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   Pikslite omadused  
  Sellel vedelkristallekraaniga tootel on suur 
arv värvipiksleid. Ehkki tootel on efektiivseid 
piksleid 99,999% või rohkem, võivad ekraanile 
pidevalt ilmuda mustad või heledad (punased, 
rohelised või sinised) täpid. See on ekraani 
strukturaalne omadus (mis vastab üldistele 
tööstusstandarditele) ja see ei ole häire.
  Ettevõte Philips Electronics Singapore Pte Ltd 
nõustub käesolevaga edastama selles tootes 
kasutatud autoriõigustega kaitstud avatud 
lähtekoodiga tarkvarapakettide terve vastava 
lähtekoodi koopia, kui sellise taotluse esitab 
vastava litsentsi omanik. Pakkumine kehtib kolm 
aastat peale toote ostmist kõigile, kes selle 
teabe saavad. Lähtekoodi hankimiseks võtke 
ühendust aadressil open.source@philips.com. 
Kui te ei soovi e-posti kasutada või kui te pole 
nädala jooksul pärast sellele e-postiaadressile 
kirjutamist saanud kinnitust meili kättesaamise 
kohta, kirjutage palun järgmisele aadressile: 
„Open Source Team, Philips Intellectual 
Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE 
Eindhoven, The Netherlands”. Kui te ei saa 
mõistliku aja jooksul kinnitust kirja kättesaamise 
kohta, saatke meil ülaltoodud e-postiaadressile. 
Litsentside ja avatud lähtekoodiga tarkvara 
kinnitused, mida selles tootes kasutatakse, on 
lisatud ka eraldi lehele.
   Vastavus elektromagnetväljade standarditele 
  Koninklijke Philips Electronics N.V. toodab ja 
müüb mitmeid tarbijatele suunatud tooteid, 
mis on üldjuhul suutelised väljastama ja vastu 
võtma elektromagnetilisi signaale nagu kõik 
elektroonilised seadmed. 
  Üks Philipsi peamistest äripõhimõtetest on 
tagada meie toodete puhul kõik vajalikud 
tervise ja turvanõuded, vastata kõigile 
kehtivatele seaduslikele nõuetele ning jääda 
toote tootmisprotsessi ajal kõigi kehtivate EMF-
standardite raamesse.
  Philips on pühendunud sellele, et välja 
arendada, toota ja turustada tooteid, mis ei 
põhjusta tervisekahjustusi. Philips kinnitab, 
et kui ettevõtte tooteid kasutatakse õigesti 
ning eesmärgipäraselt, on need olemasoleva 
teadusliku tõendusmaterjali kohaselt turvalised. 

         1 Märkus
  2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Kõik 
õigused kaitstud.
  Tehnilised andmed võivad ette teatamata 
muutuda. Kaubamärgid kuuluvad ettevõttele 
Koninklijke Philips Electronics N.V või nende 
vastavatele omanikele. Philips jätab endale 
õiguse tooteid igal ajal muuta ilma kohustuseta 
eelnevat varustust vastavalt kohandada.
  Selles juhendis sisalduvat teavet peetakse 
piisavaks süsteemi eesmärgipäraseks 
kasutamiseks. Kui toodet või selle eraldi 
mooduleid või toiminguid kasutatakse otstarbel, 
mida pole selles juhendis kirjeldatud, siis tuleb 
saada kinnitus sellise kasutuse sobilikkuse 
ja võimalikkuse kohta. Philips garanteerib, 
et materjal ise ei riku ühtegi Ameerika 
Ühendriikide patenti. Otseselt ega kaudselt ei 
anta ühtegi täiendavat garantiid.
   Garantii  

    Vigastuse, teleri kahjustuse või garantii • 
tühistamise oht! Ärge kunagi proovige 
telerit ise parandada.
    Kasutage telerit ja selle lisaseadmeid ainult • 
tootja poolt ettenähtud viisil.
    Teleri tagaküljele trükitud hoiatusmärk • 
tähistab elektrilöögi ohtu. Ärge kunagi 
eemaldage teleri katet. Võtke hooldamise 
või parandamise asjus alati ühendust 
Philipsi kasutajatoega.

   
    Kõik selles juhendis keelatud • 
toimingud või kohandamised ja 
monteerimistoimingud, mida selles 
juhendis ei ole soovitatud või lubatud, 
tühistavad garantii.
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  Toodetud BBE Sound, Inc litsentsi alusel. 
Litsentseerija BBE, Inc ühe või mitme järgmise 
USA patendi alusel: 5510752,5736897. BBE ja 
BBE sümbol on BBE Sound Inc’i registreeritud 
kaubamärgid. 

  Philips osaleb aktiivselt rahvusvaheliste 
elektromagnetvälja- ja ohutusstandardite 
väljatöötamises, mis võimaldab Philipsil näha ette 
tulevikus tekkivaid standardiseeritud nõudeid 
ja seetõttu saab Philips oma tooted nendega 
varakult vastavusse viia.
   Võrgukaitse (ainult Suurbritannias) 
  Sellel teleril on heakskiidetud vormitud pistik. 
Kui võrgukaitsme vahetamine peaks vajalikuks 
osutuma, tuleb see välja vahetada pistikul 
näidatud väärtusega kaitsme vastu (näide 10A).
      1 Eemaldage kaitsme kate ja kaitse. 
    2 Vahetuskaitse peab vastama 

standardile BS 1362 ja kandma ASTA 
tüübikinnitusmärki. Kui kaitsme kaotate, 
võtke õige tüübi kontrollimiseks ühendust 
edasimüüjaga. 

    3 Asetage kaitsme kate uuesti kohale.
    EMÜ direktiivile vastavuse tagamiseks ei tohi 
selle toote võrgukaitset võrgujuhtmest eraldada.
   Autoriõigused 

   
  VESA, FDMI ja VESA Mounting Compliant’i 
logo on ettevõtte Video Electronics Standards 
Association kaubamärgid.
  Windows Media on Microsoft Corporationi 
registreeritud kaubamärk või kaubamärk 
Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides.
   ®  Kensington ja Micro Saver on ACCO World 
korporatsiooni Ameerika Ühendriikides 
registreeritud kaubamärgid, mis on 
registreeritud ja mida hakatakse kasutama ka 
teistes riikides kõikjal maailmas. 
  Kõik muud registreeritud ja registreerimata 
kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele 
omanikele.
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     Vigastuse või televiisori kahjustumise oht! 
    Rohkem kui 25 kg kaaluva teleri • 
tõstmiseks ja kandmiseks on vaja kahte 
inimest.
    Kui paigutate teleri alusele, siis kasutage • 
kaasasolevat alust. Kinnitage alus kindlalt 
teleri külge. Asetage teler lamedale, 
tasasele pinnale, mis on suuteline teleri ja 
aluse raskust kandma.
    Kui kinnitate teleri seinale, siis kasutage • 
ainult teleri raskust kandvat seinakinnitust. 
Ühendage seinakinnitus seinaga, mis on 
suuteline teleri ja seinakinnituse raskust 
kandma. Koninklijke Philips Electronics 
N.V. ei võta vastutust valest seinale 
paigaldamisest põhjustatud õnnetuste, 
vigastuste või kahjude eest.

     Laste vigastuse oht! 
  Järgige neid ettevaatusabinõusid, et vältida 
teleri ümberkukkumist, mis võib lapsi 
vigastada.

