

     Nebezpe¯í zranªní, požáru nebo poškození 
napájecího kabelu!  

    Na napájecí kabel nepokládejte televizor • 
ani žádné jiné p�edm�ty.
    Aby bylo možné napájecí kabel televizoru • 
rychle odpojit od zásuvky, zajist�te, aby 
byl k elektrické zásuvce vždy umožn�n 
snadný p�ístup.
    P�i odpojování napájecího kabelu vždy • 
tahejte za zástr�ku, nikdy za kabel.
    P�ed bou�kou odpojte televizor od • 
elektrické zásuvky a antény. B�hem 
bou�ky se nedotýkejte žádné �ásti 
televizoru, napájecího kabelu nebo 
anténního kabelu.

     Nebezpe¯í poškození sluchu!  
    Nepoužívejte sluchátka p�i vysoké • 
hlasitosti po delší dobu.

     Nízké teploty 
    Pokud je televizor transportován p�i • 
teplotách nižších než 5 °C, rozbalte jej 
a p�edtím, než jej p�ipojíte k elektrické 
zásuvce, po�kejte, dokud se jeho teplota 
nevyrovná teplot� v místnosti.

       Pé¯e o obrazovku
    Vyhýbejte se zobrazování statických • 
obraz�. Statické obrazy jsou takové 
obrazy, které z�stávají na obrazovce 
po dlouhou dobu. P�íkladem mohou 
být nabídky na obrazovce, �erné pruhy 
nebo zobrazení �asu. Pokud statické 
obrazy musíte používat, snižte kontrast 
a jas obrazovky, abyste zabránili jejímu 
poškození.
    P�ed �išt�ním odpojte televizor od • 
elektrické sít�.
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     • Úspora energie 
  Nastavení  [Standard]  televizoru 
kombinuje n�kolik televizních nastavení, 
které ve výsledku šet�í energii. Viz 
možnost  [Inteligentní nastavení]  v 
nabídce  [Kon· gurace]  .
     • Spot�eba energie v úsporném 
pohotovostním režimu 

    Vysoce pokro�ilé obvody napájení, které jsou 
nejlepší ve své t�íd�, snižují spot�ebu energie 
televizoru na extrémn� nízkou úrove	, 
aniž by došlo ke ztrát� funk�nosti stálého 
pohotovostního režimu.
   �ízení napájení 
  Pokro�ilé �ízení napájení tohoto televizoru 
zaru�uje nejefektivn�jší využití energie. 
M�žete ov��it, jak vaše osobní nastavení 
televizoru, úrove	 jasu aktuálního obrazu na 
obrazovce a okolní podmínky osv�tlení ur�ují 
relativní spot�ebu energie. 
  Spole�nost Philips se u svých inovativních 
spot�ebitelských produkt� neustále zam��uje 
na snižování jejich dopadu na životní 
prost�edí. B�hem výroby se soust�edíme na 
vylepšování produkt� s ohledem na životní 
prost�edí, snižování množství škodlivých látek, 
energetickou úspornost použití, na pokyny 
týkající se ukon�ení životnosti a recyklaci 
výrobku.
  Díky naší snaze v oblasti životního prost�edí 
byl tento televizor ocen�n zna�kou Ecolabel 
– kv�tinou – www.ecolabel.eu
  Podrobné informace o spot�eb� 
v pohotovostním režimu, zásadách platných 
pro záruku, náhradních dílech a recyklaci 
tohoto televizoru naleznete na webové 
stránce spole�nosti Philips pro vaši zemi www.
philips.com.
  Tento televizor je vybaven funkcemi, které 
p�ispívají k energeticky efektivnímu používání. 
Tento televizor byl za své kvality týkající 
se životního prost�edí ocen�n evropskou 
zna�kou Ecolabel.

     ECO-Green

   
    Vysoká energetická ú�innost• 
    Nízká spot�eba v pohotovostním režimu• 
    Navrženo pro podporu recyklace• 

    Spole�nost Philips se u svých inovativních 
spot�ebitelských produkt� neustále zam��uje 
na snižování jejich dopadu na životní 
prost�edí. B�hem výroby se soust�edíme na 
vylepšování produkt� s ohledem na životní 
prost�edí, snižování množství škodlivých látek, 
energetickou úspornost použití, na pokyny 
týkající se ukon�ení životnosti a recyklaci 
výrobku.
  Díky naší snaze v oblasti životního prost�edí 
byl tento televizor ocen�n zna�kou Ecolabel 
– kv�tinou – www.ecolabel.eu
  Podrobné informace o spot�eb� 
v pohotovostním režimu, zásadách platných 
pro záruku, náhradních dílech a recyklaci 
tohoto televizoru naleznete na webové 
stránce spole�nosti Philips pro vaši zemi www.
philips.com.
  Tento televizor je vybaven funkcemi, které 
p�ispívají k energeticky efektivnímu používání. 
Tento televizor byl za své kvality týkající 
se životního prost�edí ocen�n evropskou 
zna�kou Ecolabel.
   Energeticky efektivní funkce 

     • Senzor okolního osvªtlení 
  Jestliže se setmí, vestav�ný senzor 
okolního osv�tlení sníží jas televizoru a 
šet�í tak energii.

CS
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   Energeticky efektivní funkce 
     • Senzor okolního osvªtlení 
  Jestliže se setmí, vestav�ný senzor 
okolního osv�tlení sníží jas televizoru a 
šet�í tak energii.
     • Úspora energie 
  Nastavení  [Standard]  televizoru 
kombinuje n�kolik televizních nastavení, 
které ve výsledku šet�í energii. Viz 
možnost  [Inteligentní nastavení]  v 
nabídce  [Kon· gurace]  .
     • Spot�eba energie v úsporném 
pohotovostním režimu 
    Vysoce pokro�ilé obvody napájení, které 
jsou nejlepší ve své t�íd�, snižují spot�ebu 
energie televizoru na extrémn� nízkou 
úrove	, aniž by došlo ke ztrát� funk�nosti 
stálého pohotovostního režimu.
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    f  LightGuide : dostupné opuze u model� 
PFL7864Hs.

       Dálkové ovládání

   
1

28 2
3
4
5
6
7

8

9

10

13
14

17

19

20

18

15
16

27

24

23

21

22

26
25

12
11

       3 Výrobek
  Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi 
uživateli výrobk� spole�nosti Philips! Pokud 
chcete využít všechny výhody podpory nabízené 
spole�ností Philips, zaregistrujte sv�j výrobek na 
adrese www.philips.com/welcome.

    P�ehled televizoru
  Tato �ást poskytuje p�ehled nej�ast�ji 
používaných ovládacích prvk� a funkcí 
televizoru.

    Ovládací prvky a indikátory na boku

   
    a     POWER : Zapíná nebo vypíná výrobek. 

Výrobek se zcela vypne od napájení až 
po fyzickém odpojení ze zásuvky.

    b  P/CH +/- : Slouží k p�epnutí na další nebo 
p�edchozí kanál.

    c     SOURCE : Vybírá p�ipojená za�ízení.

    d  VOLUME +/- : Slouží ke zvýšení nebo 
snížení hlasitosti.

    e  P�ední indikátor LED 

3

4

2

1

5
6
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    p    ( Ztlumit )
  Ztlumí nebo obnoví hlasitost.

    q  P +/-  ( Program +/- )
  Slouží k p�epnutí na další nebo p�edchozí 
kanál.

    r     FORMAT 
  Vybírá formát obrazu.

    s  0-9  ( -íselná tla¯ítka )
  Slouží k výb�ru kanálu nebo nastavení.

    t     PICTURE 
  Otev�e nabídku pro nastavení obrazu.
U n�kterých model� není k dispozici.

    u     SOUND 
  Otev�e nabídku pro nastavení zvuku.
U n�kterých model� není k dispozici.

    v     +/-  ( Hlasitost +/- )
  Slouží ke zvýšení nebo snížení hlasitosti.

    w     BACK  P/P  (  P�EDCHOZÍ KANÁL )
    Slouží k návratu na p�edchozí • 
obrazovku nabídky.
    Slouží k návratu na p�edchozí • 
kanál. (Jen Spojené království: není 
podporováno u kanál� MHEG).

      x     GUIDE 
  Otevírá nebo zavírá nabídku EPG 
(Electronic Program Guide – Elektronický 
programový pr�vodce).

    y  SCENEA  ( Tapeta )
  Zobrazí tapetu na obrazovce televizoru.
U n�kterých model� není k dispozici.

    z  DEMO 
  Zapne �i vypne nabídku Demo.

    {  TV 
  Slouží k p�epnutí zp�t na zdroj antény.

    |  SUBTITLE 
    Zapíná a vypíná titulky.

  *Ovládá p�ipojené za�ízení kompatibilní se 
systémem EasyLink.

    a    ( Pohotovostní režim – zapnuto )
    Pokud je televizor zapnutý, p�epne • 
jej do pohotovostního režimu.
    Pokud je televizor v pohotovostním • 
režimu, zapne jej.

      b  MHEG/TELETEXT 
  Zapíná a vypíná teletext.

    c     SOURCE 
  Vybírá p�ipojená za�ízení.

    d  Barevná tla¯ítka 
  Slouží k výb�ru úkol� nebo možností.

    e  AD  ( Popis zvuku )
  Jen Spojené království: Umož	uje 
zvukový komentá� pro zrakov� postižené 
osoby.U n�kterých model� není 
k dispozici.

    f    ( Doma )
  Otev�e nebo zav�e výchozí nabídku.

    g     OPTIONS 
  Otevírá možnosti týkající se aktuální 
aktivity nebo výb�ru.

    h  OK 
  Potvrdí zadání nebo výb�r.

    i        ( Naviga¯ní tla¯ítka )
  Slouží k procházení nabídek.

    j     INFO 
  Zobrazí informace o kanálu (jsou-li 
k dispozici).

    k    ( Vzad )
  *Vyhledávání vzad.

    l    ( Vp�ed )
  *Prohledává sm�rem vp�ed.

    m    ( P�ehrát/Pozastavit )
  *Spouští, pozastavuje nebo obnovuje 
p�ehrávání.

    n    ( Nahrávání )
  *Spouští nebo zastavuje p�ehrávání videa.

    o    ( Stop )
  *Zastavuje p�ehrávání.

-
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 Tip

 A�koli televizor v pohotovostním režimu  •
spot�ebovává pouze velmi malé množství 
energie, spot�ebovává ji po celou dobu. Pokud 
nebudete p�ístroj delší dobu používat, odpojte 
napájecí kabel od elektrické zásuvky.

 Poznámka

 Nem�žete-li najít dálkový ovlada� a chcete  •
zapnout televizor z pohotovostního režimu, 
stiskn�te tla�ítko  P/CH +/-  na boku televizoru.

      P�epínání kanál�

    
     

      Stiskn�te tla�ítko  • P +/-  na dálkovém 
ovlada�i nebo tla�ítko  P/CH +/-  na boku 
televizoru.
    Použijte  • -íselná tla¯ítka  k zadání �ísla 
kanálu.
    Použijte  • tabulku   (viz ‘P�epínání kanál� 
pomocí tabulky kanál�’ na stran�   11  )  kanál�.

 Poznámka

 P�i použití seznamu oblíbených kanál� m�žete  •
vybrat jen kanály v seznamu.

       4 Používání 
výrobku

  Tato �ást popisuje základní  funkce  televizoru.

    Zapnutí/vypnutí nebo 
p�epnutí televizoru do 
pohotovostního režimu

     
     
     Zapnutí 

    Pokud p�ední indikátor LED nesvítí, • 
stiskn�te tla�ítko    POWER  na boku 
televizoru.
    Jestliže p�ední indikátor LED svítí �erven�, • 
stiskn�te tla�ítko    ( Pohotovostní režim 
– zapnuto ) na dálkovém ovlada�i.

     P�epnutí do pohotovostního režimu 
    Stiskn�te tla�ítko  •   ( Pohotovostní režim 
– zapnuto ) na dálkovém ovlada�i.

    P�ední indikátor LED se rozsvítí  »
�erven�.

       Vypnutí 
    Stiskn�te tla�ítko  •   POWER  na bo�ní 
stran� televizoru.

    P�ední indikátor LED zhasne. »

CS
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     Zvýšení nebo snížení hlasitosti 

    Stiskn�te tla�ítko  •    +/- .
    Stiskn�te tla�ítko  • VOLUME +/-  na bo�ní 
stran� televizoru.

     Ztlumení zvuku nebo zrušení ztlumení zvuku 
    Stisknutím tla�ítka  •   ztlumte zvuk.
    Dalším stisknutím tla�ítka  •   zvuk 
obnovíte.

 Poznámka

 Nabídka   • [Zvuk]  slouží k nastavení  hlasitosti   
(viz ‘Ru�ní úprava nastavení zvuku’ na stran� 
  18  )  sluchátek.

      Sledování p�ipojených za�ízení

 Poznámka

 Z d�vodu získání snadného p�ístupu p�idejte  •
nová za�ízení p�ed výb�rem do hlavní nabídky. 

    P�idání za�ízení do hlavní nabídky
  P�ipojte a zapn�te za�ízení p�ed jejich 
p�idáním do hlavní nabídky.

   
    1 Stiskn�te tla�ítko    ( Doma ). 

    Zobrazí se hlavní nabídka. »

     P�epínání kanál� pomocí tabulky 
kanál�
  Tabulka kanál� umož	uje prohlížení všech 
dostupných kanál� ve form� m�ížky.

   
    1 Stiskn�te tla�ítko  OK .

    Zobrazí se tabulka kanál�. »

    
      2 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  

vyberte požadovaný kanál.
    3 Stisknutím tla�ítka  OK  volbu potvr�te.

    Objeví se vybraný kanál. »

          Nastavení hlasitosti televizoru

    

NedNed 11 1 N dNed 22 222 RTLRTL 44 444 RTLRTL 55 555

Comedy1666166edyed CNN 7177NN Animal991119999malma HBOB 022220OOEurorosspsp8811888spsppspp

BBC B 11111 BBC 21222 Discover1144verve Nationala1515onalaonKetNKetNKetNet1133311333NNNetetetetNNeteet

SBS SBSSBSS 6666 666666666 RTLRTLRTL 77 77 Net 5 99999999999 Nickelo00001110000eloelo

1

NedNed 33 3322222
7777777777777

33333333333
RTL 88
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         Vyberte za�ízení prost�ednictvím 
seznamu zdroj�

   
    1 Stiskn�te tla�ítko     SOURCE .

    Zobrazí se seznam zdroj�. »

      2 Použijte  Naviga¯ní tla¯ítka  k volb� 
za�ízení.

    3 Stisknutím tla�ítka  OK  volbu potvr�te.
    Televizor se p�epne na vybrané  »
za�ízení.

          Použití teletextu

     
      1 Stiskn�te tla�ítko  MHEG/TELETEXT .

    Objeví se obrazovka teletextu. »

      2 Možnosti výb�ru stránky:
    Zadáním �ísla stránky pomocí • 
 -íselná tla¯ítka .
    Stisknutím tla�ítka  • P +/-  nebo 
 Naviga¯ní tla¯ítka  zobrazíte 
následující nebo p�edchozí stránku.
    Stisknutím tla�ítka  • Barevná tla¯ítka  
vyberete barevn� ozna�enou 
položku.
    Stisknutím tla�ítka  •    BACK  se 
vrátíte na p�edchozí zobrazenou 
stránku.

      3 Stisknutím tla�ítka  MHEG/TELETEXT  
teletext ukon�íte.

   
      2 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  

vyberte  [P�idat za�ízení] .
    3 Stiskn�te tla�ítko  OK .

    Zobrazí se zpráva s vybranou volbou  »
 [Spustit]  vyzývající ke spušt�ní 
pr�vodce p�idáním nového za�ízení.