    Ärge kunagi paigutage telerit pinnale, mis • 
on kaetud riide või muu äratõmmatava 
materjaliga.
    Veenduge, et ükski teleri osa ei ulatu üle • 
aluspinna nurga.
    Ärge kunagi asetage telerit kõrgele • 
mööbliesemele (näiteks raamaturiiulile) 
ilma nii mööblieset kui ka telerit seina või 
sobiva toe külge kinnitamata.
    Rääkige lastele, et mööbli otsa ronimine • 
telerini ulatumiseks on ohtlik.

     Ülekuumenemise oht!  
    Ärge kunagi paigutage telerit piiratud • 
ruumi. Jätke alati teleri ümber 
ventilatsiooniks vähemalt 4 tolli või 10 
cm vaba ruumi. Veenduge, et kardinad 
või muud esemed ei kata kunagi teleri 
ventilatsiooniavasid.

     Teleri kahjustamise oht!  
    Enne teleri ühendamist seinakontakti • 
veenduge, et toitepinge vastab teleri 
tagaküljele trükitud väärtusele. Ärge 
kunagi ühendage telerit seinakontaktiga, 
kui pinge on sellest erinev.

     2 Tähtis
   Lugege enne oma teleri kasutamist kõik juhised 
läbi ja veenduge, et saate neist aru. Kui kahju 
on põhjustatud juhiste eiramisest, siis garantii ei 
kehti.

    Ohutus
   Elektrilöögi või tulekahju oht! 

    Teler ei tohi puutuda kokku vihma • 
ega veega. Ärge kunagi asetage teleri 
lähedusse vedelikuanumaid, näiteks vaase. 
Kui teleri peale või sisse satub vedelik, 
eemaldage teler kohe seinakontaktist. 
Võtke ühendust Philipsi kasutajatoega 
ja laske telerit enne selle kasutamist 
kontrollida.
    Ärge kunagi asetage telerit, • 
kaugjuhtimispulti ega patareisid lahtise 
tule või muude soojusallikate lähedusse, 
sealhulgas otsese päikesevalguse kätte.
  Tule levimise vältimiseks hoidke küünlad ja 
muud leegid telerist, kaugjuhtimispuldist ja 
patareidest alati eemal.

      
    Ärge kunagi asetage esemeid teleri • 
ventilatsiooniavadesse või muudesse 
avaustesse.
    Telerit pöörates vältige toitejuhtme • 
venitamist. Toitejuhtme venitamine 
võib rikkuda ühendust ja põhjustada 
kaarlahendust.

     Lühise või tulekahju oht! 
    Ärge kunagi laske kaugjuhtimispuldil ja • 
akudel/patareidel puutuda kokku vihma, 
vee ega liigse kuumusega.
    Vältige pistikutele jõu avaldamist. Lahtised • 
pistikud võivad põhjustada kaarlahendust 
või tulekahjusid.
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    Moonutuste ja värvide hajumise • 
vältimiseks pühkige veetilgad võimalikult 
kiiresti ära.

       Vana toote ja akude/patareide 
käitlemine

    
  Teie toode on kavandatud ja toodetud 
kvaliteetsetest materjalidest ja osadest, 
mida on võimalik ringlusse võtta ning uuesti 
kasutada.

    
  Kui toote külge on kinnitatud läbikriipsutatud 
prügikasti sümbol, siis kehtib tootele Euroopa 
direktiiv 2002/96/EÜ. Palun viige ennast kurssi 
elektriliste ja elektrooniliste toodete eraldi 
kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega.
  Toimige oma kohalikele seadustele vastavalt ja 
ärge käidelge vanu tooteid koos olmeprügiga.
  Toote õige kõrvaldamine aitab vältida 
võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja 
inimeste tervisele.

    
  Toode sisaldab akusid/patareisid, mille suhtes 
kehtib Euroopa direktiiv 2006/66/EÜ ja mida 
ei tohi käidelda koos olmeprügiga.
  Palun viige ennast kurssi akude/patareide 
eraldi kogumist reguleerivate kohalike 
eeskirjadega, kuna õige kõrvaldamine aitab 
vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi 
keskkonnale ja inimeste tervisele.

     Vigastuse, tulekahju või toitejuhtme 
kahjustuse oht!  

    Ärge kunagi asetage telerit või muid • 
esemeid toitejuhtme peale.
    Teleri toitejuhtme lihtsaks • 
lahtiühendamiseks seinakontaktist 
veenduge, et toitejuhe on teile alati 
täielikult kättesaadav.
    Kui toitejuhet kontaktist lahti ühendate, • 
tõmmake alati pistikust ja mitte juhtmest.
    Ühendage teler enne äikesevihma • 
seinakontaktist ja antenni küljest lahti. 
Äikesevihmade ajal ärge kunagi puudutage 
teleri, toitejuhtme ega antenni kaabli 
osasid.

     Kuulmiskahjustuse oht!  
    Vältige kõrvaklappide kasutamist kõrge • 
helitugevusega või kaua aega järjest.

     Madalad temperatuurid 
    Kui telerit transporditakse • 
temperatuuridel alla 5 °C, siis 
pakkige teler lahti ja oodake, kuni 
teleri temperatuur ühtlustub 
toatemperatuuriga, enne kui teleri 
seinakontakti ühendate.

       Ekraanihooldus
    Võimaluse korral vältige liikumatuid • 
kujutisi. Liikumatud kujutised on kujutised, 
mis jäävad pikaks ajaks ekraanile. Näiteks: 
ekraanimenüüd, mustad ribad ja ajakuvad. 
Kui peate liikumatuid kujutisi kasutama, 
vähendage ekraanikahjustuste vältimiseks 
ekraani kontrastsust ja heledust.
    Eemaldage teler enne puhastamist • 
seinakontaktist.
    Puhastage telerit ja selle korpust pehme, • 
niiske lapiga. Ärge kunagi kasutage teleri 
puhastamiseks selliseid aineid nagu 
alkohol, kemikaalid või majapidamises 
tarvitatavad puhastusvahendid.
    Teleriekraani kahjustuse oht! Ärge kunagi • 
puudutage, lükake, hõõruge ega lööge 
ekraani ühegi esemega.
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     • Väike ooterežiimi energiatarve 
    Oma klassi parim ja eriti täiuslik 
toiteplokk vähendab teleri energiatarvet 
eriti madalale tasemele ilma pideva 
ooterežiimi funktsionaalsust kaotamata.

   Toiterežiimi haldus 
  Selle teleri täiustatud toiterežiimi haldus 
tagab energia kasutuse erilise tõhususe. 
Võite kontrollida, kuidas teleri isikustatud 
seadistused, ekraanilekuvatava pildi heledus ja 
ümbritsevad valgustustingimused mõjutavad 
teleri suhtelist energiatarvet. 
  Philips püüab pidevalt vähendada oma 
innovaatiliste tarbekaupade mõju keskkonnale. 
Suuname oma jõupingutused keskkonnakaitse 
parandamisele tootmisel, kahjulike ainete 
vähendamisele, energiatõhusale kasutusele, 
kasutusest kõrvaldamise juhiste koostamisele 
ja toodete ringlussevõtmisele.
  Rakendatud keskkonnakaitse meetmete tõttu 
on seda telerit auhinnatud lille kujutava sildiga 
„European Ecolabel“, vt www.ecolabel.eu
  Üksikasjalikku teavet selle teleri ooterežiimi 
energiatarbe, garantiipoliitika, varuosade ja 
teleri ringlussevõtu kohta vt oma riigi Philipsi 
veebisaidilt www.philips.com.
  Sellel teleri tehnilised omadused panustavad 
energiatõhusale kasutusele. Keskkonda 
kaitsvate omaduste tõttu autasustati seda 
telerit ja omistati silt „European Ecolabel“.
   Energiatõhusust parandavad omadused 

     • Ümbritseva valgustugevuse sensor 
  Energiasäästuks vähendab sisseehitatud 
ümbritseva valgustugevuse sensor teleri 
ekraani heledust, kui ümbritsev valgus 
muutub hämaramaks.
     • Energiasääst 
  Teleri  [Tavasaated] -seadistus 
ühendab teleri mitut seadistust, mis 
annab tulemuseks energiasäästu. Vt 
valikut  [Nutikad seaded]  menüüs 
 [Seadistamine] .
     • Väike ooterežiimi energiatarve 
    Oma klassi parim ja eriti täiuslik 
toiteplokk vähendab teleri energiatarvet 
eriti madalale tasemele ilma pideva 
ooterežiimi funktsionaalsust kaotamata.

     ECO-roheline

   
    Suur energiatõhusus• 
    Väike ooterežiimi energiatarve• 
    Disainitud nii, et oleks hõlbus ringlusse • 
võtta

    Philips püüab pidevalt vähendada oma 
innovaatiliste tarbekaupade mõju keskkonnale. 
Suuname oma jõupingutused keskkonnakaitse 
parandamisele tootmisel, kahjulike ainete 
vähendamisele, energiatõhusale kasutusele, 
kasutusest kõrvaldamise juhiste koostamisele 
ja toodete ringlussevõtmisele.
  Rakendatud keskkonnakaitse meetmete tõttu 
on seda telerit auhinnatud lille kujutava sildiga 
„European Ecolabel“, vt www.ecolabel.eu
  Üksikasjalikku teavet selle teleri ooterežiimi 
energiatarbe, garantiipoliitika, varuosade ja 
teleri ringlussevõtu kohta vt oma riigi Philipsi 
veebisaidilt www.philips.com.
  Sellel teleri tehnilised omadused panustavad 
energiatõhusale kasutusele. Keskkonda 
kaitsvate omaduste tõttu autasustati seda 
telerit ja omistati silt „European Ecolabel“.
   Energiatõhusust parandavad omadused 

     • Ümbritseva valgustugevuse sensor 
  Energiasäästuks vähendab sisseehitatud 
ümbritseva valgustugevuse sensor teleri 
ekraani heledust, kui ümbritsev valgus 
muutub hämaramaks.
     • Energiasääst 
  Teleri  [Tavasaated] -seadistus 
ühendab teleri mitut seadistust, mis 
annab tulemuseks energiasäästu. Vt 
valikut  [Nutikad seaded]  menüüs 
 [Seadistamine] .

ET
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       Kaugjuhtimispult

   
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 Teie toode
  Palju õnne ostu puhul ja tere tulemast Philips! 
Et saada täielikku kasu toest, mida Philips pakub, 
registreerige oma toode veebilehel   
www.philips.com/welcome.

    Televiisori ülevaade
  See osa annab tavaliselt kasutuses olevate 
televiisori juhtseadiste ja funktsioonide ülevaate.

    Külgmised juhtseadised ja tähised

   
    a     POWER : Lülitab toote sisse või välja. 

Toote toidet ei lülitata täielikult välja, kui 
seda toiteallikast lahti ei ühendata.

    b  P/CH +/- : Lülitab järgmisele või eelmisele 
kanalile.

    c     SOURCE : Valib ühendatud seadmed.

    d  VOLUME +/- : Suurendab või vähendab 
helitugevust.

    e  Esikülje LED-näidik 

    f  LightGuide  : saadaval ainult PFL7864H 
mudelites.

3

4

2

1

5
6

Ee
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    p    ( Vaigistus )
  Vaigistab või taastab helitugevuse.

    q  P +/-  ( Programm +/- )
  Lülitab järgmisele või eelmisele kanalile.

    r     FORMAT 
  Valib pildivormingu.

    s  0-9  ( Numbrinupud )
  Kanali või seadistuse valimiseks.

    t     PICTURE 
  Käivitab pildimenüü.Ei ole kõigi mudelite 
puhul toetatud.

    u     SOUND 
  Käivitab helimenüü.Ei ole kõigi mudelite 
puhul toetatud.

    v     +/-  ( Helitugevus +/- )
  Suurendab või vähendab helitugevust.

    w     BACK  P/P  ( Eelmine kanal )
    Liigub tagasi eelmise menüü • 
ekraanile.
    Liigub tagasi eelmisele kanalile. • 
(Ainult UK: ei toetata MHEG-kanalite 
puhul).

      x     GUIDE 
  Avab või sulgeb elektroonilise 
programmijuhi (EPG) menüü.

    y  SCENEA  ( Taustapilt )
  Kuvab teie televiisori ekraanil taustapildi.
Ei ole kõigi mudelite puhul toetatud.

    z  DEMO 
  Lülitab demomenüü sisse või välja.

    {  TV 
  Lülitub tagasi antenniallikale.

    |  SUBTITLE 
    Kuvab või keelab subtiitrid.

  *Juhib ühendatud EasyLink-ühilduvat seadet.

    a    ( Ooterežiim sees )
    Lülitab teleri ooterežiimi, kui see • 
töötab.
    Lülitab teleri sisse, kui see on • 
ooterežiimis.

      b  MHEG/TELETEXT 
  Lülitab teleteksti sisse või välja.

    c     SOURCE 
  Valib ühendatud seadmed.

    d  Värvilised nupud 
  Valib toimingud või suvandid.

    e  AD  ( Helikirjeldus )
  Ainult Ühendkuningriigis: võimaldab 
nägemispuudega isikutele 
helikommentaare. Ei ole kõigi mudelite 
puhul toetatud.

    f    ( Algusesse )
  Lülitab kodumenüü sisse või välja.

    g     OPTIONS 
  Annab juurdepääsu praeguse tegevuse või 
valikuga seotud suvanditele.

    h  OK 
  Kinnitab sisestuse või valiku.

    i        ( Noolenupud )
  Menüüdes liikumiseks.

    j     INFO 
  Kuvab saate andmeid, kui need on 
saadaval.

    k    ( Tagasi )
  *Otsib tagasisuunas.

    l    ( Edasi )
  *Otsib edasisuunas.

    m    ( Esitus/paus )
  *Käivitab või peatab esituse või jätkab 
seda.

    n    ( Salvestus )
  *Käivitab või peatab video salvestamise.

    o    ( Stopp )
  *Peatab esituse.

ET
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 Soovitus

 Kuigi teler tarbib ooterežiimis väga vähe  •
elektrit, jätkub siiski energia tarbimine. Kui 
telerit pikka aega ei kasutata, eemaldage teleri 
toitejuhe seinakontaktist.

 Märkus

 Kui te ei leia kaugjuhtimispulti üles ja soovite  •
telerit ooterežiimist sisse lülitada, vajutage 
teleri küljel nuppu  P/CH +/- .

      Kanalite vahetamine

    
     

      Vajutage  • P +/-  kaugjuhtimispuldil või  P/CH 
+/-  televiisori küljel.
    Sisestage kanali number  • Numbrinupud  
abil.
    Kasutage kanalite  • võrgustikku   (vt 
‘Vahetage kanaleid kanalite võrgustikku 
kasutades’ lk-l   10  ) .

 Märkus

 Kui kasutate lemmikute nimekirja, on teil  •
võimalik valida need kanalid nimekirjast.

       4 Toote 
kasutamine

  Sellest osast leiate teavet põhiliste  toimingute  
tegemiseks.