      4 Stiskn�te tla�ítko  OK .
    Postupujte podle pokyn� na obrazovce  »
a vyberte p�íslušný typ za�ízení a místo 
jeho p�ipojení. Jakmile je pr�vodce 
u konce, je nová ikona za�ízení p�idána 
do hlavní nabídky.

 Tip

 Aby obrazovka nebyla p�íliš p�epln�ná,  •
odeberte za�ízení, která již nejsou  p�ipojená   
(viz ‘Odebrání za�ízení z hlavní nabídky’ na 
stran�   14  ) , z hlavní nabídky.

     Vyberte za�ízení prost�ednictvím 
nabídky Dom�.

   
    1 Stiskn�te tla�ítko    ( Doma ).

    Zobrazí se hlavní nabídka. »

      2 Použijte tla�ítko  Naviga¯ní tla¯ítka  
k volb� za�ízení.

    3 Stisknutím tla�ítka  OK  volbu potvr�te.
    Televizor se p�epne na vybrané  »
za�ízení.

Browse USBWatch TV

Add 
your devices

Setup

Sledování televizoru Procházení USB

Konfigur.

Přidat zařízení
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     • [Primární zvuk] / [Sekundární zvuk] 
  Vyberte primární a sekundární jazyk 
zvuku digitálních kanál�.
     • [Primární titulky] / [Sekundární titulky] 
  Vyberte primární a sekundární jazyky 
titulk� u digitálních kanál�.
     • [Primární teletext] / [Sekundární teletext] 
  Vyberte primární a sekundární jazyk 
teletextu digitálních kanál�.
     • [Zhoršený sluch] 
  Výb�rem možnosti  [Zapnuto]  zobrazte 
titulky s primárním a sekundárním 
jazykem zvuku.
     • [ZrakovÆ postižení] 
  Je-li tato funkce dostupná, osoby s 
poruchou zraku mohou poslouchat 
p�ídavný zvukový komentá� v 
možnostech  [Reproduktory] ,  [Sluchátka]  
a  [Reproduktory + sluchátko] . Výb�rem 
možnosti  [Vypnuto]  tuto funkci zakážete.
     • [Up�ednostÇovaný formát zvuku] 
    Výb�rem položky  [Více možností]  
dosáhnete nejlepší reprodukce zvuku 
v systémech domácího kina. Výb�rem 
možnosti  [Standard]  zajistíte nejlepší 
reprodukci zvuk� z televizních 
reproduktor� a základních zvukových 
systém�.

         5 Další možnosti 
využití produktu

    Zmªna nastavení jazyka

 Poznámka

 Pokud je jazykové nastavení správné, tento  •
krok vynechejte.

     1 P�i sledování televizoru stiskn�te tla�ítko  
  ( Doma ).

    Zobrazí se hlavní nabídka. »

      2 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte  [Kon· gurace] .

    Objeví se nabídka   » [Kon· gurace] .

      3 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte položku  [Instalace]  >  [Jazyky]  > 
 [Menu jazyk] .

    Zobrazí se seznam jazyk�. »

      4 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte jazyk z nabídky.

    5 Stisknutím tla�ítka  OK  volbu potvr�te.
    Vybraný jazyk bude v nabídce pužit.. »

        Krom�  [Menu jazyk]  lze kon� gurovat 
prost�ednictvím nabídky  [Jazyky]  (pouze 
digitální kanály) také následující jazyková 
nastavení:

    Menu jazyk

Nastavení předvoleb

Předvolby

PPrPrimPrimPrimáárárárnírnár  zvuk

SekuSekkuundárdárndárdárárární zní zní zí zní zí zvukvukvukvukvukvuk

PrimPrimárníárnírnínín  tittit tittit tittit lkulkyulkyulkyDekoDekoDeeekodédédérdér

SekuSSekuSekuSekundárndárn ní tníní titultu kykykykyyyHodHodid nyny

Dansk

CeŠtina

Továovávváv rní n nastaastaavenaveníí PrimPrimárnírnárnírnrn  tel teletexextttt

SSekuSekuSekuSekundándáráráá ní tní tní tní tí tí teleteleteleeleteletele extextextee

Zhoršený sluch

Deutsch

EÏÏËÓÈÎÎ¿EÏÏËÓÈÎÎ¿

English

EspaEspaEsE ñolñol

Franranrananançaisçaisçaisçaisçaisçais

HrvaHrvaHrvaHrvaHrvaH t ktskitski

Jazyky
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     Odebrání za�ízení z hlavní nabídky
  Pokud za�ízení není nadále p�ipojeno 
k televizoru, odeberte je z nabídky Dom�.
    1 Stiskn�te tla�ítko    ( Doma ). 

    Zobrazí se hlavní nabídka. »

      2 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte za�ízení k odebrání.

    3 Stiskn�te tla�ítko  OPTIONS .
    Zobrazí se seznam s vybranou  »
možností  [Odebrat toto za�ízení] .

      4 Stiskn�te tla�ítko  OK .
    Zobrazí se zpráva s výzvou k odebrání  »
za�ízení.

      5 Stiskn�te tla�ítko  OK .
    Zobrazí se hlavní nabídka s odebraným  »
za�ízením.

          Zobrazení nabídky možností
  Nabídka Možnosti umož	uje rychlý p�ístup 
k panelu zvukových a obrazových zážitk� 
a k dalším užite�ným funkcím, jako je nap�. 
funkce  [Stav] . Nabídka  [Stav]  poskytuje p�ehled 
aktuálních informací o televizoru.
     1 P�i sledování televizoru stiskn�te tla�ítko  

   OPTIONS .
    Zobrazí se nabídka Možnosti. »

    
      2 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  

vyberte možnost.

Stav

Zrakovĕ postižení

Hlasitost - zrakovĕ postižení

OzOznaOznaOznaznaO ččččččit jit jit jit jit it jako akoako ako ako ako oboblíoblíoblíoblíob benébenbenébenébenbe

Bĕžné rozhranní

Hodiny

      P�ístup do hlavní nabídky
  Hlavní nabídka poskytuje snadný p�ístup 
k p�ipojeným za�ízením, nastavení obrazu a 
zvuku i k dalším užite�ným funkcím.
     1 Stiskn�te tla�ítko    ( Doma ). 

    Zobrazí se hlavní nabídka. »

    
      2 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  

vyberete položku hlavní nabídky:
     • [Sledování televize]  V  p�ípad� 
výb�ru jiného zdroje p�epne zp�t na 
zdroj antény.
     • [Kon· gurace]  Otevírá nabídky 
pro zm�nu obrazu, zvuku a jiných 
nastavení.
     • [P�idat za�ízení]  Slouží pro p�idání 
nových za�ízení do nabídky Dom�.
     • [Procházení USB]  Slouží k prohlížení 
obsahu p�ipojeného úložného 
za�ízení USB.

      3 Stisknutím tla�ítka  OK  volbu potvr�te.

 Tip

 Stisknutím tla�ítka   •   ( Doma ) lze hlavní 
nabídku kdykoli zav�ít.
  Stisknutím tla�ítka   •    BACK  lze nabídku 
 [Kon· gurace]  kdykoli zav�ít.
  Stisknutím tla�ítka   •    OPTIONS  lze nabídku 
Možnosti kdykoli zav�ít.

Browse USBWatch TV

Add 
your devices

Setup

Sledování televizoru Procházení USB

Konfigur.

Přidat zařízení
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    5 Stiskn�te tla�ítko  OK .
    Zobrazí se seznam inteligentních nastavení. »

    
      6 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  

vyberte následující možnosti:
     • [Osobní]  Slouží k nastavení vlastní 
televizní p�edvolby zvolené v nabídkách 
 [Obraz]  a  [Zvuk]  v �ásti  [Kon· gurace] .
     • [Jasné]  Nastavení bohatých a 
dynamických barev, vhodné pro 
použití p�i denním sv�tle.
     • [P�irozený]  P�irozené nastavení.
     • [Kino]  Nastavení pro sledování � lm�.
     • [Hra]  Nastavení pro hraní her.
     • [Standard]  Energeticky nejúsporn�jší 
nastavení. Standardní výchozí 
nastavení výrobce

      7 Stisknutím tla�ítka  OK  volbu potvr�te.
    Inteligentní nastavení je použito.  »

      8 Stisknutím tla�ítka     BACK  nastavení 
ukon�ete nebo se stisknutím tla�ítka    
( Doma ) vra�te do hlavní nabídky. 

 Poznámka

   • [Inteligentní nastavení]  je p�ístupné také 
z  panelu   (viz ‘Použití panelu obrazových a 
zvukových zážitk�’ na stran�   16  )  zážitk� 
 [Obraz a zvuk] .

Osobní
JasnJJ é

PPPřirozený

KinoKinonono

HHraHraHra

StanStanStandarddarddar

    3 Stiskn�te tla�ítko  OK .
    Zobrazí se nabídka vybrané možnosti. »

          P�ístup do nabídky nastavení
  Nabídka  [Kon· gurace]  poskytuje p�ístup 
k nastavení obrazu, zvuku a jiným nastavením 
televizoru.
     1 Stiskn�te tla�ítko    ( Doma ).

    Zobrazí se hlavní nabídka. »

      2 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte  [Kon· gurace] .

    3 Stiskn�te tla�ítko  OK .
    Objeví se nabídka   » [Kon· gurace] .

          Zmªna nastavení obrazu a zvuku
  Obraz a zvuk lze nastavit podle vlastních 
požadavk�. M�žete použít p�edde� novaná 
nastavení nebo provést nastavení ru�n�.

 Poznámka

 Možnost m�nit nastavení je omezená, pokud  •
je umíst�ní televizoru nastaveno na režim 
 [Obchod] . Nastavením umíst�ní televizoru 
na režim  [Doma]  získáte p�ístup ke všem 
 nastavením   (viz ‘Zm�na p�edvoleb televizoru’ 
na stran�   33  )  televizoru.

     Použít inteligentní nastavení
  Pomocí inteligentních nastavení použijte 
p�ednastavená nastavení obrazu a zvuku.
    1 P�i sledování televizoru stiskn�te tla�ítko  

  ( Doma ).
    Zobrazí se hlavní nabídka. »

      2 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte  [Kon· gurace] .

    3 Stiskn�te tla�ítko  OK .
    Objeví se nabídka   » [Kon· gurace] .

      4 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte  [Inteligentní nastavení] .
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      3 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  

vyberte nastavení obrazu nebo zvuku 
k úprav�.

    4 Stiskn�te tla�ítko  OK .
    Zobrazí se nabídka nastavení obrazu  »
nebo zvuku.

      5 Stisknutím tla�ítka Naviga¯ní tla¯ítka  
upravíte nastavení obrazu nebo zvuku.

    6 Stisknutím tla�ítka  OK  volbu potvr�te.
    Použije se nastavení obrazu nebo  »
zvuku a panel zážitk�  [Obraz a zvuk]  
se znovu zobrazí.

      7 Stisknutím tla�ítka     BACK  nastavení 
ukon�íte.      

  Následující nastavení lze nakon� gurovat 
pomocí panelu zážitk�  [Obraz a zvuk] .

     • [Inteligentní nastavení]  Použije 
p�edde� nované nastavení obrazu a zvuku.
     • [Barva]  Nastaví sytost barev.
     • [Kontrast]  Nastaví intenzitu jasných 
oblastí, tmavé oblasti se nem�ní.
     • [Basy]  Upraví úrove	 bas�.
     • [Výšky]  Upraví úrove	 výšek.
     • [TV reproduktory]  Zapne nebo vypne 
reproduktory televizoru. Je-li vybrána 
možnost  [Automaticky (EasyLink)] , 
reproduktory televizoru jsou vypnuty, 
pokud se zjistí p�ítomnost obsahu ze 
systému domácího kina kompatibilního se 
standardem EasyLink.

Inteligentní  nastavení

     Použít asistenta nastavení.
  Funkce asistent nastavení vás provede 
nastavením obrazu a zvuku.
    1 P�i sledování televizoru stiskn�te tla�ítko  

  ( Doma ).
    Zobrazí se hlavní nabídka. »

      2 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte  [Kon· gurace] .

    3 Stiskn�te tla�ítko  OK .
    Objeví se nabídka   » [Kon· gurace] .

      4 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  vyberte 
položku  [Obraz]  >  [Asistent nastavení] .

    5 Stiskn�te tla�ítko  OK .
    Zobrazí se zpráva s výzvou ke spušt�ní  »
asistenta nastavení.

      6 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte  [Spustit] .

    7 Stiskn�te tla�ítko  OK .
    Podle pokyn� na obrazovce zvolte  »
up�ednost	ované nastavení obrazu 
a zvuku.

         Použití panelu obrazových a 
zvukových zážitk�
  Panel zážitk�  [Obraz a zvuk]  slouží pro 
p�ístup k �asto používanému nastavení obrazu 
a zvuku.

 Poznámka

 Veškerá nastavení obrazu jsou k dispozici  •
z  nabídky   (viz ‘Ru�ní úprava nastavení obrazu’ 
na stran�   17  )  [Obraz] .
  Veškerá nastavení zvuku jsou k dispozici  •
z  nabídky   (viz ‘Ru�ní úprava nastavení zvuku’ 
na stran�   18  )  [Zvuk] .

    1 P�i sledování televizoru stiskn�te tla�ítko  
   OPTIONS .

    Zobrazí se nabídka Možnosti. »

      2 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte  [Obraz a zvuk] .

    Otev�e se panel zážitk�   » [Obraz a 
zvuk] .
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     • [Redukce šumu]  Od� ltruje a redukuje 
šum v obraze.
     • [Odstín]  Upraví vyvážení barev obrazu. 

 Poznámka

 P�ed úpravou možnosti   • [Osobní zabarvení]  
zvolte  [Odstín]  >  [Osobní]  a poté stisknutím 
tla�ítka  OK  tuto možnost povolte.

     • [Osobní zabarvení]  P�izp�sobí nastavení 
odstínu.
     • [Pixel Plus HD]  / [Pixel Precise HD] 
 Otev�e rozší�ená nastavení:

     • [Dynamický kontrast]  Vylepší 
kontrast.
     • [Dynamické podsvícení]  Upraví jas 
podsvícení obrazu podle sv�telných 
podmínek prost�edí.
     • [Redukce MPEG artefakt�]  Vyhladí 
p�echody na digitálním obrazu. Tuto 
funkci lze zapnout �i vypnout.
     • [Zvýšení sytosti barev]  Nastaví 
živ�jší barvy a zlepší rozlišení detail� 
v jasných barvách. Tuto funkci lze 
zapnout �i vypnout.

       • [Režim PC]  Umož	uje úpravu 
nastavení obrazu, když je k televizoru 
p�ipojen po�íta� p�es rozhraní HDMI. 
Je-li tato možnost povolena, m�žete 
zvolit nastavení  [Formát obrazu]  > 
 [Nep�epo¯ítaný] , které poskytuje 
maximální detaily zobrazení obsahu z 
po�íta�e.
     • [Senzor osvÆtlení]  Upraví dynamicky 
nastavení tak, aby odpovídalo sv�telným 
podmínkám.
     • [Formát obrazu]  Zm�ní formát obrazu.
     • [Režim Automatický formát]  Nastaví 
formát obrazu tak, aby automaticky 
vyplnil obrazovku nebo se automaticky 
zmenšil.

 Tip

 Je-li možnost   • [Režim Automatický formát]  
zakázána, povolte ji výb�rem nastavení 
 [Formát obrazu]  >  [Automatický formát] .

 Poznámka

   • [Basy]  a  [Výšky]  nejsou k dispozici, je-li funkce 
 [TV reproduktory]  nastavena na  [Vypnuto] .

     Ru¯ní úprava nastavení obrazu
    1 Stiskn�te tla�ítko     PICTURE .

    Objeví se nabídka   » [Obraz] .

    
      2 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  a 

 OK  vyberte a upravte nastavení obrazu.
    3 Stisknutím tla�ítka     BACK  nabídku 

ukon�íte.