    Teleri sisse-/välja- või ootele 
lülitamine

      
     
     Sisse lülitamiseks 

    Kui esikülje LED-näidik on välja lülitatud, • 
vajutage televiisori külje peal    POWER .
    Kui esikülje LED-näidik on punane, • 
vajutage kaugjuhtimispuldil    
( Ooterežiim sees ).

     Ootele lülitumiseks 
    Vajutage kaugjuhtimispuldil  •   
( Ooterežiim sees ).

    Esikülje LED-näidik süttib punaselt. »

       Välja lülitamiseks 
    Vajutage televiisori külje peal  •   POWER .

    Esikülje LED-näidik lülitub välja. »

Ee
st
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          Teleri helitugevuse 
reguleerimine

     
     
     Helitugevuse suurendamiseks või 
vähendamiseks 

    Vajutage  •    +/- .
    Vajutage  • VOLUME +/-  televiisori küljel.

     Heli vaigistamiseks või vaigistuse 
tühistamiseks 

    Vajutage heli vaigistamiseks  •  .
    Vajutage heli taastamiseks uuesti  •  .

 Märkus

 Kasutage menüüd   • [Heli] , et reguleerida 
kõrvaklappide  helitugevust   (vt ‘Heliseadete 
käsitsi reguleerimine’ lk-l   18  ) .

     Vahetage kanaleid kanalite võrgustikku 
kasutades
  Kanalite võrgustik kuvab kõik olemasolevad 
kanalid võrgustikuvormingus.

    
    1 Vajutage  OK .

    Ilmub kanalite võrgustik. »

    
      2 Kanali valimiseks vajutage  Noolenupud .
    3 Vajutage valiku kinnitamiseks  OK .

    Ilmub valitud kanal. »

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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 Soovitus

 Vältimaks segadust ekraanil, eemaldage  •
seadmed kodumenüüst, kui need ei ole enam  
ühendatud   (vt ‘Kodumenüüst seadmete 
eemaldamine’ lk-l   14  ) .

     Seadme valimine kodumenüü kaudu

   
    1 Vajutage    ( Algusesse ).

    Ilmub kodumenüü. »

      2 Seadme valimiseks vajutage  Noolenupud .
    3 Vajutage valiku kinnitamiseks  OK .

    Televiisor lülitub ümber valitud  »
seadmele.

         Allikate loendi abil seadme valimine

    
    1 Vajutage     SOURCE .

    Ilmub allikate loend. »

      2 Vajutage seadme valimiseks  Noolenupud .
    3 Vajutage valiku kinnitamiseks  OK .

    Televiisor lülitub ümber valitud  »
seadmele.

      Ühendatud seadmete 
vaatamine

 Märkus

 Lihtsamaks juurdepääsuks lisage  •
kodumenüüsse uued seadmed enne nende 
valimist. 

    Kodumenüüsse seadme lisamine
  Ühendage seadmed ja lülitage need enne 
kodumenüüsse lisamist sisse.

   
    1 Vajutage    ( Algusesse ). 

    Ilmub kodumenüü. »

    
      2 Vajutage  Noolenupud , et valida  [Lisa oma 

seade] .
    3 Vajutage  OK .

    Ilmub teade   » [Käivita] , mis palub teil 
käivitada uue seadme lisamise juhendi.

      4 Vajutage  OK .
    Järgige ekraanil olevaid juhiseid seadme  »
tüübi ja ühenduskoha valimiseks. Kui 
kõik juhised on täidetud, lisatakse 
kodumenüüsse uue seadme ikoon.

Seadistamine

Teleri vaatamine Sirvi USB-liideseid

Lisa uus seade

Ee
st
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          Teleteksti kasutamine

     
      1 Vajutage  MHEG/TELETEXT .

    Ilmub teleteksti menüü. »

      2 Valige lehekülg:
    Sisestades lehekülje number • 
 Numbrinupud  abil,
    Vajutades  • P +/-  või  Noolenupud  
järgmise või eelmise lehekülje 
vaatamiseks,
    Vajutades  • Värvilised nupud  
värvikoodiga elemendi valimiseks,
    Eelnevalt vaadatud leheküljele • 
tagasipöördumiseks     BACK  
vajutades.

      3 Teletekstist väljumiseks vajutage  MHEG/
TELETEXT .

ET
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     • [Põhiline helivorming] / [Lisaheli] 
  Valige esmane ja teisene digikanalite heli 
keel.
     • [Põhilised subtiitrid] / [Lisasubtiitrid] 
  Valige esmane ja teisene digikanalite 
subtiitrite keel.
     • [Põhiline teletekst] / [Lisateletekst] 
  Valige esmane ja teisene digikanalite 
teleteksti keel.
     • [Halvenenud kuulmine] 
  Valige  [Sees] , et kuvada subtiitrid esmases 
ja teiseses heli keeles.
     • [Halvenenud nähtavusega] 
  Kui võimalik, valige täiendav 
helikommentaar nägemispuudega 
inimestele, kasutades suvandeid: 
 [Kõlarid] ,  [Kuularid]  või  [Kõlarid + 
kuularid] . Funktsiooni keelamiseks valige 
 [Väljas] .
     • [Eelistatud helivorming] 
    Valige  [Täiustatud]  parimaks 
heliedastuseks kodukinosüsteemidest. 
Valige  [Tavasaated]  parimaks 
heliedastuseks televiisori kõlaritest ja 
põhihelisüsteemidest.

      Juurdepääs kodumenüüle
  Kodumenüü pakub teile lihtsat juurdepääsu 
ühendatud seadmetele, pildi- ja heliseadistustele 
ning muudele kasulikele funktsioonidele.
     1 Vajutage    ( Algusesse ). 

    Ilmub kodumenüü. »

    Seadistamine

Teleri vaatamine Sirvi USB-liideseid

Lisa uus seade

         5 Kasutage oma 
toodet rohkem 
ära

    Keeleseadete muutmine

 Märkus

 Jätke see toiming vahele, kui keeleseaded on  •
õiged.

     1 Televiisorit vaadates vajutage    
( Algusesse ).

    Ilmub kodumenüü. »

      2 Vajutage  Noolenupud , et valida 
 [Seadistamine] .

    Ilmub menüü   » [Seadistamine] .

      3 Vajutage  Noolenupud , et valida 
 [Paigaldus]  >  [Keeled]  >  [Menüü keel] .

    Ilmub keelte loend. »

      4 Menüü keele valimiseks vajutage 
 Noolenupud .

    5 Vajutage valiku kinnitamiseks  OK .
    Menüüs rakendatakse valitud keel. »

        Lisaks  [Menüü keel]  saate te järgmisi 
keeleseadeid muuta menüü  [Keeled]  kaudu 
(ainult digikanalitel):

    Menüü keel

Kanalli insi installiall minemine

EelisEEeelistusedusedtusedusedusedsed

PPõPõhilPõPõhilinininnene hne elivorming

LisaLisahahhelieli

PõhilPõh ised ised ede subtisubsususubtiubtiitriditriditridDekDekooDee ooe derder

LisasLisasLisasLis ubtiiuu triddidKellKelll

Dansk

CeŠtina

Tehahashaa e vaie va keseakeseakese dedded PõhilPõhiline tne te te ne eletee kstst

LisatLisatLisatLisateleteeletetekstksttksttt

HalveHa nenudud kuulll kuulminemineminemine

Deutsch

EÏÏËÓÈÎÎ¿EÏÏËÓÈÎÎ¿

English

EspañEspañEsE olol

Françrançançnçnçnçaisaisaisaisaisais

HrvatHrvatHr aHHHrva skiski

Keeled
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          Valikute menüü kuvamine
  Valikute menüü võimaldab teile kiire 
juurdepääsu pildi- ja helielamuse ribale ning 
ka teistele kasulikele funktsioonidele, näiteks 
 [Olek] . Menüü  [Olek]  annab teile ülevaate 
televiisori hetketeabe kohta.
     1 Televiisorit vaadates vajutage     

OPTIONS .
    Ilmub valikute menüü. »

    
      2 Vajutage suvandi valimiseks  Noolenupud .
    3 Vajutage  OK .

    Ilmub valitud suvandi menüü. »

          Juurdepääs seadistusmenüüle
  Menüü  [Seadistamine]  pakub teile juurdepääsu 
pildi-, heli- ja muudele televiisori seadetele.
     1 Vajutage    ( Algusesse ).