 Tip

 Nabídka   • [Obraz]  je p�ístupná také z  nabídky   
(viz ‘P�ístup do nabídky nastavení ’ na stran� 
  15  )  [Kon· gurace] .

  M�žete nastavit následující parametry obrazu. 
V p�ípad� n�kterých zdroj� obrazu nebudou 
k dispozici všechna nastavení.

     • [Asistent nastavení]  Funkce asistent 
nastavení vás provede nastavením 
nejlepšího obrazu a zvuku.
     • [Kontrast]  Nastaví intenzitu jasných 
oblastí, tmavé oblasti se nem�ní.
     • [Jas]  Nastaví intenzitu a detaily tmavých 
oblastí.
     • [Barva]  Nastaví sytost barev.
     • [Barevný tón]  Vyrovnává barevné 
odchylky p�enos� NTSC.
     • [Ostrost]  Upraví ostrost obrazu.

Picture

Settings assistant

Obraz

Asistent nastavení

ZvZZvukZZ

FunkcFunkunkcunununkceee

Inteligentntní  nastavaveení

Kontrtrtrrrastaaa

JasJaJasas

Barvarva

Instastaalacelace BareBarevB ný tóónn

Aktuauaalizaczace sofe so twarewar

Redukce šumu

Odstín

Ostrost
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    [Automatický formát]  
Zv�tší obraz na celou 
obrazovku (titulky 
z�stanou viditelné). 
Doporu�eno pro 
minimální zkreslení 
obrazovky (ne u HD ani 
PC).

    [Superzoom]  Odstraní 
�erné pruhy po stranách 
p�i vysílání ve formátu 4:3. 
Nedoporu�uje se u HD 
ani u PC.

    [Rozší�ený obraz 
16:9]  Nastaví klasický 
formát z4:3 na 16:9. 
Nedoporu�uje se u HD 
ani u PC.

    [Širokoúhlý obraz]  
Nastaví klasický formát 
z4:3 na 16:9.

    [Nep�epo¯ítaný]  
poskytuje maximální 
rozlišení pro PC. Je 
k dispozici jen v p�ípad�, 
že jste d�íve v nabídce 
 [Režim PC]  vybrali 
možnost  [Obraz] .

     Ru¯ní úprava nastavení zvuku
    1 Stiskn�te tla�ítko     SOUND .

    Objeví se nabídka   » [Zvuk] .

    Zvuk

Basy

-8

Obrazz

Inteligentní  nastavení

VVýVýškyVýškyVý

HlasHlasiasitosttosttost

HlasiHlas tost ost - zra- zra- zra- zrazrakovĕ kovĕ kovĕ k postipostipost ženížeeníFunkcFunFunuu kcee

InstaInstaalaceace JazykazykJazykJazyk zvukzvuk z u

Aktuktuauuu lizacizace sofssoftwaretware Z kZvuk I-IIII

noMono/Mono/ono StereSterereoo

VýškyV

Basy

     • [Posunutí obrazu]  Slouží k úprav� polohy 
obrazu.

 Poznámka

 K nastavení   • [Barva]  a  [Kontrast]  lze p�ejít 
také z  panelu   (viz ‘Použití panelu obrazových 
a zvukových zážitk�’ na stran�   16  )  zážitk� 
 [Obraz a zvuk] .

     Zmªna formátu obrazu
    1 Stiskn�te tla�ítko     FORMAT .

    Zobrazí se seznam formát� obrazu. »

    
      2 Pomocí tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  

vyberte formát obrazu.
    3 Stisknutím tla�ítka  OK  volbu potvr�te.

    Vybraný formát obrazu se aktivuje. »

 Tip

 K formát�m obrazu lze získat p�ístup také  •
z  nabídky   (viz ‘P�ístup do nabídky nastavení ’ na 
stran�   15  )  [Kon· gurace] .

  Vybrat lze následující formáty obrazu. 

 Poznámka

 V závislosti na zdroji obrazu nejsou n�které  •
formáty obrazu dostupné a nelze je na 
obrazovce zobrazit.
  P�ed nastavením možnosti   • [Nep�epo¯ítaný]  
vyberte nastavení  [Obraz]  >  [Režim PC]  > 
 [Zapnuto]  a poté ji povolte stisknutím tla�ítka 
 OK .

Rozšířený obraz 16:9

SupeSupeSupSuSupSup rzoorzoomm

Automatický formát

NepřNeNNepNepřNep epočepočítaný

ŠiroŠiroŠiroŠirororokoúhkoúhkoúhoúhoúhoúhlý olý olý olý olý olý obrazbrazbrazbrazbrazbraz
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     • [Surround]  Povolí prostorový zvuk.
     • [Hlasitost sluchátek]  Nastaví hlasitost 
sluchátek.
     • [Delta hlasitost]  Vyrovnává rozdíly 
v hlasitosti mezi kanály nebo p�ipojenými 
za�ízeními. P�ed zm�nou hlasitosti delta 
p�epn�te televizor na p�ipojené za�ízení.
     • [Stereo vyvážení]  Upraví vyváženost 
zvuku mezi pravým a levým 
reproduktorem.
     • [Automatické nast. hlasitosti] 
 Automaticky vyrovnává náhlé zm�ny 
hlasitosti, nap�íklad p�i p�epínání kanál�. 

 Poznámka

 K nastavení   • [Basy] ,  [Výšky]  a  [TV 
reproduktory]  lze p�ejít také z  panelu   (viz 
‘Použití panelu obrazových a zvukových 
zážitk�’ na stran�   16  )  zážitk�  [Obraz a zvuk] . 
Pokud jsou položky  [Jazyk zvuku]  a  [Hlasitost 
- zrakovÆ postižení]  podporovány, jsou 
dostupné p�ímo z nabídky.

      Další funkce teletextu

    P�ístup do nabídky možností teletextu
  Otev�e vlastnosti teletextu v nabídce 
možností teletextu.
    1 Stiskn�te tla�ítko  MHEG/TELETEXT .

    Objeví se obrazovka teletextu. »

      2 Stiskn�te tla�ítko     OPTIONS .
    Objeví se nabídka možností teletextu. »

    Zastavit stránku

DualDualDual scr scr screeneeneen

OdkrOdkrOdkrýtýtýt

OpakOpakOpakovánovánvání podstrdstrdstránekánekánekp dstrdstrdstrááá

JazyJazyJazyzykkkk

      2 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  a 
 OK  vyberte a upravte nastavení zvuku.

    3 Stisknutím tla�ítka     BACK  nastavení 
ukon�íte.

 Tip

 Nabídka   • [Zvuk]  je p�ístupná také z  nabídky   
(viz ‘P�ístup do nabídky nastavení ’ na stran� 
  15  )  [Kon· gurace] .

  M�žete nakon� gurovat následující nastavení 
zvuku. V závislosti na stanici je možné, že 
n�která nastavení zvuku nebudou k dispozici.

     • [Basy]  Upraví úrove	 bas�.
     • [Výšky]  Upraví úrove	 výšek.
     • [Hlasitost]  Upraví hlasitost.

 Poznámka

 P�ed úpravou nastavení   • [Hlasitost - zrakovÆ 
postižení]  povolte funkci  [ZrakovÆ postižení] . 
P�i sledování televizoru stiskn�te tla�ítko 
    OPTIONS  a vyberte možnost  [ZrakovÆ 
postižení] . Vyberte up�ednost	ovanou 
možnost a stiskn�te tla�ítko  OK .

     • [Hlasitost - zrakovÆ postižení]  Slouží 
k nastavení kombinace zvuku pro zrakov� 
postižené s normálním zvukem. Pokud je 
tato možnost k dispozici, obsahuje zvuk 
pro zrakov� postižené zvukové popisy 
akcí na obrazovce. Tuto volbu m�žete 
aktivovat také stisknutím tla�ítka  AD  
( Popis zvuku ).
     • [Jazyk zvuku]  (Pouze digitální kanály) 
Vybírá jazyky zvuku v p�ípad�, že je 
vysíláno n�kolik jazyk�.
     • [Zvuk I-II]  (Pouze analogové kanály) 
Vybírá jazyky zvuku, pokud je k dispozici 
vysílání v duálním režimu zvuku.
     • [Mono/Stereo]  Vybírá režim zvuku mono 
nebo stereo, pokud je k dispozici vysílání 
v režimu stereo.
     • [TV reproduktory]  Zapne nebo vypne 
reproduktory televizoru. Je-li vybrána 
možnost  [Automaticky (EasyLink)] , 
reproduktory televizoru jsou vypnuty, 
pokud se zjistí p�ítomnost obsahu ze 
systému domácího kina kompatibilního se 
standardem EasyLink.
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         Zvolte vysílání teletextových stránek
  Teletextové stránky T.O.P. (Table Of Pages) 
umož	ují snadno p�echázet z jednoho tématu 
na jiné bez použití �ísel stránek. Teletextové 
stránky T.O.P. nejsou vysílány na všech 
televizních kanálech.
    1 Stiskn�te tla�ítko  MHEG/TELETEXT .

    Objeví se obrazovka teletextu. »

      2 Stiskn�te tla�ítko  INFO .
    Zobrazí se. p�ehled teletextových  »
stránek.

      3 Stisknutím tla�ítek  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte p�edm�t.

    4 Stisknutím tla�ítka  OK  volbu potvr�te.
    Zobrazí se stránka teletextu. »

         Hledání na teletextu
  Hledání na teletextu pomocí klí�ového slova 
nebo p�edm�tu.
    1 Stiskn�te tla�ítko  MHEG/TELETEXT .

    Objeví se obrazovka teletextu. »

      2 Stisknutím tla�ítka  OK  zvýrazníte první 
slovo nebo �íslo.

    3 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
p�ejdete na slovo nebo �íslo, které se má 
vyhledat.

    4 Stisknutím tla�ítka  OK  zahajte hledání.
    5 Chcete-li ukon�it funkci vyhledání, 

držte tla�ítko    stisknuté, dokud se již 
nezvýraz	uje zadané slovo nebo �íslo.

       Zvªtšení teletextových stránek
  V�tšího pohodlí p�i �tení dosáhnete zv�tšením 
teletextové stránky.
    1 Stiskn�te tla�ítko  MHEG/TELETEXT .

    Objeví se obrazovka teletextu. »

      2 Stiskn�te tla�ítko     FORMAT .
    Obrazovka teletextu se zv�tší. »

      3 Stisknutím tla�ítka

      3 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte možnost:

     • [Zastavit stránku]  Zastaví aktuální 
stránku.
     • [Dual Screen] / [Celá obrazovka] 
 Aktivuje nebo deaktivuje duální 
teletext.
     • [Odkrýt]  Skryje nebo zobrazí skryté 
informace na stránce, jako jsou 
nap�íklad �ešení hádanek nebo kvíz�.
     • [Opakování podstránek] 
 Automaticky p�epíná mezi 
podstránkami, jsou-li k dispozici.
     • [Jazyk]  P�epíná na jinou skupinu 
jazyk� pro správné zobrazení jazyka, 
jestliže daný jazyk používá jinou 
znakovou sadu.

      4 Stisknutím tla�ítka  OK  volbu potvr�te.
    Objeví se obrazovka teletextu. »

 Tip

 Stisknutím tla�ítka   •    OPTIONS  lze nabídku 
Možnosti kdykoli zav�ít.

     Výbªr podstránek teletextu
  Teletextová stránka m�že obsahovat n�kolik 
díl�ích stránek. Podstránky se zobrazí na 
pruhu vedle hlavního �ísla stránky.

 Poznámka

 Povolení opakování podstránek p�ed výb�rem  •
 podstránek   (viz ‘P�ístup do nabídky možností 
teletextu’ na stran�   19  ) .

    1 Stiskn�te tla�ítko  MHEG/TELETEXT .
    Objeví se obrazovka teletextu. »

      2 Vyberte teletextovou stránku.
    3 Stisknutím tla�ítka    nebo    vyberte 

podstránku.
    Podstránka se zobrazí. »

CS



21

    1 P�i sledování televizoru stiskn�te tla�ítko 
 OK .

    Zobrazí se tabulka kanál�. »

      2 Stiskn�te tla�ítko     OPTIONS .
    Zobrazí se nabídka Možnosti. »

    
      3 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  

vyberte  [Sezn. k výbÆru] .
    4 Stiskn�te tla�ítko  OK .

    Objeví se nabídka   » [Sezn. k výbÆru] .

      5 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte následující možnosti:

     • [Všechny]  Zobrazuje všechny kanály.
     • [Oblíbené programy]  Zobrazuje 
kanály ve vybraném seznamu 
oblíbených položek.
     • [Rádio]  Zobrazuje pouze rozhlasové 
kanály.
     • [Digitální]  Zobrazuje pouze digitální 
kanály.
     • [Analogový]  Zobrazuje pouze 
analogové kanály.

      6 Stisknutím tla�ítka  OK  volbu potvr�te.
    V tabulce kanál� se použije vybraný  »
seznam.

NedNed 1111111 NedNed 22222222 RTLRTL 4444 RTLRTL 555555
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Zobrazit skryté kanály

Označit jako oblíbené

Znovu seřadit

Přejmenovat

Skrýt kanál

Sezn.k výbĕru

     •     slouží k posunu nahoru a dol� na 
zv�tšené obrazovce. 
     •    FORMAT  slouží k zmenšení 
obrazovky na p�vodní velikost.

         Použití teletextu 2.5
  Teletext 2.5 nabízí více barev a lepší gra� ku 
než b�žný teletext. Pokud je teletext 2.5 
vysílán kanálem, je ve výchozím nastavení 
zapnutý.
    1 P�i sledování televizoru stiskn�te tla�ítko  

   OPTIONS .
    Zobrazí se nabídka Možnosti. »

      2 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte  [Kon· gurace] .

    3 Stiskn�te tla�ítko  OK .
    Objeví se nabídka   » [Kon· gurace] .

      4 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte možnost  [Instalace]  > 
 [P�edvolby]  >  [Teletext 2.5]  > 
 [Zapnuto]  nebo  [Vypnuto] .

    Teletext 2.5 je aktivován nebo  »
deaktivován.

      5 Stisknutím tla�ítka    ZPÌT  nastavení 
ukon�ete nebo se stisknutím tla�ítka    
( Doma ) vra�te do hlavní nabídky.

        Vytvo�ení a použití seznam� 
oblíbených stanic
  M�žete vytvá�et seznamy up�ednost	ovaných 
televizních kanál�, aby se vám pozd�ji snáze 
vyhledávaly.

 Poznámka

 Digitální rozhlasové stanice lze také p�idat  •
na seznamy oblíbených položek, pokud jsou 
podporovány.

   Zobrazit pouze kanály ze seznamu oblíbených 
stanic nebo zobrazit všechny kanály, pokud je 
aktuáln� vybrán seznam oblíbených stanic.
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      4 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte kanál, jehož po�adí v tabulce 
chcete zm�nit.

    Kolem vybraného kanálu se bude  »
zobrazovat pole.

    
      5 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  

p�esu	te kanál do požadovaného 
umíst�ní v tabulce.

    6 Stisknutím tla�ítka  OK  volbu potvr�te.
    Kanál je p�esunut do vybraného  »
umíst�ní.

      7 Stisknutím tla�ítka     BACK  tabulku 
kanál� ukon�ete.

       P�ejmenování kanál�
  P�ejmenování kanál� v seznamu televizních 
kanál�.
    1 P�i sledování televizoru stiskn�te tla�ítko 

 OK .
    Zobrazí se tabulka kanál�. »

      2 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte kanál k p�ejmenování.

    3 Stiskn�te tla�ítko     OPTIONS .
    Zobrazí se nabídka Možnosti. »

      4 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte  [P�ejmenovat] .

    Zobrazí se obrazovka pro zadání. »

      5 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
nebo  -íselná tla¯ítka  upravte název a 
poté stiskn�te tla�ítko  OK .