    Ilmub kodumenüü. »

      2 Vajutage  Noolenupud , et valida 
 [Seadistamine] .

    3 Vajutage  OK .
    Ilmub menüü   » [Seadistamine] .

Seadistamine

Halvenenud nähtavuseeegagagaga

...HeliHeliHeliHeliHelie tugetugetugetugetugeevus-vus-vusvusvusvus halvhalvhalvhalvhalvhalveneeneenenenenenenenenud ...

MärgMärgMärgMärgMärgMärgi lei lei lei lei lei l mmikmmikmmikmmikmmikmmikuksuksuksuksuksuks

LiidLiiLiidLiidLiides Ces Ces Ces Ces Ces Commommommommomomm n in in in inn terferfeerfaceaceaceeoooon inininntertertet

Kellellll

      2 Kodumenüü suvandi valimiseks vajutage 
 Noolenupud :

     • [Teleri vaatamine]  Lülitub tagasi 
antenni allikale, kui valitakse teine 
allikas.
     • [Seadistamine]  Avab menüüd, mis 
lubavad teil muuta pildi-, heli- ja teisi 
seadeid.
     • [Lisa oma seade]  Lisab 
kodumenüüsse uued seadmed.
     • [Sirvi USB-liideseid]  Kui ühendatud 
on USB-salvesti, kuvatakse USB 
sisubrauser.

      3 Vajutage valiku kinnitamiseks  OK .

 Soovitus

 Kodumenüüst väljumiseks võite igal ajal  •
vajutada    ( Algusesse ).
    • [Seadistamine]  menüüst väljumiseks vajutage  

   BACK .
  Valikute menüüst väljumiseks vajutage   •    
OPTIONS .

     Kodumenüüst seadmete eemaldamine
  Kui seade pole enam teleriga ühendatud, 
eemaldage see kodumenüüst.
    1 Vajutage    ( Algusesse ). 

    Ilmub kodumenüü. »

      2 Vajutage  Noolenupud , et valida 
eemaldatav seade.

    3 Vajutage  OPTIONS .
    Kuvatakse loend, milles   » [Eemalda see 
seade]  on valitud.

      4 Vajutage  OK .
    Ilmub teade, mis palub teil seade  »
eemaldada.

      5 Vajutage  OK .
    Ilmub kodumenüü, kus eemaldatud  »
seadet ei kuvata.

ET
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     • [Elav]  Rakendab rikkalikud ja 
dünaamilised seadistused sobivad 
ideaalselt päevavalguses kasutamiseks.
     • [Loomulik]  Rakendab loomuliku 
seadistuse.
     • [Kino]  Rakendab seadistuse � lmide 
vaatamiseks.
     • [Mäng]  Rakendab seadistuse 
mängimiseks.
     • [Tavasaated]  Rakendab kõige 
energiasäästlikumad seadistused. 
Tehase standardseaded.

      7 Vajutage valiku kinnitamiseks  OK .
    Smart-seade on rakendatud.  »

      8 Vajutage     BACK , et väljuda või 
vajutage    ( Algusesse ), et minna tagasi 
kodumenüüsse. 

 Märkus

   • [Nutikad seaded]  on kättesaadav ka  [Pilt ja 
heli]  kogemus ribalt   (vt ‘Kasutage pildi ja heli 
kogemusriba.’ lk-l   16  ) .

     Seadistamisabi kasutamine
  Kasutage seadistamisabi, mis annab juhiseid 
pildi- ja heliseadete leidmiseks.
    1 Televiisorit vaadates vajutage    

( Algusesse ).
    Ilmub kodumenüü. »

      2 Vajutage  Noolenupud , et valida 
 [Seadistamine] .

    3 Vajutage  OK .
    Ilmub menüü   » [Seadistamine] .

      4 Vajutage  Noolenupud , et valida  [Pilt]  > 
 [Seadistamisspikker] .

    5 Vajutage  OK .
    Ilmub teade, mis palub teil käivitada  »
seadeabilise.

      6 Vajutage  Noolenupud , et valida  [Käivita] .
    7 Vajutage  OK .

    Järgige ekraanil ilmuvaid juhiseid, et  »
valida sobivad pildi- ja heliseaded, mida 
eelistate.

          Pildi- ja heliseadete muutmine
  Muutke pildi-ja heliseadeid vastavalt soovile. 
Saate määrata eelmääratud seadeid või muuta 
seadeid käsitsi.

 Märkus

 Seadete muutmise paindlikkus on piiratud, kui  •
televiisori asukoht on seatud režiimile  [Pood] . 
Seadke televiisori asukoht režiimile  [Kodu] , 
et pääseda ligi kõigile televiisori  seadetele   (vt 
‘Teleri eelistuste muutmine’ lk-l   32  ) .

     Smart-seadete kasutamine
  Kasutage smart-seadeid, et rakendada 
eelseadistatud pildi- ja heliseadeid.
    1 Televiisorit vaadates vajutage    

( Algusesse ).
    Ilmub kodumenüü. »

      2 Vajutage  Noolenupud , et valida 
 [Seadistamine] .

    3 Vajutage  OK .
    Ilmub menüü   » [Seadistamine] .

      4 Vajutage  Noolenupud , et valida  [Nutikad 
seaded] .

    5 Vajutage  OK .
    Ilmub Smart seadete loend. »

    
      6 Vajutage  Noolenupud , et valida:

     • [Isiklik]  Seadistab televiisori 
teie eelistatud seadele valiku 
 [Seadistamine]  menüüdes  [Pilt]  ja 
 [Heli] .

Isiklik
ElavE

LLLoomulik

FilmFilmmm

MMängMängMäng

TavaTavaTavasaatsaatsaa ededd
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     • [Värv]  Reguleerib värviküllastatust.
     • [Kontrastsus]  Reguleerib heledate alade 
intensiivsust ning jätab tumedad alad 
muutumatuks.
     • [Bass]  Reguleerib bassi taset.
     • [Tämber]  Reguleerib kõrgete toonide 
taset.
     • [Teleri kõlarid]  Lülitab televiisori kõlarid 
sisse või välja. Kui valitud on  [Automaatne 
(EasyLink)] , lülitatakse EasyLink-ühilduva 
kodukinosüsteemi tuvastamisel televiisori 
kõlarid välja.

 Märkus

   • [Bass]  ja  [Tämber]  ei ole saadaval, kui  [Teleri 
kõlarid]  on  [Väljas] .

     Pildiseadete käsitsi reguleerimine
    1 Vajutage     PICTURE .

    Ilmub menüü   » [Pilt] .

    
      2 Vajutage  Noolenupud  ja  OK , et valida ja 

kohandada pildiseadeid.
    3 Väljumiseks vajutage     BACK .

 Soovitus

 Menüü   • [Pilt]  on kättesaadav ka  menüü   
(vt ‘Juurdepääs seadistusmenüüle’ lk-l 
  14  )  [Seadistamine]  kaudu.