NedNedNed 11111111111 RTLRTL RTL 444444 RTLRTL RTL 55555555
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         P�idání nebo odebrání kanál� ze 
seznamu oblíbených položek

 Tip

 P�ed p�idáním kanálu na seznam oblíbených  •
položek vyberte  [Všechny]  kanály.

    1 P�i sledování televize p�epn�te na 
kanál, který chcete p�idat do seznamu 
oblíbených položek nebo z n�j odebrat. 
  P�ípadn� stisknutím tla�ítka  OK  p�ejd�te 
do tabulky kanál� a stisknutím tla�ítka 
 Naviga¯ní tla¯ítka  vyberte kanál pro 
p�idání �i odebrání.

    2 Stiskn�te tla�ítko     OPTIONS .
    Zobrazí se nabídka Možnosti. »

      3 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte položku  [Ozna¯it jako oblíbené]  
nebo  [Odzna¯it jako oblíbené] .

    V tabulce kanál� se zobrazí hv�zdi�ka  »
ozna�ující, že kanál byl p�idán do 
seznamu oblíbených položek. 
Hv�zdi�ka zmizí, pokud se rozhodnete 
kanál ze seznamu odebrat.

          Zmªna po�adí / p�esunutí a 
p�ejmenování kanál�

    P�esuÇte kanály
  P�esu	te kanály do požadovaného umíst�ní 
v tabulce.
    1 P�i sledování televizoru stiskn�te tla�ítko  OK .

    Zobrazí se tabulka kanál�. »

      2 Stiskn�te tla�ítko     OPTIONS .
    Zobrazí se nabídka Možnosti. »

      3 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte možnost  [Znovu se�adit]  a poté 
stiskn�te tla�ítko  OK .

    Zobrazí se zpráva na obrazovce..  »
Pokra�ujte krokem 4.
    Pokud chcete obrazovku zav�ít, stiskn�te  »
tla�ítko     OPTIONS  a postupujte 
podle pokyn� na obrazovce.
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    4 Stiskn�te tla�ítko  OK .
    Skryté kanály se zobrazí v tabulce, ale  »
informace o kanálech z�stanou skryté. 
Zobrazí se jako �erné pole.

    
      5 Stisknutím  Naviga¯ní tla¯ítka  vyberte 

kanál, který chcete zobrazit.
    6 Stiskn�te tla�ítko     OPTIONS .

    Zobrazí se nabídka Možnosti. »

      7 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte možnost  [Zrušit skrytí kanálu]  a 
poté stiskn�te tla�ítko  OK .

    Kanál je zobrazen. »

 Poznámka

 Opakujte kroky 5 až 7 a zobrazte další kanály. •

      Použití elektronického 
programového pr�vodce EPG

 Poznámka

 Funkce EPG není k dispozici ve všech zemích.  •
Je-li kdispozici, obdržíte bu�  [TeÎ] / [Další]  
nebo EPG na 8 dní.

  EPG je pr�vodce na obrazovce, který je 
k dispozici pro digitální kanály. Umož	uje:

    Zobrazení seznamu vysílaných digitálních • 
program�
    Zobrazit aktuální po�ady• 
    Seskupovat po�ady podle žánru• 
    Nastavit p�ipomenutí za�átk� po�ad�• 
    Nastavit preferované kanály EPG• 

Ned 1 RTL 444 RTL 555
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    6 Po dokon�ení stisknutím tla�ítka 
 Naviga¯ní tla¯ítka  vyberte položku 
 [Hotovo] .

    Chcete-li vymazat zadaný název, • 
zvolte  [Smazat] .
    Chcete-li nastavení zrušit, zvolte • 
 [Zrušit] .

      7 Stisknutím tla�ítka  OK  volbu potvr�te.
    8 Stisknutím tla�ítka     BACK  tabulku 

kanál� ukon�ete.

        Skrýt a zobrazit kanály

    Skrytí kanál�
  Skryjte kanály v tabulce a zabra	te tak 
neoprávn�nému p�ístupu.
    1 P�i sledování televizoru stiskn�te tla�ítko 

 OK .
    Zobrazí se tabulka kanál�. »

      2 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte kanál ke skrytí.

    3 Stiskn�te tla�ítko     OPTIONS .
    Zobrazí se nabídka Možnosti. »

      4 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte  [Skrýt kanál] .

    5 Stisknutím tla�ítka  OK  volbu potvr�te.
    Kanál se skryje. »

      6 Stisknutím tla�ítka     BACK  tabulku 
kanál� ukon�ete.

       Zobrazit kanály
  Zobrazte skryté kanály. 
    1 P�i sledování televizoru stiskn�te tla�ítko 

 OK .
    Zobrazí se tabulka kanál�. »

      2 Stiskn�te tla�ítko     OPTIONS .
    Zobrazí se nabídka Možnosti. »

      3 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte  [Zobrazit skryté kanály] .
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    3 Stisknutím     INFO tla�ítka p�ejd�te zp�t 
na p�vodní kanál nebo stisknutím tla�ítka  

   BACK  zav�ete nabídku režimu EPG.

       Použití nabídky možností EPG
  Nabídka možností EPG slouží k nastavování 
nebo mazání p�ipomínek, zm�n� dne a 
p�ístupu k dalším užite�ným možnostem EPG.

 Poznámka

 Možnosti režimu EPG jsou v informacích o  •
televizním kanálu dostupné pouze pro 8 dní.

    1 V režimu EPG stiskn�te tla�ítko     
OPTIONS .

    Zobrazí se nabídka možností režimu  »
EPG.

    
      2 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  

a  OK  prove�te výb�r a úpravy t�chto 
položek:

     • [Nastavit p�ipomenutí]  Nastaví 
p�ipomenutí za�átk� po�ad�.
     • [Vymazat p�ipomenutí]  Smaže 
p�ipomenutí za�átk� po�ad�.
     • [ZmÆnit den]  Nastaví den EPG. 
Vyberte položky  [Dnes] ,  [Násled. 
den]  nebo  [P�edchozí den] .
     • [Další info]  Zobrazí informace o 
programu.
     • [Vyhledat podle žánru]  Vyhledává 
televizní programy podle žánru.
     • [Naplán. p�ipomenutí]  Uvede 
seznam p�ipomenutí za�átk� po�ad�.
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       Zapnutí funkce EPG

 Poznámka

 P�i prvním použití funkce EPG se m�že  •
zobrazit výzva k provedení aktualizace. Podle 
pokyn� na obrazovce prove�te aktualizaci.

    1 P�i sledování televizoru stiskn�te tla�ítko 
 GUIDE .

    Otev�e se nabídka EPG. »

    
      2 Stisknutím tla�ítka

     • Naviga¯ní tla¯ítka  pro pohyb po 
obrazovce.
     •    INFO  k zobrazení více informací o 
 programu   (viz ‘Zobrazení informací o 
kanálu/programu’ na stran�   24  ) .
     •    OPTIONS  k zobrazení  nabídky    
(viz ‘Použití nabídky možností EPG’ 
na stran�   24  ) Možnosti.

      3 Stisknutím tla�ítka     BACK  ukon�ete 
p�vodní kanál nebo stisknutím tla�ítka 
 OK  p�ejd�te na vybraný kanál.

       Zobrazení informací o kanálu/
programu
    1 P�i sledování televizoru nebo v režimu 

EPG stiskn�te tla�ítko     INFO .
    Otev�e se obrazovka Informace o  »
programu. 

      2 K procházení obrazovek slouží tla�ítko 
 Naviga¯ní tla¯ítka .
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      6 Stisknutím tla�ítka  OK  aktivujte �asova� 
automatického vypnutí.

    Televizor se po uplynutí nastavené  »
doby p�epne do pohotovostního 
režimu.

      7 Stisknutím tla�ítka     BACK  nastavení 
ukon�ete nebo se stisknutím tla�ítka    
( Doma ) vra�te do hlavní nabídky.

        Použití rodi¯ovského zámku a 
zámk� podle hodnocení
  M�žete d�tem zabránit ve sledování televize. 
K tomu slouží funkce uzam�ení ovládacích 
prvk� televizoru a hodnocení program� podle 
v�ku dít�te. 

    Nastavení nebo zmªna kódu dªtského 
zámku
    1 P�i sledování televizoru stiskn�te tla�ítko  

  ( Doma ).
    Zobrazí se hlavní nabídka. »

      2 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte  [Kon· gurace] .

    3 Stiskn�te tla�ítko  OK .
    Objeví se nabídka   » [Kon· gurace] .

      4 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte položku [Funkce]  >  [Zadat 
kód] / [ZmÆÇte kód] .

    Zobrazí se nabídka   » [Zadat kód] /
 [ZmÆÇte kód] .

      5 Zadejte kód pomocí  -íselná tla¯ítka .
    6 Stiskn�te tla�ítko  OK .

    Zobrazí se zpráva s potvrzením, že kód  »
je nastaven.

      7 Stisknutím tla�ítka     BACK  nastavení 
ukon�ete nebo se stisknutím tla�ítka    
( Doma ) vra�te do hlavní nabídky.

 Tip

 Pokud kód zapomenete, zadáním „8888“  •
m�žete p�epsat všechny existující kódy.

     • [Preferované kanály]  Nastaví 
up�ednost	ované kanály EPG.

      3 Stisknutím tla�ítka     OPTIONS  ukon�ete 
nabídku možností EPG.

        Použití ¯asova¯�
  
asova�e m�žete nastavit na p�epnutí 
televizoru do pohotovostního režimu v ur�ený 
�as.

    Automatické p�epnutí televizoru do 
pohotovostního režimu (automatické 
vypnutí)
  Automatické vypnutí p�epne televizor po 
nastavené dob� do pohotovostního režimu.

 Tip

 Televizor m�žete vždy vypnout d�íve nebo  •
nastavit nový �as b�hem odpo�ítávání 
�asova�e.

    1 P�i sledování televizoru stiskn�te tla�ítko  
  ( Doma ).

    Zobrazí se hlavní nabídka. »

      2 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte položku  [Kon· gurace] .

    3 Stiskn�te tla�ítko  OK .
    Objeví se nabídka   » [Kon· gurace] .

      4 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní 
tla¯ítka  vyberte položku  [Funkce]  > 
 [Automatické vypnutí] .

    Objeví se nabídka   » [Automatické 
vypnutí] .

      5 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
nastavte dobu automatického vypnutí. 

    Automatické vypnutí je možné nastavit  »
až na dobu 180 minut v krocích po 
p�ti minutách. Automatické vypnutí 
je vypnuté, když je nastaveno na nula 
minut.
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    1 P�i sledování televizoru stiskn�te tla�ítko 
   ( Doma ).

    Zobrazí se hlavní nabídka. »

      2 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte  [Kon· gurace] .

    3 Stiskn�te tla�ítko  OK .
    Objeví se nabídka   » [Kon· gurace] .

      4 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte možnost  [Funkce]  >  [Rodi¯ovský 
zámek]  a poté stiskn�te tla�ítko   .

    Zobrazí se zpráva s výzvou k zadání  »
kódu rodi�ovského zámku.

      5 Stisknutím tla�ítka  -íselná tla¯ítka  zadejte 
kód rodi�ovského zámku.

    6 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
v nabídce p�ejdete o jednu úrove	 zp�t 
na možnost  [Funkce]  >  [Rodi¯ovský 
zámek] .

    Nyní je dostupná nabídka   » [Rodi¯ovský 
zámek] .

         Nastavení rodi¯ovského zámku
  Televizor lze nastavit tak, aby zobrazoval 
pouze po�ady s hodnocením odpovídajícím 
v�ku vašeho dít�te.

 Poznámka

 P�ed nastavením rodi�ovského zámku musíte  •
 tuto funkci    (viz ‘Povolit rodi�ovský zámek’ na 
stran�   26  )  povolit.

    1 P�i sledování televizoru stiskn�te tla�ítko 
   ( Doma ).

    Zobrazí se hlavní nabídka. »

      2 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte  [Kon· gurace] .

    3 Stiskn�te tla�ítko  OK .
    Objeví se nabídka   » [Kon· gurace] .

      4 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  vyberte 
možnost  [Funkce]  >  [Rodi¯ovský zámek] .

    Zobrazí se zpráva s výzvou k zadání  »
kódu rodi�ovského zámku.

     Uzamknªte nebo odemknªte 
televizor.
  Uzamkn�te televizor, abyste zabránili p�ístupu 
ke všem kanál�m a p�ipojeným za�ízením.
    1 P�i sledování televizoru stiskn�te tla�ítko  

  ( Doma ).
    Zobrazí se hlavní nabídka. »

      2 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte  [Kon· gurace] .

    3 Stiskn�te tla�ítko  OK .
    Objeví se nabídka   » [Kon· gurace] .

      4 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte položku  [Funkce]  >  [Rodi¯ovský 
zámek]  >  [Zámek] / [Odemknout] .

    Zobrazí se zpráva s výzvou k zadání  »
kódu rodi�ovského zámku.

      5 Stisknutím tla�ítka  -íselná tla¯ítka zadejte 
kód rodi�ovského zámku.

    Objeví se nabídka   » [Rodi¯ovský 
zámek] .

      6 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte položku  [Zámek] / [Odemknout] .

    7 Stisknutím tla�ítka  OK  volbu potvr�te.
    Všechny kanály a p�ipojená za�ízení  »
budou uzam�eny nebo odem�eny.

      8 Stisknutím tla�ítka     BACK  nastavení 
ukon�ete nebo se stisknutím tla�ítka    
( Doma ) vra�te do hlavní nabídky. 

       Povolit rodi¯ovský zámek

 Poznámka

 Funkce rodi�ovský zámek není k dispozici ve  •
všech zemích.

  N�které spole�nosti poskytující digitální 
vysílání uvád�jí své po�ady s hodnocením 
ur�ujícím vhodnost pro ur�itý v�k. P�ed 
nastavením rodi�ovského zámku musíte tuto 
funkci povolit.
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      7 Stisknutím tla�ítka  OK  volbu potvr�te.
    Titulky jsou aktivovány nebo  »
deaktivovány.

      8 Stisknutím tla�ítka     BACK  nastavení 
ukon�ete nebo se stisknutím tla�ítka    
( Doma ) vra�te do hlavní nabídky.

 Poznámka

 Opakujte tento postup, pokud chcete titulky  •
aktivovat u všech analogových kanál�.
  Je-li povolen systém EasyLink, titulky nejsou  •
zobrazeny, pokud je funkce  [Zapnuto bez 
zvuku]  vybrána   (viz ‘Aktivace �i deaktivace 
funkce EasyLink’ na stran�   45  ) .

     Zapnutí ¯i vypnutí titulk� v kanálech 
digitálního televizoru
    1 Stiskn�te tla�ítko  SUBTITLE . 

    Objeví se nabídka   » [Titulky] .

 Poznámka

 Nabídka   • [Titulky]  je p�ístupná také z  nabídky   
(viz ‘P�ístup do nabídky nastavení ’ na stran� 
  15  )  [Kon· gurace] .

      2 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte následující možnosti:

     • [Zapnuto]  Aktivuje titulky.
     • [Vypnuto]  Deaktivuje titulky.
     • [Zapnuto bez zvuku]  Zobrazuje 
titulky pouze p�i ztlumení audia.

      3 Stiskn�te tla�ítko  OK .
    Titulky jsou aktivovány nebo  »
deaktivovány.

      4 Stisknutím tla�ítka     BACK  nastavení 
ukon�ete nebo se stisknutím tla�ítka    
( Doma ) vra�te do hlavní nabídky.

      5 Stisknutím tla�ítka  -íselná tla¯ítka  zadejte 
kód rodi�ovského zámku.

    6 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte hodnocení v�ku a poté toto 
nastavení použijte stisknutím tla�ítka  OK .