  Võimalik on seadistada järgmisi pildiseadeid. 
Sõltuvalt pildiallika vormingust ei pruugi 
mõned pildiseaded võimalikud olla.

Picture

Settings assistant

Pilt

Seadistamisspikker

HeHHeliHH

OmadOmaduOmadOmadumm sedsede

Nutikad seseaded

Kontrtrtrrrastsuaa s

HeHeHeledHe uusussu

Värvurvusss

Paigaaigaaldusdu VärviVärviV toon

Tarkvvvara va värskärskendusndus

MürasMürMü ummutummututuutus

Värvitoonn

Teravvvusususususs

         Kasutage pildi ja heli kogemusriba.
  Kasutage  [Pilt ja heli]  kogemusriba, et pääseda 
ligi hiljuti kasutatud pildi- ja heliseadetele.

 Märkus

 Kõik pildiseaded on kättesaadavad   • menüü   (vt 
‘Pildiseadete käsitsi reguleerimine’ lk-l   16  )  [Pilt]  
kaudu.
  Kõik heliseaded on kättesaadavad   • menüü   (vt 
‘Heliseadete käsitsi reguleerimine’ lk-l   18  )  [Heli]  
kaudu.

    1 Telerit vaadates vajutage     OPTIONS .
    Ilmub valikute menüü. »

      2 Vajutage  Noolenupud , et valida  [Pilt ja 
heli] .

    Ilmub   » [Pilt ja heli]  kogemusriba.

    
      3 Vajutage  Noolenupud , et valida muudetav 

pildi- või heliseade.
    4 Vajutage  OK .

    Ilmub pildi- või heliseadete menüü. »

      5 Vajutage  Noolenupud , et kohandada 
pildi- või heliseadet.

    6 Vajutage valiku kinnitamiseks  OK .
    Pildi- või heliseaded rakendatakse ja  »
taaskuvatakse  [Pilt ja heli]  kogemusriba.

      7 Väljumiseks vajutage     BACK .      

  Järgnevaid seadeid saab muuta  [Pilt ja heli]  
kogemusribal.

     • [Nutikad seaded]  Rakendab 
eelseadistatud pildi- ja heliseaded.

Nutikad seaded

ET
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     • [Pildi kuvasuhe]  Muudab pildivormingut.
     • [Automaatne vormindamisrežiim] 
 Seab pildi kuvasuhte, et see täidaks 
automaatselt ekraani või suurendaks pilti.

 Soovitus

 Kui   • [Automaatne vormindamisrežiim]  
on välja lülitatud, valige selle suvandi sisse 
lülitamiseks  [Pildi kuvasuhe]  >  [Automaatne 
vormindamine] .

     • [Pildi nihe] Reguleerige pildi positsiooni.

 Märkus

   • [Värv]  ja  [Kontrastsus]  seaded on 
kättesaadavad ka  [Pilt ja heli]  kogemus riba   
(vt ‘Kasutage pildi ja heli kogemusriba.’ lk-l   16  )  
kaudu.

     Pildivormingu muutmine
    1 Vajutage     FORMAT .

    Ilmub pildi kuvasuhete loend. »

    
      2 Pildi kuvasuhte valimiseks vajutage 

 Noolenupud .
    3 Vajutage valiku kinnitamiseks  OK .

    Valitud kuvasuhe aktiveeritakse. »

 Soovitus

 Pildi kuvasuhted on kättesaadavad ka   • menüü   
(vt ‘Juurdepääs seadistusmenüüle’ lk-l 
  14  )  [Seadistamine]  kaudu.

16:9 kuvasuhteni ...

Ülisuur suumirežiim

Automaatne vormindamine

MastMasMasMasMastMas aapiaapimata

LaieLaieLaieLaieaieiekraakraakraakraakraakraannnnnn

     • [Seadistamisspikker]  Kasutage 
seadeabilist, et valida parimad pildi- ja 
heliseaded.
     • [Kontrastsus]  Reguleerib heledate alade 
intensiivsust ning jätab tumedad alad 
muutumatuks.
     • [Heledus]  Reguleerib tumedate alade 
intensiivsust ja detaile.
     • [Värv]  Reguleerib värviküllastatust.
     • [Värvus]  Kompenseerib NTSC-
kodeeringuga ülekannete värvierinevusi.
     • [Teravus]  Reguleerib pildi teravust.
     • [Mürasummutus]  Filtreerib ja eemaldab 
pildis olevat müra.
     • [Toon] Reguleerib pildi värvitasakaalu. 

 Märkus

 Enne   • [Kohandatud värvitoonid]  reguleerimist 
valige  [Toon]  >  [Kohandatud] , siis vajutage 
suvandi sisse lülitamiseks  OK .

     • [Kohandatud värvitoonid]  Kohandab 
värvsuse seadistused.
     • [Pixel Plus HD] / [Pixel Precise HD] 
 Rakendab täpsemad seaded:

     • [Dünaamiline kontrastsus]  Parandab 
kontrastsust.
     • [Dünaamiline taustavalgustus] 
 Reguleerib teleri taustvalguse 
heledustaset vastavalt 
valgustingimustele.
     • [MPEG-artefakti vähendamine] 
 Muudab digitaalpiltide üleminekud 
sujuvamaks. Saate selle funktsiooni 
sisse või välja lülitada.
     • [Värvivõimendus]  Muudab 
värvid erksamaks ning parandab 
eredate värvide detaile. Saate selle 
funktsiooni sisse või välja lülitada.

       • [Arvutirežiim]  Lülitab sisse pildiseadete 
reguleerimise, kui arvuti on televiisoriga 
ühendatud HDMI kaudu. Kui on sisse 
lülitatud, saate valida  [Pildi kuvasuhe]  > 
 [Mastaapimata]  , mis annab arvuti sisu 
kuvamisel maksimaalse detailsuse.
     • [Valgussensor]  Reguleerib seadistusi 
dünaamiliselt vastavalt valgustingimustele.

Ee
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     Heliseadete käsitsi reguleerimine
    1 Vajutage     SOUND .

    Ilmub menüü   » [Heli] .

    
      2 Vajutage  Noolenupud  ja  OK , et valida ja 

kohandada heliseadeid.
    3 Väljumiseks vajutage     BACK .

 Soovitus

 Menüü   • [Heli]  on kättesaadav ka  menüü   
(vt ‘Juurdepääs seadistusmenüüle’ lk-l 
  14  )  [Seadistamine]  kaudu.

  Võimalik on seadistada järgmisi heliseadeid. 
Sõltuvalt leviedastusest ei pruugi mõned 
heliseaded saadaval olla.

     • [Bass]  Reguleerib bassi taset.
     • [Tämber]  Reguleerib kõrgete toonide 
taset.
     • [Helitugevus]  Reguleerib helitugevust.

 Märkus

 Enne   • [Helitugevus-halvenenud nähtavusega]  
reguleerimist lülitage sisse  [Halvenenud 
nähtavusega] . Televiisorit vaadates vajutage     
OPTIONS  ja valige  [Halvenenud nähtavusega] . 
Valige eelistatud suvand ja valige  OK .

     • [Helitugevus-halvenenud nähtavusega] 
 Seadistab nägemispuudega 
inimestele mõeldud heli koos tavalise 
heliga. Saadavuse korral sisaldab 
nägemispuudega inimestele mõeldud heli 
ka ekraanil olevate toimingute kuuldavaid 

Heli

Bass

-8

Pilt

Nutikad seaded

TämbeTämbeTämbeTämbeTämbeerrr

HelHelitlittugevuugevuevuevuvuvussss

HelitHelitugevugevuevvv s-hals-has-hs--hal-halvenenvenenvene ud ..ududddd ...OmaduOmaduOmmmadum sedddsedsedse

PaigaPaigag ldusldu HelikHelikHelikHe eelee

Tarkvrkvkkk ara vara ärskeärskeärskk ndusndus Dual Dual I/II/IIIII/I

MonMono/Mono/Mono StereSteretereereoooo

TelerTel i kõlaridarid

Bass

  Valida saab järgmiste pildi kuvasuhete vahel. 

 Märkus

 Sõltuvalt pildi allikast, ei ole mõned  •
pildivormingud kättesaadavad ja neid ekraanil 
ei näidata.
  Enne   • [Mastaapimata]  reguleerimist valige  [Pilt]  
>  [Arvutirežiim]  >  [Sees] , siis vajutage suvandi 
sisse lülitamiseks  OK .

    [Automaatne 
vormindamine]  
suurendab pilti, et see 
täidaks ekraani (subtiitrid 
jäävad nähtavaks). 
Soovituslik minimaalse 
pildimoonutuse jaoks (kuid 
mitte kõrglahutuse või 
arvuti jaoks).

    [Ülisuur suumirežiim]  
eemaldab 4:3 kuvasuhtega 
ülekannete külgedelt 
mustad ribad. Ei soovitata 
kõrglahutuse või arvuti 
puhul.

    [16:9 kuvasuhteni 
laiendatud ¼ lm]  suurendab 
klassikalise 4:3 kuvasuhte 
olekusse 16:9. Ei soovitata 
kõrglahutuse või arvuti 
puhul.

    [Laiekraan]  laiendab 
klassikalise 4:3 kuvasuhte 
olekusse 16:9.

    [Mastaapimata]  pakub 
arvuti kohta maksimaalselt 
üksikasju. Saadaval ainult 
siis, kui  [Arvutirežiim]  on 
lubatud menüüs  [Pilt] .

ET
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      Täiendavate teleteksti 
funktsioonide kasutamine

    Teleteksti suvandite menüü kuvamine
  Kasutage teleteksti funktsioone teleteksti 
suvandite menüü abil.
    1 Vajutage  MHEG/TELETEXT .

    Ilmub teleteksti menüü. »

      2 Vajutage     OPTIONS .
    Ilmub teleteksti valikute menüü. »

    
      3 Vajutage  Noolenupud , et valida järgmised 

valikud:
     • [Külmuta lehekülg]  Peatab kuvatud 
lehekülje.
     • [Kaheosaline ekraan] /
 [Täisekraan] Lubab ja keelab 
kaksikekraani teleteksti.
     • [Too esile]  Peidab või kuvab 
lehekülje varjatud teabe, näiteks 
mõistatuste või puslede lahendused.
     • [Tsüklilised alamleheküljed]  Liigub 
automaatselt läbi alamlehekülgede, 
kui need on saadaval.
     • [Keel]  Valib keele õigeks kuvamiseks 
erineva keelegrupi, kui selles keeles 
on teine märgisüsteem.

      4 Vajutage valiku kinnitamiseks  OK .
    Ilmub teleteksti menüü. »

 Soovitus

 Te võite igal ajal menüüst väljumiseks vajutada   •
   OPTIONS .

Külmuta lehekülg

KaheKaheKaheosalinsalinsaline ekre ekre ekraananan

Too eToo eToo esilesilesile

TsüklTsüklTsükliliseiliseilised ald mlehemleml küljeküljeküljedddlamlehelehelehekkk

KeelKeelKeelel

kirjeldusi. Saate selle lubada, vajutades 
 AD  ( Helikirjeldus ).
     • [Helikeel]  (Ainult digitaalkanalite korral) 
Valib heli keelte vahel, kui edastatakse 
mitmekeelset saadet.
     • [Kaksikrežiim I-II]  (Ainult analoogkanalite 
korral) Valib heli keelte vahel, kui 
edastatakse kahekeelset saadet.
     • [Mono/stereo]  Valib mono- või 
stereoheli, kui stereoülekanne on 
saadaval.
     • [Teleri kõlarid]  Lülitab televiisori kõlarid 
sisse või välja. Kui valitud on  [Automaatne 
(EasyLink)]  , lülitatakse EasyLink-ühilduva 
kodukinosüsteemi tuvastamisel televiisori 
kõlarid välja.
     • [Ruumiline heli]  Võimaldab ruumilist heli.
     • [Kuularite helitugevus]  Kohandab 
kõrvaklappide helitugevust.
     • [Delta-maht]  Tasandab kanalite või 
ühendatud seadmete helitugevuse 
erinevused. Valige enne delta helitugevuse 
muutmist ühendatud seade.
     • [Tasakaal]  Reguleerib vasak- ja 
parempoolse kõlari tasakaalu.
     • [Automaatne helitugevuse taseme 
htlustamine]  Vähendab automaatselt 
äkilisi helitugevuse muutusi, näiteks 
kanalite vahetamisel. 

 Märkus

   • [Bass] ,  [Tämber]  ja  [Teleri kõlarid]  seaded 
on kättesaadavad ka  [Pilt ja heli]  kogemus riba   
(vt ‘Kasutage pildi ja heli kogemusriba.’ lk-l 
  16  )  kaudu. Kui neid toetatakse, siis pääseb 
 [Helikeel]  ja  [Helitugevus-halvenenud 
nähtavusega]  juurde otse valikute menüüst.
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    5 Otsingust väljumiseks vajutage   , kuni 
ükski number või sõna ei ole esile 
tõstetud.

       Teleteksti lehtede suurendamine
  Mugavamaks lugemiseks saate teleteksti lehte 
suurendada.
    1 Vajutage  MHEG/TELETEXT .

    Ilmub teleteksti menüü. »

      2 Vajutage     FORMAT .
    Teleteksti kuva suurendatakse. »

      3 Vajutage:
     •     suurendatud kuval üles-alla 
kerimiseks. 
    tavalise kuva suuruse taastamiseks  •    
FORMAT .

         Teletekst 2,5 kasutamine
  Teletekst 2,5 pakub rohkem värve ja 
paremat graa� kat kui tavaline teletekst. Kui 
kanal edastab teleteksti 2,5, lülitatakse see 
automaatselt sisse.
    1 Televiisorit vaadates vajutage     

OPTIONS .
    Ilmub valikute menüü. »

      2 Vajutage  Noolenupud , et valida 
 [Seadistamine] .

    3 Vajutage  OK .
    Ilmub menüü   » [Seadistamine] .

      4 Vajutage  Noolenupud , et valida 
 [Paigaldus]  >  [Eelistused]  >  “[Teletekst 
2,5]”  >  [Sees]  või  [Väljas] .

    Teletekst 2,5 on lubatud või keelatud. »

      5 Vajutage     BACK , et väljuda või 
vajutage    ( Algusesse ), et minna tagasi 
kodumenüüsse.

     Teleteksti alamlehekülgede valimine
  Teleteksti leheküljel võib olla mitu 
alamlehekülge. Alamleheküljed kuvatakse 
põhilehekülje numbri kõrval.

 Märkus

 Lubage alamlehekülgede liikumine enne  •
 alamlehekülgede   (vt ‘Teleteksti suvandite 
menüü kuvamine’ lk-l   19  )  valimist.