    Všechny programy ur�ené vyšší  »
než vybrané v�kové skupin� jsou 
zablokovány.

      7 Stisknutím tla�ítka     BACK  nastavení 
ukon�ete nebo se stisknutím tla�ítka    
( Doma ) vra�te do hlavní nabídky.

        Použití titulk�
  U jednotlivých televizních kanál� lze aktivovat 
titulky. Titulky jsou vysílány prost�ednictvím 
teletextu nebo v rámci digitálního vysílání 
DVB-T. U digitálních vysílání m�žete vybrat jazyk 
titulk�.

    Zapnutí ¯i vypnutí titulk� v kanálech 
analogového televizoru
    1 P�epn�te na analogový televizní kanál.
    2 Stiskn�te tla�ítko  MHEG/TELETEXT .
    3 Zadejte trojmístné �íslo stránky titulk� 

pomocí tla�ítek  -íselná tla¯ítka .
    4 Stisknutím tla�ítka  MHEG/TELETEXT  

zobrazení teletextu vypn�te.
    5 Stiskn�te tla�ítko  SUBTITLE . 

    Objeví se nabídka   » [Titulky] .

 Poznámka

 Nabídka   • [Titulky]  je p�ístupná také z nabídky 
 [Kon· gurace] .

      6 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte následující možnosti:

     • [Zapnuto]  Aktivuje titulky.
     • [Vypnuto]  Deaktivuje titulky.
     • [Zapnuto bez zvuku]  Zobrazuje 
titulky pouze p�i ztlumení audia.
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    1 P�i sledování televizoru stiskn�te tla�ítko  
   OPTIONS .

    Zobrazí se nabídka Možnosti. »

      2 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte  [Hodiny] .

    3 Stisknutím tla�ítka  OK  volbu potvr�te.
    Na obrazovce televizoru se zobrazí  »
hodiny.

 Poznámka

 Chcete-li hodiny deaktivovat, opakujte výše  •
uvedený postup.

 Tip

 Hodiny jsou p�ístupné také prost�ednictvím  •
 nabídky   (viz ‘P�ístup do nabídky nastavení ’ na 
stran�   15  )  [Kon· gurace] .

     Zmªna režimu hodin
  Režim hodin je ve výchozím nastavení 
 [Automatický]  a hodiny na televizoru jsou 
synchronizovány s �asem UTC. Pokud váš 
televizní kanál nep�ijímá p�enosy UTC, 
nastavte režim hodin na  [Ru¯nÆ] . Pokud 
je režim hodin  [Ru¯nÆ] , jsou �asové údaje 
založeny na aktuálním �asovém  pásmu   (viz 
‘Krok 1: Volba systému’ na stran�   36  )  a na 
 nastavení   (viz ‘Aktivace nebo deaktivace 
letního �asu’ na stran�   29  )  letního �asu.
    1 P�i sledování televizoru stiskn�te tla�ítko  

  ( Doma ).
    Zobrazí se hlavní nabídka. »

      2 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte  [Kon· gurace] .

    3 Stiskn�te tla�ítko  OK .
    Objeví se nabídka   » [Kon· gurace] .

      4 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte položku  [Instalace]  >  [Hodiny]  > 
 [Automat. režim hodin] .

    Objeví se nabídka   » [Automat. režim 
hodin] .

       Výbªr jazyka titulk� u digitálních 
televizních kanál�

 Poznámka

 P�i výb�ru jazyka titulk� u digitálního  •
televizního kanálu podle následujícího 
popisu je preferovaný jazyk titulk� nastavený 
v nabídce Instalace do�asn� potla�en.

    1 P�i sledování televizoru stiskn�te tla�ítko  
  ( Doma ).

    Zobrazí se hlavní nabídka. »

      2 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte  [Kon· gurace] .

    3 Stiskn�te tla�ítko  OK .
    Objeví se nabídka   » [Kon· gurace] .

      4 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte položku  [Funkce]  >  [Jazyk 
titulk�] .

    Zobrazí se seznam jazyk� titulk�. »

      5 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte požadovaný jazyk.

    6 Stisknutím tla�ítka  OK  volbu potvr�te.
    Jazyk titulk� je nastaven. »

 Poznámka

 V   • [Jazyky]  nabídce  vyberte up�ednost	ovaný 
jazyk titulk�. Pokud jsou titulky aktivovány, 
automaticky se objeví v up�ednost	ovaném 
jazyce.

      Použití hodin televizoru
  Na obrazovce televizoru lze zobrazit hodiny. 
Hodiny zobrazují aktuální �as podle dat 
p�ijímaných od provozovatele služeb digitální 
televize.

    Zobrazení hodin televizoru
  Na obrazovce televizoru m�žete zobrazit 
hodiny ukazující aktuální �as.
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    Zapojte pamªÏové za�ízení a p�ejdªte 
do prohlíže¯e obsahu
    1 P�i zapnutém televizoru p�ipojte za�ízení 

USB k portu USB na boku  televizoru .
    Otev�e se prohlíže� obsahu USB. »

   
 Poznámka

 K prohlíže�i obsahu USB lze p�ejít také výb�rem  •
položky  [Procházení USB]  v hlavní nabídce.
  Pokud p�ipojíte více pam��ových za�ízení USB  •
pomocí rozbo�ova�e USB, zobrazí se výzva 
k výb�ru za�ízení. Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní 
tla¯ítka  vyberte za�ízení a potvr�te výb�r 
stisknutím tla�ítka  OK .

      2 Stisknutím tla�ítka   ( HOME ) prohlíže� 
obsahu USB ukon�íte.

    Zobrazí se hlavní nabídka. »

         Prohlížejte si prezentaci vašich 
fotogra· í
    1 V prohlíže�i obsahu USB vyberte 

fotogra� i stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní 
tla¯ítka .

    2 Stiskn�te tla�ítko    nebo  OK .
    Prezentace se spustí od vybraného  »
obrázku.

      3 Stisknutím tla�ítka
     •   prezentaci pozastavíte.
     •  /  ,   /   nebo  P +/-  p�ejdete zp�t 
nebo dop�edu na další snímek.
     •   prezentaci zastavíte a vrátíte se 
k prohlíže�i USB.
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      5 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte položku  [Automatický]  nebo 
 [Ru¯nÆ] .

    6 Stisknutím tla�ítka  OK  volbu potvr�te.
    Režim hodin je nastaven. »

         Aktivace nebo deaktivace letního ¯asu
  Pokud je režim hodin nastaven na  [Ru¯nÆ] , 
m�žete aktivovat nebo deaktivovat letní �as 
podle požadavk� vašeho �asového pásma.
    1 V nabídce  [Hodiny]  klepnutím na položku 

 Naviga¯ní tla¯ítka  vyberte možnost 
 [Letní ¯as] .

    Objeví se nabídka   » [Letní ¯as] .

      2 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte položku  [Letní ¯as]  nebo 
 [Standardní ¯as] .

    3 Stisknutím tla�ítka  OK  volbu potvr�te.
    Pro vaše �asové pásmo je aktivován  »
nebo deaktivován letní �as.

          Prohlížení fotogra· í, 
p�ehrávání hudby a sledování 
videa z pamªÏového za�ízení 
USB

 Výstraha

 Spole�nost Philips nenese zodpov�dnost,  •
pokud pam��ové za�ízení USB není 
podporováno nebo pokud dojde k jeho 
poškození �i ztrát� dat.

  Televizor je dodáván s konektorem USB, který 
umož	uje prohlížení fotogra� í, poslech hudby 
nebo sledování � lm� uložených na pam��ovém 
za�ízení USB.
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      2 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte a upravte nastavení:

     • [Opakovat]  Opakuje skladbu nebo 
album.
     • [NáhodnÆ zapnuto] / [NáhodnÆ 
vypnuto]  Aktivuje �i deaktivuje 
p�ehrávání skladeb v náhodném po�adí.

      3 Stisknutím tla�ítka  OK  volbu potvr�te.
    Použije se nastavení hudby. »

         Sledování videa
    1 V prohlíže�i obsahu USB vyberte video 

stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka .
    2 Stiskn�te tla�ítko  OK .

    Video se za�ne p�ehrávat v p�ehráva�i  »
videa.

      3 Stisknutím tla�ítka
     • P +/-  p�ejdete na další nebo 
p�edchozí video.
     •  /   rychle p�evinete video 
dop�edu nebo dozadu.
     •   p�ehrajete nebo pozastavíte video.

      4 Stisknutím tla�ítka    nebo  OK  zastavíte 
p�ehrávání a prohlíže� obsahu USB 
ukon�íte.

       Zmªna nastavení videa
    1 V p�ehráva�i videa stiskn�te tla�ítko 

 OPTIONS .
    Zobrazí se nabídka Možnosti. »

      2 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte a upravte nastavení:

     • [Malá obrazov.]  P�ehraje video na 
malé obrazovce.
     • [Celá obrazovka]  P�ehraje video 
p�es celou obrazovku.
     • [Opakovat]  Zopakuje video.
     • [NáhodnÆ zapnuto] / [NáhodnÆ 
vypnuto]  Aktivuje �i deaktivuje 
p�ehrávání skladeb v náhodném 
po�adí.

      3 Stisknutím tla�ítka  OK  potvr�te zm�nu 
nastavení.

         Zmªna nastavení prezentace
    1 P�i prohlížení prezentace stiskn�te 

tla�ítko  OPTIONS .
    Zobrazí se nabídka Možnosti. »

      2 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte a upravte nastavení:

     • [Oto¯it]  Slouží k oto�ení obrázku.
     • [Opakovat]  Zopakuje prezentaci.
     • [NáhodnÆ zapnuto]  Zobrazuje 
obrázky prezentace v náhodném 
po�adí.
     • [NáhodnÆ vypnuto]  Deaktivuje 
náhodné zobrazování obrázk� 
prezentace.
     • [Rychlost prezentace]  Nastaví dobu, 
po kterou bude obrázek zobrazený.
     • [P�echod prezentace]  Nastaví 
p�echod z jednoho obrázku na další.

      3 Stisknutím tla�ítka  OK  volbu potvr�te.
    Použije se nastavení prezentace. »

         Poslech hudby
    1 V prohlíže�i obsahu USB vyberte skladbu 

stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka .
    2 Stiskn�te tla�ítko  OK .

    Skladba se za�ne p�ehrávat  »
v p�ehráva�i hudby.

      3 Stisknutím tla�ítka
     • P +/-  p�ejdete na další nebo 
p�edchozí skladbu.
     •  /   rychle p�evinete skladbu 
dop�edu nebo dozadu.
     •   p�ehrajete nebo pozastavíte 
skladbu.

      4 Stisknutím tla�ítka    nebo  OK  zastavíte 
p�ehrávání a prohlíže� obsahu USB 
ukon�íte.

       Zmªna nastavení hudby
    1 V p�ehráva�i hudby stiskn�te tla�ítko 

 OPTIONS .
    Zobrazí se nabídka Možnosti. »
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          Použití funkce Scenea

    Aktivace funkce Scenea
  Funkci Scenea lze použít k zobrazení 
obrázku jako tapety na obrazovce televizoru. 
Zkontrolujte, zda je umíst�ní televizoru 
nastaveno na režim  [Doma] .
    1 Stiskn�te tla�ítko   .
    2 Vyberte možnost [Scenea] a poté 

stiskn�te tla�ítko  OK .
    Zobrazí se výchozí p�edde� novaný  »
obrázek.

 Poznámka

 Poznámka: Pokud je �asova� vypnutý, bude  •
tapeta zobrazena po dobu 240 minut. 
V opa�ném p�ípad� je zobrazena po dobu 
nastavenou  �asova�em   (viz ‘Automatické 
p�epnutí televizoru do pohotovostního režimu 
(automatické vypnutí)’ na stran�   25  ) .

     Nastavení obrázku jako tapety Scenea

 Poznámka

 Velikost souboru obrázku nesmí p�esáhnout  •
1 MB.

    1 K televizoru p�ipojte pam��ové za�ízení 
USB.

    2 Vyberte možnost  [Procházení USB]  a 
stiskn�te tla�ítko  OK .

    3 Vyberte obrázek a poté stiskn�te tla�ítko  
 .

    4 Vyberte možnost  [Nastavit jako Scenea]  
a stiskn�te tla�ítko  OK .

    5 Vyberte možnost  [Ano]  a stiskn�te 
tla�ítko  OK .

    6 Stisknutím kteréhokoli tla�ítka funkci 
Scenea ukon�íte.

       Odpojení pamªÏového za�ízení USB

 Výstraha

 Dodržujte následující postup, aby nedošlo  •
k poškození pam��ového za�ízení USB.

    1 Stisknutím tla�ítka   ( HOME ) ukon�ete 
prohlíže� obsahu USB.

    2 P�ed odpojením pam��ového za�ízení 
USB po�kejte p�t sekund.

        Poslech digitálních 
rozhlasových kanál�
  Je-li k dispozici digitální vysílání, jsou b�hem 
instalace automaticky nastaveny digitální 
rozhlasové stanice.
     1 P�i sledování televizoru stiskn�te tla�ítko 

 OK . 
    Zobrazí se tabulka kanál�. »

      2 Stiskn�te tla�ítko  OPTIONS .
    Zobrazí se nabídka Možnosti. »

      3 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte  [Sezn. k výbÆru] .

    Objeví se nabídka   » [Sezn. k výbÆru] .

      4 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte  [Rádio] .

    5 Stiskn�te tla�ítko  OK .
    V tabulce kanál� se zobrazí seznam  »
dostupných rozhlasových kanál�.

      6 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte rozhlasový kanál.

    7 Stiskn�te tla�ítko  OK .
    Vybraný digitální rozhlasový kanál se  »
p�ehraje p�es reproduktory televizoru.
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      4 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte položku  [Aktualizace software]  
>  [Aktualiz. nyní] .

    5 Stiskn�te tla�ítko  OK .
    Spustí se asistent aktualizací. Postupujte  »
podle pokyn� na obrazovce 
a dokon�ete aktualizaci.

         Aktualizace softwaru (digitální 
vysílání)
  (Dostupné pouze v n�kterých zemích) 
Je-li tato funkce dostupná, televizor m�že 
p�ijímat aktualizace softwaru prost�ednictvím 
digitálního vysílání.
  Pokud je k dispozici aktualizace, zobrazí 
se zpráva s výzvou k aktualizaci softwaru. 
D�razn� doporu�ujeme, abyste software po 
zobrazení výzvy aktualizovali. 
  Podle následujících pokyn� m�žete software 
aktualizovat pozd�ji.
    1 P�i sledování televizoru stiskn�te tla�ítko  

  ( Doma ).
    Zobrazí se hlavní nabídka. »

      2 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte  [Kon· gurace] .

    3 Stiskn�te tla�ítko  OK .
    Objeví se nabídka   » [Kon· gurace] .

      4 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte položku  [Aktualizace software]  
>  [Místní upgrade] .

    5 Stiskn�te tla�ítko  OK .
    Televizor vyhledává dostupné  »
aktualizace softwaru prost�ednictvím 
digitálního vysílání.

        Aktualizace softwaru 
televizoru
  Spole�nost Philips se snaží neustále 
zdokonalovat své výrobky, a pokud jsou 
k dispozici aktualizace softwaru televizoru, 
doporu�ujeme je použít. Jejich dostupnost 
zjistíte na webu www.philips.com/support.

    Ovª�ení aktuální verze softwaru
    1 P�i sledování televizoru stiskn�te tla�ítko  

  ( Doma ).
    Zobrazí se hlavní nabídka. »

      2 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte  [Kon· gurace] .

    3 Stiskn�te tla�ítko  OK .
    Objeví se nabídka   » [Kon· gurace] .

      4 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte položku  [Aktualizace software]  
>  [Info o používaném software] .

    5 Stiskn�te tla�ítko  OK .
    Zobrazí se verze aktuálního softwaru. »

         Aktualizace softwaru (z webových 
stránek)
  P�ed provedením tohoto postupu je t�eba:

    rezervovat si ur�itý �as na provedení celé • 
aktualizace.
    p�ipravit si pam��ové za�ízení USB • 
s kapacitou nejmén� 256 MB pro uložení.
    zajistit si p�ístup k po�íta�i s portem USB • 
a p�ipojením k internetu.

      1 P�i sledování televizoru stiskn�te tla�ítko  
  ( Doma ).

    Zobrazí se hlavní nabídka. »

      2 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte  [Kon· gurace] .

    3 Stiskn�te tla�ítko  OK .
    Objeví se nabídka   » [Kon· gurace] .
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     • [Dálkové ovládání EasyLink]  Pokud 
je aktivována funkce EasyLink, 
umož	uje p�edávání signálu 
dálkového ovlada�e. 
     • [Odkaz Pixel Plus]  Pokud je 
aktivována funkce EasyLink, použije 
se automaticky nejlepší nastavení 
funkce Pixel Plus (nap�íklad pokud 
televizor i p�ehráva� DVD podporují 
funkci Pixel Plus).
     • [Jas LightGuide]  Slouží k nastavení 
jasu p�edního indikátoru LED a 
funkce LightGuide.
     • [Teletext 2.5]  Aktivuje nebo 
deaktivuje Teletext 2.5.

      6 Stiskn�te tla�ítko  OK .
    P�edvolba TV bude použita. »

          Spuštªní funkce pro 
p�edvedení funkcí televizoru
  (Není podporováno u kanál� MHEG)
     1 P�i sledování televizoru stiskn�te tla�ítko 

 DEMO .
    Otev�e se nabídka ukázky. »

      2 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte ukázku.

    3 Stisknutím tla�ítka  OK  zahajte ukázku.
    4 Stisknutím tla�ítka  DEMO  nebo     BACK  

ukázku ukon�ete.

          Zmªna p�edvoleb televizoru

     1 P�i sledování televizoru stiskn�te tla�ítko  
  ( Doma ).

    Zobrazí se hlavní nabídka. »

      2 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte  [Kon· gurace] .

    3 Stiskn�te tla�ítko  OK .
    Objeví se nabídka   » [Kon· gurace] .

      4 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte položku  [Instalace]  > 
 [P�edvolby] .

    Objeví se nabídka   » [P�edvolby] .

   
      5 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  

vyberte a zm�	te tyto položky:
     • [UmístÆní]  Optimalizuje nastavení 
televizoru podle prost�edí – 
nastavení pro domácnost nebo 
obchod.
     • [Soupec hlasitosti]  P�i nastavování 
hlasitosti zobrazí panel hlasitosti.
     • [Velikost informace kanálu]  Zobrazí 
informace o televizním kanálu p�i 
každém p�epínání kanál�.
     • [EasyLink]  Umožní stisknutím 
jediného tla�ítka p�ehrávání nebo 
aktivaci pohotovostního režimu 
mezi za�ízeními s podporou rozhraní 
EasyLink. 

Location Home

Preferences

UmístĕníJazyky

Nastas avení předvoleb UUUkUk. UkU hlasasassss.

VeliiiV kkkokost infinfinfinfnfnformormormaormaormaormace kce kce kcece ce anánááálállu

asyEasyLinkLinkkkDekoDekoDekoDekoee dérdérdér

DálkDálkDál ové ové ovláovládánídání Easasas EaasyLinyLinyLinyLinyLinyL kkkkkk

Odkaz PiPiP xexexel xexex Plus

JasJas Jas LighLigLig tGuGuiGuiG dededee

Teletext 2.5

Hodiodid nyny

Obchod

Doma

Továáární ní nastnastavenvení

Předvolby
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        Resetování televizoru na 
tovární nastavení
  Obnovením továrního nastavení výrobce 
obnovíte výchozí nastavení obrazu a zvuku. 
Nastavení p�edvoleb se nezm�ní.
     1 P�i sledování televizoru stiskn�te tla�ítko  

  ( Doma ).
    Zobrazí se hlavní nabídka. »

      2 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte  [Kon· gurace] .

    Objeví se nabídka   » [Kon· gurace] .

      3 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte položku  [Instalace]  >  [Tovární 
nastavení] .

    4 Stiskn�te tla�ítko  OK .
    Nastavení televizoru se vrátí na výchozí  »
výrobní nastavení.
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 Výstraha

 Nechejte nastavení   • [Nastavení]  beze zm�ny, 
pokud vám poskytovatel vysílání DVB-C 
neposkytne hodnoty pro  [SíÏová frekvence] , 
 [ID sítÆ]  nebo  [P�enosová rychlost] . 
  Nastavení možnosti   • [Prohledávání frekvence]  
na  [Kompletní prohledávání]  m�že zna�n� 
prodloužit dobu instalace.

 Poznámka

 Máte-li p�ístup k vysílání DVB-T i DVB-C a  •
chcete sledovat kanály z obou sítí, musíte 
provést instalaci kanál� dvakrát – jednou 
pro DVB-T a jednou pro DVB-C. Výb�rem 
možnosti  [Anténa]  nala�te kanály DVB-T a 
výb�rem možnosti  [Kabel]  nala�te kanály 
DVB-C. 
  P�epínání mezi   • kanály   (viz ‘P�ístup k sítím 
kanál� DVB-C a DVB-T’ na stran�   36  )  DVB-T 
a DVB-C.

    1 Stiskn�te tla�ítko  OK .
    Podle pokyn� na obrazovce dokon�ete  »
instalaci kanálu. Po dokon�ení instalace 
kanálu je vybrána položka  [Hotovo]  a 
zobrazí se seznam nainstalovaných kanál�.

      2 Stisknutím tla�ítka  OK  volbu potvr�te.
    Televizor p�ejde do nabídky   » [Instalace 
kanál�] .

 Tip

 V p�ípad�, že jsou nalezeny digitální televizní  •
kanály, mohou se v seznamu nainstalovaných 
kanál� objevit prázdná �ísla. Uložené kanály lze 
podle níže uvedených postup� p�ejmenovat, 
nov� uspo�ádat nebo odinstalovat.

Chcete-li aktualizovat  
seznam aktuálních kanálů,  
vyberte možnost  
Aktualizovat kanály.  
Chcete-li znovu vyhledat  
a uložit všechny kanály,  
vyberte možnost Znovu  
nainstalovat kanály.

Aktualizovat kanály

Znovu nainstalovat kanály

           6 Instalace kanál�
  P�i prvním nastavení televizoru se zobrazí 
výzva k výb�ru požadovaného jazyka nabídek 
a nalad�ní televizních kanál� a digitálních 
rozhlasových stanic (jsou-li k dispozici). Tato 
kapitola obsahuje pokyny k op�tovnému 
nastavení a jemnému dolad�ní kanál�.

    Automatické nastavení kanál�
  Tato �ást popisuje, jak lze automaticky vyhledat 
a uložit kanály.

    Instalace kanál�
  Televizor vyhledá a uloží všechny dostupné 
digitální a analogové televizní kanály a všechny 
dostupné digitální rozhlasové stanice.
    1 V nabídce  [Instalace kanál�]  stisknutím 

 Naviga¯ní tla¯ítka  vyberte možnost 
 [Automatická instalace] .

    2 Stiskn�te tla�ítko  OK .
    Zobrazí se zpráva s výzvou k zahájení  »
instalace kanálu.

   
      3 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  

vyberte  [Spustit] .
    4 Stiskn�te tla�ítko  OK .

    Otev�e se obrazovka aktualizace  »
kanálu s vybranou volbou  [Znovu 
nainstalovat kanály] .

Instalace kanálů

Automatická instalaceJazyky

ZpZpprávprávpr a oa oa o oo ao ktualizaci kanálu

Továvárvááá ní naní n stavestavestav níní

Automatická instalace

Digitální: Test p�íjmu

Analog: manuální instalace

Předvolby

Dekodér

Hodinyy

g

Analog: ma

g

Analog: ma

Aktualizujte aktuální seznam kanálů nebo všechny kanály znovu nainstalujte.

Zrušit
p j

uální instalace

p jp j

uální insnstaltalace
Spustit
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    Krok 1: Volba systému

 Poznámka

 Pokud je systémové nastavení správné, tento  •
krok vynechejte.

    1 P�i sledování televizoru stiskn�te tla�ítko  
  ( Doma ).

    Zobrazí se hlavní nabídka. »

      2 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte  [Kon· gurace] .

    Objeví se nabídka   » [Kon· gurace] .

      3 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte položku  [Instalace]  >  [Instalace 
kanál�]  >  [Analog: manuální instalace]  > 
 [Systém] .

    4 Stiskn�te tla�ítko  OK .
    Zobrazí se seznam místních systém�. »

      5 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
zvolte požadovanou zemi nebo region.

    6 Stisknutím tla�ítka  OK  volbu potvr�te.
    Vybraná zem� nebo oblast bude pužita. »

         Krok 2: Vyhledání a uložení nových 
televizních kanál�
    1 V nabídce  [Analog: manuální instalace]  

klepnutím na položku  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte možnost  [Vyhledat kanál] .

    2 Stiskn�te tla�ítko  OK .
    Objeví se nabídka   » [Vyhledat kanál] .

   5 3 8 . 0 0 MHzHotovo Vyhledat

     P�ístup k sítím kanál� DVB-C a DVB-
T
  Tato možnost se zobrazí pouze v p�ípad�, že 
vaše zem� podporuje vysílání DVB-C (Digital 
Video Broadcasting-Cable). Pokud jste naladili 
kanály DVB-C a DVB-T, k jejich sledování 
musíte p�epnout na odpovídající sí�. 

   
    1 P�i sledování televizoru stiskn�te tla�ítko  

  ( Doma ).
    Zobrazí se hlavní nabídka. »

      2 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte  [Kon· gurace] .

    Objeví se nabídka   » [Kon· gurace] .

      3 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte možnost  [Instalace]  >  [Instalace 
kanál�]  >  [Anténa nebo kabel DVB]  > 
 [Anténa]  nebo  [Kabel] .

    Výb�rem možnosti  • [Anténa]  
p�ejdete ke kanál�m DVB-T (Digital 
Video Broadcasting-Terrestrial). 
    Výb�rem možnosti  • [Kabel]  p�ejdete 
ke kanál�m DVB-T (Digital Video 
Broadcasting-Cable).

      4 Stisknutím tla�ítka  OK  volbu potvr�te.
    5 Stisknutím tla�ítka     BACK  nastavení 

ukon�íte.
    Televizor se p�epne na vybranou sí�. »

          Ru¯ní nastavení kanál�
  Tato �ást popisuje ru�ní vyhledání a uložení 
analogových televizních kanál�.
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      7 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
nebo  -íselná tla¯ítka  ru�n� zadejte 
frekvenci kanálu.

    8 Po výb�ru správné frekvence kanálu 
stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte možnost  [Hotovo]  a pak 
stiskn�te tla�ítko  OK .

    Objeví se nabídka   » [Analog: manuální 
instalace] .

      9 Abyste uložili nový kanál do aktuálního 
kanálu, stiskn�te tla�ítko  Naviga¯ní 
tla¯ítka  vyberte možnost  [Uložit tento 
kanál] .

    10 Stisknutím tla�ítka  OK  volbu potvr�te.

        Ru¯ní aktualizace seznamu 
kanál�
  Je-li televizor v pohotovostním režimu, provádí 
se aktualizace každé ráno. V rámci této 
aktualizace se provede synchronizace kanál� 
uložených v seznamu kanál� s kanály, které jsou 
dostupné od vysílací spole�nosti. 
  Krom� této automatické aktualizace je možné 
seznam kanál� aktualizovat ru�n�.

 Tip

 Chcete-li zakázat automatickou aktualizaci,  •
stiskn�te  [Instalace]  v nabídce  Naviga¯ní 
tla¯ítka  a vyberte možnost  [Instalace kanál�]  
>  [Aktualizace kanál� v pohotovostnímu 
režimu]   a poté  vyberte možnost  [Vypnuto] .

      1 V nabídce  [Instalace]  klepnutím 
na položku  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte možnost  [Instalace 
kanál�] > [Automatická instalace] .

    2 Stiskn�te tla�ítko  OK .
    Zobrazí se zpráva s vybranou položkou  »
 [Spustit]  a s výzvou k zahájení 
aktualizace kanálu.

      3 Stiskn�te tla�ítko  OK .
    Zobrazí se obrazovka aktualizace  »
kanálu.

      3 Stiskn�te tla�ítko:
     • Naviga¯ní tla¯ítka  nebo  -íselná 
tla¯ítka  k ru�nímu zadání frekvence 
kanálu;
     • Naviga¯ní tla¯ítka  k výb�ru položky 
 [Vyhledat] , pak stisknutím tla�ítka 
 OK  automaticky vyhledejte další 
kanál.

      4 Po výb�ru správné frekvence kanálu 
stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte možnost  [Hotovo] .

    5 Stiskn�te tla�ítko  OK .
    Objeví se nabídka   » [Analog: manuální 
instalace] .

      6 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte možnost  [Uložit tento kanál]  
k uložení nového kanálu v rámci 
stávajícího kanálu nebo  [Uložit jako 
novou p�edvolbu]  k uložení nového 
kanálu s novým �íslem kanálu.

    7 Stisknutím tla�ítka  OK  volbu potvr�te.
    Kanál se uloží. »

         Jemné ladªní analogových kanál�
  Je-li p�íjem u analogových kanál� nedosta�ující, 
m�žete je doladit ru�n�.
    1 P�i sledování televizoru vyberte kanál 

k dolad�ní.
    2 Stiskn�te tla�ítko    ( Doma ).

    Zobrazí se hlavní nabídka. »

      3 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte  [Kon· gurace] .

    4 Stiskn�te tla�ítko  OK .
    Objeví se nabídka   » [Kon· gurace] .

      5 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte položku  [Instalace]  >  [Instalace 
kanál�]  >  [Analog: manuální instalace]  > 
 [Jemné ladÆní] .

    6 Stiskn�te tla�ítko  OK .
    Objeví se nabídka   » [Jemné ladÆní] .
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     • Naviga¯ní tla¯ítka  k výb�ru položky 
 [Vyhledat] , pak stisknutím tla�ítka 
 OK  automaticky vyhledejte další 
kanál.
  Pokud jsou kvalita a síla signálu 
špatné, p�esm�rujte anténu 
pozemního nebo satelitního vysílání 
a opakujte test.

      4 Po dokon�ení stisknutím tla�ítka 
 Naviga¯ní tla¯ítka  vyberte položku 
 [Hotovo] .

    5 Stiskn�te tla�ítko  OK .
    Objeví se nabídka   » [Instalace] .

 Poznámka

 Máte-li stále potíže s p�íjmem digitálního  •
vysílání, obra�te se na odborníka.

      Zmªna nastavení zprávy p�i 
spuštªní
  Aktivací nebo deaktivací zpráv, které se objeví 
p�i spušt�ní, ozna�íte, zda je t�eba aktualizace 
kanálu nebo instalace.
     1 V nabídce  [Instalace]  klepnutím na 

položku  Naviga¯ní tla¯ítka  vyberte 
možnost  [Instalace kanál�] > [Zpráva o 
aktualizaci kanálu] .

    2 Stiskn�te tla�ítko  OK .
    3 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  

vyberte položku  [Zapnuto]  nebo 
 [Vypnuto] .

    Zprávy p�i spušt�ní jsou aktivovány  »
nebo deaktivovány.

      4 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte  [Aktualizovat kanály] .

   
    5 Stiskn�te tla�ítko  OK .

    Postupujte podle pokyn� na obrazovce  »
a dokon�ete aktualizaci kanálu. Po 
dokon�ení aktualizace je vybrána 
volba  [Hotovo]  a p�ehraje se seznam 
p�idaných kanál�.

      6 Stiskn�te tla�ítko  OK .
    Objeví se nabídka   » [Instalace] .

          Test digitálního p�íjmu
  Umož	uje kontrolu kvality a síly signálu 
digitálních kanál�. Na základ� tohoto testu 
m�žete zkusit zm�nit umíst�ní antény 
pozemního nebo satelitního vysílání a op�t 
provést test.
     1 V nabídce  [Instalace]  stisknutím tla�ítka 

 Naviga¯ní tla¯ítka  vyberte položku 
 [Instalace kanál�]  >  [Digitální: Test 
p�íjmu]  >  [Vyhledat] .

    2 Stiskn�te tla�ítko  OK .
    Objeví se nabídka   » [Vyhledat] .

      3 Stisknutím tla�ítka
     • Naviga¯ní tla¯ítka  nebo  -íselná 
tla¯ítka  k ru�nímu zadání frekvence 
kanálu;

Chcete-li aktualizovat  
seznam aktuálních kanálů,  
vyberte možnost  
Aktualizovat kanály.  
Chcete-li znovu vyhledat  
a uložit všechny kanály,  
vyberte možnost Znovu  
nainstalovat kanály.

Znovu nainstalovat kanály

Aktualizovat kanály
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 Poznámka

 Konektory v zadní �ásti 19 – 22palcových  •
model� se mohou mírn� odlišovat 
od diagramu.
  Po�et dostupných konektor� HDMI se liší  •
v závislosti na modelu televizoru.

    a  EXT 1 / EXT 2  ( SCART )
  Analogový zvuk a video p�ijímané 
z analogových nebo digitálních za�ízení, 
jako je nap�íklad p�ehráva� DVD nebo 
herní konzola.

   
    b  SPDIF OUT 

  Výstup digitálního zvuku pro systémy 
domácího kina a jiné digitální 
audiosystémy.

   

           7 P�ipojení za�ízení
  Nejlepší kvalitu obrazu získáte p�i použití 
r�zných typ� p�ipojení, které jsou uvedeny níže 
od nejvyšší po nejnižší kvalitu:
    1  HDMI 
    2  Y Pb Pr (komponentní) 
    3  SCART 
    4  VIDEO (kompozitní) 

 Poznámka

 Obrázky p�ipojení v této �ásti slouží pouze jako  •
p�íklady. Jsou možné také další typy p�ipojení.

    Konektory vzadu

   EXT 2
(RGB/CVBS)

EXT 1
(RGB/CVBS)

SPDIF
OUT

AUDIO

VGA

TV ANTENNA

HDMI 3

AUDIO IN:
LEFT / RIGHT
HDMI 1 / DVI
HDMI 2 / DVI
HDMI 3 / DVI

VGA

EXT 3

3

4

5

2 1

6 7 8

HDMI 2 HDMI 1

OUT
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    f  EXT 3   (  Y Pb Pr   a   AUDIO L/R  ) 
  Analogový zvuk a video p�ijímané 
z analogových nebo digitálních za�ízení, 
jako je nap�íklad p�ehráva� DVD nebo 
herní konzola.

   
    g  HDMI   1/2/3 

  Vstup digitálního zvuku a obrazu 
z digitálních za�ízení s podporou obrazu 
ve vysokém rozlišení, jako je nap�íklad 
p�ehráva� Blu-ray.

   
 Poznámka

 V modelech o velikosti 19/22” je k dispozici  •
jen jeden konektor HDMI. Konektor HDMI 
na t�chto modelech je ozna�en  HDMI  místo 
 HDMI 1 .

EXT 3

    c  AUDIO OUT L/R 
  Analogový zvukový výstup domácího kina 
a dalších zvukových systém�.

   
    d  VGA 

  Video vstup po�íta�e.

   
    e  AUDIO IN 

  Vstup zvuku ze za�ízení, která vyžadují 
samostatné p�ipojení zvuku, jako je 
nap�íklad po�íta�.

   

AUDIO
OUT AUDIO

IN

VGA

VGA

AUDIO IN:
LEFT / RIGHT
HDMI 1 / DVI
HDMI 2 / DVI
HDMI 3 / DVI

VGA
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    a  AUDIO IN L/R 
  Zvukový vstup analogových za�ízení 
p�ipojených k  VIDEO  nebo  S-VIDEO .

   
    b  VIDEO 

  Vstup kompozitního videa z analogových 
za�ízení, jako je nap�íklad videorekordér.

   
    c  S-VIDEO 

  Video vstup z analogových za�ízení jako 
nap�íklad satelitních p�ijíma��.

   
    d   

  Stereofonní zvukový výstup pro sluchátka.

    e  COMMON INTERFACE 
  Zdí�ka pro modul CAM (Conditional 
Access Module).

    h  TV ANTENNA 
    Vstup signálu z antény, kabelové televize 
nebo satelitu.

   
     Konektory na boku
  Prohlédn�te si diagram konektoru, který 
odpovídá velikosti obrazovky televizoru:

   
TV ANTENNA

1

2

6

3
4

5

7

8

26-52”

19-22”
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     • Kabel DVI-HDMI (zadní   HDMI   a   AUDIO 
IN  ) 

   
     • Kabel DVI-HDMI (bo¯ní   HDMI   a 
  AUDIO IN L/R  ) 

   
     • Kabel HDMI a adaptér HDMI-DVI (zadní 
  HDMI   a   AUDIO IN  ) 

    

DVI

AUDIO IN:
LEFT / RIGHT
HDMI 1 / DVI
HDMI 2 / DVI
HDMI 3 / DVI

VGA

DVI

DVI

AUDIO IN:
LEFT / RIGHT
HDMI 1 / DVI
HDMI 2 / DVI
HDMI 3 / DVI

VGA

    f  USB 
  Datový vstup z pam��ových za�ízení USB.

   
    g  HDMI 

  Vstup digitálního zvuku a obrazu 
z digitálních za�ízení s podporou obrazu 
ve vysokém rozlišení, jako je nap�íklad 
p�ehráva� Blu-ray.

    h  SERV. U 
    Pouze pro servisní pracovníky.

     P�ipojení po¯íta¯e
   Než po¯íta: p�ipojíte k televizoru: 

    V po�íta�i nastavte obnovovací frekvenci • 
obrazu na hodnotu 60 Hz.
    V po�íta�i nastavte podporované rozlišení • 
obrazu.
    Povolte možnost  • [Režim PC]  v  nabídce   
(viz ‘Ru�ní úprava nastavení obrazu’ na 
stran�   17  )  [Obraz]  a nastavte formát 
obrazu na hodnotu  [Nep�epo¯ítaný] .      

    P�ipojte po¯íta¯ pomocí jednoho 
z následujících konektor�: 

 Poznámka

 P�ipojení p�es rozhraní DVI nebo VGA  •
vyžaduje další zvukový kabel.

     • Kabel HDMI 

   
CS



43

     Vložení a aktivace modulu CAM

 Výstraha

 Vždy postupujte podle následujících pokyn�.  •
Chybným vložením modulu CA m�že dojít 
k poškození modulu a televizoru.

    1 Vypn�te televizor.
    2 Podle pokyn� vytišt�ných na modulu 

CAM jemn� zasu	te modul CAM do 
slotu  COMMON INTERFACE  na bo�ní 
stran� televizoru.

   
    3 Zasu	te modul CAM až na doraz.
    4 Zapn�te televizor a vy�kejte na aktivaci 

modulu CAM. Aktivace m�že n�kolik 
minut trvat. Neodpojujte modul CAM 
ze slotu, když se používá — odpojením 
modulu CAM by se deaktivovaly digitální 
služby.

       P�ístup ke službám modulu CAM
    1 Po vložení a aktivaci modulu CAM 

stiskn�te tla�ítko     OPTIONS .
    Zobrazí se nabídka Možnosti. »

      2 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte  [BÆžné rozhraní] .

    3 Stiskn�te tla�ítko  OK .
    Zobrazí se seznam aplikací CAM. »

      4 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte aplikaci CAM.

    5 Stisknutím tla�ítka  OK  volbu potvr�te.
    Vybraná aplikace CAM se aktivuje. »

     • Kabel HDMI a adaptér HDMI-DVI 
(bo¯ní   HDMI   a   AUDIO IN L/R  ) 

   
     • Kabel VGA 

      
      Použití modulu CAM 
(Conditional Access Module)
  Modul CAM je poskytován provozovatelem 
digitálních televizních služeb a slouží k 
dekódování televizních kanál�.

 Poznámka

 Návod k vložení karty Smart Card do  •
modulu CAM naleznete v dokumentaci od 
poskytovatele služeb.

DVI

VGA

VGA

AUDIO IN:
LEFT / RIGHT
HDMI 1 / DVI
HDMI 2 / DVI
HDMI 3 / DVI

VGA
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     Funkce EasyLink
   Jednodotykové p�ehrávání  
  Pokud televizor p�ipojíte k za�ízení, které 
podporuje jednodotykové p�ehrávání, m�žete 
televizor a za�ízení ovládat jediným dálkovým 
ovlada�em.
   P�epnutí do pohotovostního režimu stiskem 
jediného tla¯ítka 
  Pokud televizor p�ipojíte k za�ízením, která 
podporují pohotovostní režim, m�žete 
dálkový ovlada� televizoru používat k p�epnutí 
televizoru i všech p�ipojených za�ízení HDMI 
do pohotovostního režimu.
   Ovládání zvuk� systému 
  Pokud televizor p�ipojíte k za�ízením 
kompatibilním se standardem HDMI CEC, 
m�že se televizor automaticky zapnout a 
p�ehrávat zvuky z p�ipojeného za�ízení. 
  Chcete-li používat jednodotykové audio, 
je t�eba p�ipojit vstup zvuku z p�ipojeného 
za�ízení do televizoru. 
  K nastavení hlasitosti lze použít dálkový 
ovlada� z p�ipojeného za�ízení.
   Posouvání vp�ed pomocí klávesy na dálkovém 
ovlada¯i (RC) 
  Posouvání vp�ed pomocí klávesy RC umož	uje 
ovládání za�ízení kompatibilních se standardem 
EasyLink pomocí dálkového ovlada�e 
televizoru.

          P�idªlení dekodéru kanál�
  P�ed použitím dekodéru digitálních kanál� 
SCART vyberte kanál k dekódování a p�i�a�te 
dekodér položce  EXT 1  nebo  EXT 2 .
     1 P�i sledování televizoru stiskn�te tla�ítko  

  ( Doma ).
    Zobrazí se hlavní nabídka. »

      2 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte  [Kon· gurace] .

    3 Stiskn�te tla�ítko  OK .
    Objeví se nabídka   » [Kon· gurace] .

      4 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte položku  [Instalace]  >  [Dekodér]  
>  [Kanál] .

    5 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte možnost  [Stav]  a potom umíst�ní 
dekodéru (nap�íklad  EXT 1  nebo  EXT 2 ).

    6 Stisknutím tla�ítka  OK  volbu potvr�te.
    Dekodér je p�i�azen. »

          Použití funkce Philips Easylink
   Televizor podporuje funkci Philips EasyLink, 
která používá protokol HDMI CEC 
(Consumer Electronics Control). Za�ízení 
kompatibilní se standardem EasyLink, která 
jsou p�ipojená pomocí konektor� HDMI, lze 
ovládat jedním dálkovým ovlada�em. 

 Poznámka

 Spole�nost Philips nezaru�uje 100% vzájemnou  •
spolupráci se všemi za�ízeními HDMI CEC.

 Poznámka

 Za�ízení kompatibilní s funkcí EasyLink je t�eba  •
zapnout a vybrat jako zdroj.
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     Aktivace ¯i deaktivace funkce 
EasyLink

 Poznámka

 Funkci Philips EasyLink neaktivujte, pokud ji  •
nechcete používat.

    1 P�i sledování televizoru stiskn�te tla�ítko  
  ( Doma ).

    Zobrazí se hlavní nabídka. »

      2 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte  [Kon· gurace] .

    Objeví se nabídka   » [Kon· gurace] .

      3 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte položku  [Instalace]  > 
 [P�edvolby]  >  [EasyLink] .

    Otev�e se nabídka EasyLink. »

      4 Zvolte položku  [Zapnuto]  nebo 
 [Vypnuto] .

    5 Stisknutím tla�ítka  OK  volbu potvr�te.
    Funkce EasyLink je aktivována nebo  »
deaktivována.

     Tla¯ítka EasyLink
  Za�ízení kompatibilní s technologií EasyLink je 
možné ovládat pomocí následujících tla�ítek na 
dálkovém ovlada�i televizoru.

  Tla¯ítko   Funkce EasyLink
    ( P�ehrát/
Pozastavit )

 Spustí, pozastaví nebo 
obnoví p�ehrávání na 
za�ízení EasyLink.

    ( Stop )  Zastaví p�ehrávání v za�ízení 
EasyLink.

    ( Nahrávání )  Zastaví nebo spustí 
nahrávání videa v za�ízení 
EasyLink.

    ( P�edchozí )  Vyhledává v za�ízení 
EasyLink sm�rem zp�t.

    ( Další )  Vyhledává v za�ízení 
EasyLink sm�rem vp�ed.

  0-9  ( -íselná 
tla¯ítka )

 Pokud je aktivní za�ízení 
EasyLink, vybere titul, 
kapitolu nebo skladbu.

        
( Naviga¯ní 
tla¯ítka )

 Prochází nabídkami za�ízení 
EasyLink.

  OK  Aktivuje výb�r nebo 
p�istupuje k nabídce 
v za�ízení EasyLink.

     OPTIONS  Zobrazuje nabídky za�ízení 
EasyLink. Pokud stisknete 
tla�ítko    ( Doma ), zobrazí 
se nabídka televizoru.

  TV  Slouží k p�epnutí zp�t 
na zdroj antény z režimu 
EasyLink.

    
( Pohotovostní 
režim 
– zapnuto )

 Je-li funkce EasyLink 
aktivní, p�epne televizor a 
všechna za�ízení EasyLink 
do pohotovostního režimu. 
Stiskn�te a p�idržte tla�ítko  

  ( Pohotovostní režim – 
zapnuto ) po dobu nejmén� 
3 sekund.
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     Nastavení televizních reproduktor� na 
režim EasyLink
  P�i p�ehrávání obsahu z domácího kina 
kompatibilního s režimem EasyLink se 
reproduktory televizoru automaticky ztlumí.
    1 P�i sledování obsahu ze za�ízení EasyLink 

stiskn�te tla�ítko     OPTIONS .
    Zobrazí se nabídka Možnosti. »

      2 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte  [TV reproduktory] .

    Objeví se nabídka   » [TV reproduktory] .

      3 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte  [Automaticky (EasyLink)] .

    4 Stisknutím tla�ítka  OK  volbu potvr�te.
    Reproduktory televizoru jsou  »
nastaveny na režim EasyLink.

      5 Stisknutím tla�ítka     OPTIONS  
nastavení ukon�íte.

        Použití zámku Kensington
  Na zadní stran� televizoru je otvor pro 
bezpe�nostní zámek Kensington. Utvo�te 
pomocí zámku Kensington smy�ku tak, že 
jej provléknete otvorem a kolem vhodného 
p�edm�tu, jako je nap�íklad t�žký st�l.

    

         Aktivace nebo deaktivace posouvání 
vp�ed pomocí tla¯ítka na dálkovém 
ovlada¯i

 Poznámka

 P�ed aktivací p�edávání signálu dálkového  •
ovládání je t�eba aktivovat funkci EasyLink.

    1 P�i sledování televizoru stiskn�te tla�ítko  
  ( Doma ).

    Zobrazí se hlavní nabídka. »

      2 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte  [Kon· gurace] .

    Objeví se nabídka   » [Kon· gurace] .

      3 Stisknutím tla�ítka  Naviga¯ní tla¯ítka  
vyberte položku  [Instalace]  > 
 [P�edvolby]  >  [Dálkové ovládání 
EasyLink] .

    4 Vyberte možnost  [Zapnuto]  a stiskn�te 
tla�ítko  OK .

    Ve vybraném konektoru HDMI je  »
aktivován nebo deaktivován posun 
vp�ed pomocí tla�ítka RC.

 Poznámka

 Pokud nabídku za�ízení nem�žete ukon�it,  •
stiskn�te tla�ítko     OPTIONS  a poté tla�ítko 
 OK .
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          Multimédia
     Podporovaná pam��ová za�ízení: USB • 
(zformátovaná systémem FAT nebo DOS; 
vyhovující pouze t�íd� Mass Storage 
Class) 
    Podporované formáty multimediálních • 
soubor�:

    Obrázky: JPEG• 
    Audio: MP3, LPCM• 
    Video: MPEG1, MPEG2, H.264/• 
MPEG-4 AVC

 Poznámka

 Název multimediálních soubor� nesmí  •
p�esáhnout 128 znak�. 

      Tuner/p�íjem/p�enos
     Anténní vstup: 75 ohm�, koaxiální • 
(IEC75)
    Televizní systém: DVB COFDM 2K/8K• 
    P�ehrávání videa: NTSC, SECAM, PAL• 
    DVB-T (Digital Video Broadcasting-• 
Terrestrial) a DVB-C (Digital Video 
Broadcasting-Cable). Podívejte se 
na seznam zemí na zadní stran� 
televizoru.

        Dálkový ovlada¯
     Typ: PF03E09B/PF02E09B/PF02E09W• 
    Baterie: 2 x velikost AAA (typ LR03)• 

        Napájení
     Zdroj napájení: AC 220–240; 50Hz• 
    Pohotovostní režim: < 0,15 W• 
    Teplota prost�edí: 5 až 35 stup	� Celsia• 

       8 Informace 
o výrobku

  Informace o výrobku se mohou bez upozorn�ní 
zm�nit. Podrobné informace o výrobku 
naleznete na stránkách www.philips.com/
support.

    Podporovaná rozlišení 
displeje
    Po¯íta¯ové formáty 

    Rozlišení - Frekvence obnovení:• 
    640 x 480 – 60 Hz• 
    800 x 600 – 60 Hz• 
    1 024 x 768 – 60 Hz• 
    1280 x 1024 - 60 Hz (jen pro • 
televizory s plným rozlišením HD)
    1 360 x 768 – 60 Hz• 
    1600 x 1200 - 60Hz (jen pro • 
televizory s plným rozlišením HD)
    1 920 x 1 080 – 60 Hz• 

       Formáty videa 
    Rozlišení - Frekvence obnovení:• 

    480i – 60 Hz• 
    480p – 60 Hz• 
    576i – 50 Hz• 
    576p – 50 Hz• 
    720p – 50 Hz, 60 Hz• 
    1 080i – 50 Hz, 60 Hz• 
    1 080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, • 
50 Hz, 60 Hz.
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      Informace o EPG
   Funkce EPG pro 8 dní je dostupná pouze v 
n�kterých zemích

 zemª  EPG pro 8 dní
 Spojené království  Ano
 Francie  Ne
 Finsko  Ano
 Švédsko  Ano
 Dánsko  Ano
 Norsko  Ano
 Špan�lsko  Ano
 N�mecko  Ano
 Itálie  Ano
 �ecko  Ne
 Nizozemsko  Ano
 
eská republika  Ano
 Belgie  Ne
 Rakousko  Ano
 Švýcarsko  Ano
 Estonisko  Ano
 Litva  Ano
 Chorvatsko  Ne
 Ma�arsko  Ne
 Irsko  Ne
 Lucembursko  Ne
 Polsko  Ne
 Portugalsko  Ne
 Rusko  Ne
 Slovensko  Ne
 Slovinsko  Ne
 Rumunsko  Ne
 Srbsko  Ne
 Lotyšsko  Ne
 Ukrajina  Ne
 Bulharsko  Ne
 Kazachstán  Ne

        Možnosti upevnªní televizoru
  Pro upevn�ní televizoru je nutno zakoupit 
držák televizoru Philips nebo držák televizoru 
kompatibilní se standardem VESA. Aby nedošlo 
k poškození kabel� a konektor�, umíst�te 
televizor tak, aby na zadní stran� televizoru bylo 
alespo	 5,5 cm volného místa.

 Varování

 Postupujte podle pokyn� dodaných s držákem  •
televizoru. Spole�nost Koninklijke Philips 
Electronics N.V. nenese žádnou odpov�dnost 
za nesprávné upevn�ní televizoru a následné 
poran�ní nebo poškození.

 Úhlop�í¯ka 
obrazovky

 Doporu¯ené p�ipojení VESA

 19 palc� / 
48 cm

 VESA MIS-D 75, 4

 22 palc� / 
56 cm

 VESA MIS-D 100, 4

 26 palc� / 
69 cm

 VESA MIS-E 200, 100, 4

 32 palc� / 81 
cm

 VESA MIS-F 200, 200, 6

 37 palc� / 94 
cm

 VESA MIS-F 200, 200, 6

 42 palc� / 107 
cm

 VESA MIS-F 400, 400, 6

 47 palc� / 119 
cm

 VESA MIS-F 400, 400, 8

 52 palc� / 132 
cm

 VESA MIS-F 400, 400, 8
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    Zapomnªli jste kód k odjištªní rodi¯ovského 
zámku.

  Zadejte ‘8888’. •
    Jazyk nabídky televizoru není správný.

  Zm�	te jazyk nabídky televizoru na  •
vámi up�ednost	ovaný  jazyk   (viz ‘Zm�na 
nastavení jazyka’ na stran�   13  ) .

    P�i zapínání, vypínání nebo p�epínání televizoru 
do pohotovostního režimu se z šasi televizoru 
ozývá praskání:

  Není t�eba podnikat žádné kroky.  •
Praskání je d�sledkem roztahování a 
smrš�ování televizoru v d�sledku jeho 
ochlazování a zah�ívání. Tento jev nemá 
žádný vliv na funkci a výkon televizoru.

    Je-li televizor v pohotovostním režimu, zobrazí 
úvodní obrazovku a poté se vrátí zpªt do 
pohotovostního režimu.

  Toto není závada. Úvodní obrazovka se  •
zobrazí po odpojení od zdroje napájení a 
op�tovném p�ipojení.

      Problémy s TV kanály
   D�íve nainstalované kanály se nezobrazují 
v seznamu kanál�:

  Ov��te, že je vybrán správný seznam  •
kanál�.

    Bªhem instalace nebyly nalezeny žádné 
digitální kanály:

  Ov��te, zda televizor ve vaší zemi  •
podporuje DVB-T, DVB-T Lite nebor 
DVB-C. Podívejte se na seznam zemí 
na zadní stran� televizoru.

       9 �ešení problém�
  Tato �ást popisuje �asté problémy a p�íslušná 
�ešení.

    Obecné problémy 
s televizorem
   Televizor se nezapne:

  Odpojte napájecí kabel od elektrické  •
zásuvky. Po�kejte jednu minutu a potom 
kabel znovu p�ipojte.
  Ov��te, že je napájecí kabel správn�  •
p�ipojen.

     Televizor po zapnutí nereaguje na dálkové 
ovládání ani postranní ovládací prvky. 
  Když je televizor zapnut, p�ední indikátor 
LED bliká po dobu cca 20 až 25 sekund. 
Toto není závada. B�hem této doby nebude 
televizor reagovat na dálkové ovládání ani 
postranní ovládací prvky. Po zobrazení obrazu 
na obrazovce televizor prvních pár sekund 
reaguje pouze na následující tla�ítka dálkového 
ovládání:
      +/-  ( VOLUME +/- ),  P +/-  ( Program +/- ), 

  ( MUTE ) a    (Zapnutý pohotovostní režim) . 
Jakmile p�ední indikátor LED p�estane blikat, 
m�žete použít všechna tla�ítka..
    Dálkový ovlada¯ nefunguje správnª:

  Zkontrolujte, zda jsou baterie dálkového  •
ovlada�e správn� vloženy (správná 
orientace pól� +/-).
  Pokud jsou baterie dálkového ovlada�e  •
vybité nebo slabé, vym�	te je.
  Vy�ist�te dálkový ovlada� a �o�ku  •
sníma�e televizoru.

    Na televizoru ¯ervenª bliká indikátor 
pohotovostního režimu:

  Odpojte napájecí kabel od elektrické  •
zásuvky. Po�kejte, až televizor zchladne, 
a potom p�ipojte napájecí kabel zp�t. 
Pokud indikátor bude znovu blikat, 
kontaktujte st�edisko pé�e o zákazníky 
spole�nosti Philips. 
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    Na obrazovce se objeví banner s 
„elektronickým štítkem“ zobrazující informace:
  Televizor je v režimu  [Obchod] . Odstra	te 
elektronický štítek nastavením televizoru do 
režimu  [Doma] . Z hlavní nabídky vyberte 
možnost  [Doma] > [Kon· gurace] > [Instalace] . 
Musíte zapnout pohotovostní režim, aby bylo 
zajišt�no kompletní vypnutí režimu  [Obchod] .

      Problémy se zvukem
   Funguje obraz, ale ne zvuk z televizoru:

 Poznámka

 Pokud není zjišt�n žádný zvukový signál,  •
televizor automaticky vypne zvukový výstup 
- nejedná se o selhání.

  Zkontrolujte, zda jsou správn� p�ipojeny  •
všechny kabely.
  Zkontrolujte, zda hlasitost není nastavena  •
na 0.
  Zkontrolujte, zda není vypnut zvuk. •
  Zkontrolujte, zda jsou reproduktory  •
televizoru zapnuty v menu Zvuk.
  Zkontrolujte, zda je výstup zvuku  •
televizoru p�ipojen ke vstupu zvuku 
za�ízení HTS kompatibilního se 
standardem HDMI CEC/EasyLink. Z 
reproduktor� za�ízení HTS by m�l být 
slyšet zvuk.

    Funguje obraz, ale zvuk je špatný:
  Zkontrolujte správnost nastavení zvuku. •

    Funguje obraz, ale zvuk vychází pouze 
z jednoho reproduktoru:

  Ov��te, že je zvuk vyvážen na st�ed. •

      Problémy s obrazem
   Televizor je zapnutý, ale neobjevuje se žádný 
obraz:

  Zkontrolujte, zda je anténa správn�  •
p�ipojena k televizoru.
  Zkontrolujte, zda je za�ízení správn�  •
p�ipojeno k televizoru.

    Zvuk funguje, ale neobjevuje se žádný obraz:
  Zkontrolujte, zda jsou nastavení obrazu  •
správná.

    P�íjem televizního signálu pomocí p�ipojené 
antény je nekvalitní:

  Zkontrolujte, zda je anténa správn�  •
p�ipojena k televizoru.
  Reproduktory, neuzemn�ná zvuková  •
za�ízení, neonová sv�tla, vysoké budovy 
a další velké objekty mohou ovlivnit 
kvalitu p�íjmu. Je-li to možné, pokuste 
se zlepšit kvalitu p�íjmu p�esm�rováním 
antény nebo umíst�ním za�ízení z dosahu 
televizoru.
  Pokud má špatnou kvalitu jen jeden kanál,  •
zkuste jej doladit.

    Nízká kvalita obrazu z p�ipojených za�ízení:
  Zkontrolujte, zda jsou za�ízení správn�  •
p�ipojena.
  Zkontrolujte, zda jsou nastavení obrazu  •
správná. 

    Televizor neuložil nastavení obrazu:
    Ov��te, že je pro umíst�ní televizoru • 
zvolen režim Doma. Tento režim 
umož	uje zm�nit a uložit nastavení.

      Obraz neodpovídá obrazovce, je p�íliš velký 
nebo p�íliš malý:

  Použijte jiný formát obrazu. •
    Nesprávné umístªní obrazu:

  Obrazový signál z ur�itých za�ízení  •
nemusí správn� pokrývat obrazovku 
televizoru. Zkontrolujte výstup signálu 
za�ízení.

    Obraz vysílání je kódován:
  Pro zobrazení daného obsahu m�že  •
být nezbytné použít modul CAM 
(Conditional Access Module). Obra�te se 
na svého operátora.

CS



51

  Zkontrolujte, zda televizor podporuje  •
formáty zvukových soubor� a soubor� 
obrázk�.

    Zvukové soubory a soubory s obrázky se 
nep�ehrávají nebo nezobrazují plynule

  P�enosový výkon pam��ového za�ízení  •
USB m�že omezit p�enosovou rychlost 
dat do televizoru a zhoršit kvalitu 
p�ehrávání.

      Problémy s p�ipojením po¯íta¯e
   Obraz z po¯íta¯e je na televizoru nestabilní:

  Zkontrolujte, zda je ve vašem po�íta�i  •
nastaveno podporované rozlišení a 
obnovovací frekvence.
  Nastavte formát televizního obrazu beze  •
zm�ny m��ítka.

      Kontakt
   Pokud se vám neda�í problém vy�ešit, 
p�e�t�te si informace v �ásti �astých otázek 
(FAQ) pro tento televizor na webové stránce 
www.philips.com/support.     

  Pokud problém stále nelze vy�ešit, kontaktujte 
st�edisko pé�e o zákazníky spole�nosti Philips 
uvedené v této uživatelské p�íru�ce.

 Varování

 Nepokoušejte se televizor opravovat  •
sami. Mohlo by dojít k vážnému zran�ní, 
neopravitelnému poškození televizoru nebo 
zneplatn�ní záruky.

 Poznámka

 Než se obrátíte na spole�nost Philips,  •
poznamenejte si �íslo modelu televizoru a 
sériové �íslo. Tato �ísla naleznete na zadní 
stran� televizoru a na obalu.

      Problémy s p�ipojením 
prost�ednictvím rozhraní HDMI
   Problémy se za�ízeními HDMI:

  Podpora standardu HDCP (High- •
bandwidth Digital Content Protection) 
m�že zp�sobit to, že zobrazení obsahu ze 
za�ízení HDMI na televizoru m�že chvíli 
trvat. 
  Pokud televizor nerozpozná za�ízení  •
HDMI a nebude zobrazen žádný obrázek, 
zkuste zvolit jiný zdroj (za�ízení) a potom 
znovu zvolte p�vodní zdroj.
  Pokud dochází k p�erušování zvuku,  •
ov��te správnost nastavení výstupu ze 
za�ízení HDMI.
  Pokud je použit adaptér HDMI-DVI nebo  •
kabel HDMI-DVI, ov��te, zda je p�ipojen 
dodate�ný zvukový kabel ke konektoru 
 AUDIO L/R  nebo  AUDIO IN  (jen 
miniaturní konektor jack).

    Nelze pracovat s funkcemi EasyLink:
  Zkontrolujte, zda jsou p�íslušná za�ízení  •
HDMI kompatibilní s HDMI-CEC. Funkce 
EasyLink pracují pouze se za�ízením 
kompatibilním s HDMI-CEC.

    Je-li k televizoru p�ipojeno zvukové za�ízení 
kompatibilní se standardem HDMI CDC/
EasyLink a televizor nezobrazí žádnou 
ikonu ztlumení nebo hlasitosti, je-li hlaistost 
ztlumena, zvýšena nebo snížena.

  Toto chování je normální, je-li p�ipojeno  •
za�ízení kompatibilní se standardem 
HDMI CEC/EasyLink.

      Problémy s p�ipojením 
prost�ednictvím rozhraní USB
   Obsah za�ízení USB není zobrazen:

  Zkontrolujte, zda je pam��ové za�ízení  •
USB nastaveno tak, aby vyhovovalo t�íd� 
,Mass Storage Class‘, a to podle pokyn� 
v dokumentaci k pam��ovému za�ízení.
  Zkontrolujte, zda je pam��ové za�ízení  •
USB kompatibilní s televizorem.
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