    1 Vajutage  MHEG/TELETEXT .
    Ilmub teleteksti menüü. »

      2 Valige teleteksti lehekülg.
    3 Vajutage    või   , et valida alamlehekülg.

    Ilmub alamlehekülg. »

         Valige T.O.P. teleteksti edastused
  Lehekülgede tabeli (Table Of Pages - T.O.P.) 
teleteksti edastus võimaldab teil liikuda 
ühelt teemalt teisele ilma leheküljenumbreid 
kasutamata. T.O.P. teleteksti ei edastata kõigil 
teleri kanalitel.
    1 Vajutage  MHEG/TELETEXT .

    Ilmub teleteksti menüü. »

      2 Vajutage  INFO .
    Ilmub T.O.P. ülevaade. »

      3 Subjekti valimiseks vajutage  Noolenupud .
    4 Vajutage valiku kinnitamiseks  OK .

    Ilmub teleteksti lehekülg. »

         Teletekstist otsimine
  Otsige teleteksti leheküljelt teema või sõna 
järgi.
    1 Vajutage  MHEG/TELETEXT .

    Ilmub teleteksti menüü. »

      2 Vajutage  OK , et tõsta esile esimene sõna 
või number.

    3 Sõna või numbri otsimiseks vajutage 
 Noolenupud .

    4 Otsingu alustamiseks vajutage  OK .

ET
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         Kanalite lemmikloendisse lisamine või 
sealt eemaldamine

 Soovitus

 Valige kanalid   • [Kõik]  enne kanali lisamist 
lemmikute nimekirja.

    1 Televiisorit vaadates valige kanal, mida 
soovite lemmikute loendisse lisada või 
sealt eemaldada. 
  Samuti võite kanalite võrgustiku 
kuvamiseks vajutada  OK  ja seejärel 
vajutada  Noolenupud , et valida lisatav või 
eemaldatav kanal.

    2 Vajutage     OPTIONS .
    Ilmub valikute menüü. »

      3 Vajutage  Noolenupud , et valida  [Märgi 
lemmikuks]  või  [Kustuta lemmikute hulgast] .

    Kanalite võrgustikku ilmub täht, mis  »
näitab, et kanal on lisatud lemmikute 
loendisse. Täht kaob, kui eemaldate 
kanali lemmikute loendist.

          Kanalite ümberkorraldamine/
ümberpaigutamine ja 
ümbernimetamine

    Ümberkorraldage/ümberpaigutage 
kanaleid
  Korraldage/paigutage võrgustikus olevad 
kanalid soovitud asukohta ümber.
    1 Telerit vaadates vajutage  OK .

    Ilmub kanalite võrgustik. »

      2 Vajutage     OPTIONS .
    Ilmub valikute menüü. »

      3 Vajutage  Noolenupud , et valida  [Paiguta 
ümber] , siis vajutage  OK .

    Ekraanile kuvatakse teade. Jätkamiseks  »
minge 4. sammu juurde.
    Tühistamiseks ja väljumiseks vajutage  »
    OPTIONS  ja järgige ekraanil 
kuvatavaid juhiseid.

        Lemmikkanalite nimekirjade 
loomine ja kasutamine
  Saate luua teile meeldivate telekanalite 
nimekirju, mis võimaldavad neid kanaleid 
kergesti leida.

 Märkus

 Kui funktsiooni toetatakse, saab lemmikute  •
loendisse lisada ka digitaalseid raadiojaamu.

   Vaadake ainult lemmikute nimekirjas olevaid 
kanaleid või vaadake kõiki kanaleid, kui 
lemmikute nimekiri on hetkel valitud.
    1 Televiisorit vaadates vajutage  OK .

    Ilmub kanalite võrgustik. »

      2 Vajutage     OPTIONS .
    Ilmub valikute menüü. »

    
      3 Vajutage  Noolenupud , et valida 

 [Valikuloend] .
    4 Vajutage  OK .

    Ilmub menüü   » [Valikuloend] .

      5 Vajutage  Noolenupud , et valida:
     • [Kõik]  Kuvab kõik kanalid.
     • [Lemmikud]  Kuvab valitud 
lemmikute loendi kanalid.
     • [Raadio]  Kuvab ainult raadiojaamad.
     • [Digitaalne]  Kuvab ainult digikanalid.
     • [Analoog]  Kuvab ainult 
analoogkanalid.

      6 Vajutage valiku kinnitamiseks  OK .
    Valitud loend rakendatakse  »
kanalivõrgustikus.
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Näita peidetud kanaleid

Märgi lemmikuks
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      7 Vajutage valiku kinnitamiseks  OK .
    8 Vajutage     BACK , et kanalite 

võrgustikust väljuda.

        Kanalite peitmine ja peitmise 
lõpetamine

    Kanalite peitmine
  Peitke kanalid võrgust, et vältida volitamata 
juurdepääsu.
    1 Televiisorit vaadates vajutage  OK .

    Ilmub kanalite võrgustik. »

      2 Vajutage  Noolenupud , et valida kanal, 
mida soovite peita.

    3 Vajutage     OPTIONS .
    Ilmub valikute menüü. »

      4 Vajutage  Noolenupud , et valida  [Peida 
kanal] .

    5 Vajutage valiku kinnitamiseks  OK .
    Kanal on peidetud. »

      6 Vajutage     BACK , et kanalite 
võrgustikust väljuda.

       Lõpetage kanalite peitmine
  Kuvage peidetud kanalid. 
    1 Telerit vaadates vajutage  OK .

    Ilmub kanalite võrgustik. »

      2 Vajutage     OPTIONS .
    Ilmub valikute menüü. »

      3 Vajutage  Noolenupud , et valida  [Näita 
peidetud kanaleid] .

    4 Vajutage  OK .
    Peidetud kanalid ilmuvad  »
kanalivõrgustikus, kuid ilma kuvatud 
kanaliteabeta. See kuvatakse musta 
ruuduna.

      4 Vajutage  Noolenupud , et valida kanal, 
mida soovite võrgustikus ümber 
paigutada.

    Valitud kanali ümber ilmub kast. »

    
      5 Vajutage  Noolenupud , et liigutada kanal 

võrgustikus soovitud asukohta.
    6 Vajutage valiku kinnitamiseks  OK .

    Kanal liigutatakse valitud asukohta. »

      7 Vajutage     BACK , et kanalite 
võrgustikust väljuda.

       Kanalite ümbernimetamine
  Kanalite ümbernimetamine teleri kanalite loendis.
    1 Telerit vaadates vajutage  OK .

    Ilmub kanalite võrgustik. »

      2 Vajutage  Noolenupud , et valida kanal, 
mida soovite ümber nimetada.

    3 Vajutage     OPTIONS .
    Ilmub valikute menüü. »

      4 Vajutage  Noolenupud , et valida  [Nimeta 
ümber] .

    Ilmub sisestusaken. »

      5 Nime redigeerimiseks vajutage 
 Noolenupud  või  Numbrinupud , siis 
vajutage  OK .

    6 Kui toiming on lõpetatud, vajutage 
 Noolenupud , et valida  [Tehtud] .

    Sisestatud nime kustutamiseks valige • 
 [Kustuta] .
    Tühistamiseks valige  • [Tühista] .
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       EPG sisselülitamine

 Märkus

 Kui kasutate EPG-d esimest korda, võidakse  •
teil paluda teha uuendus. Järgige uuendamiseks 
ekraanil olevaid juhiseid.

    1 Telerit vaadates vajutage  GUIDE .
    Ilmub EPG-menüü. »

    
      2 Vajutage:

     • Noolenupud , et ekraanil liikuda;
     •    INFO , et näha rohkem teavet 
 programmi   (vt ‘Kanali/programmi 
teabe vaatamine’ lk-l   23  )  kohta;
     •    OPTIONS , et näha valikute 
 menüüd   (vt ‘EPG-suvandite menüü 
kasutamine’ lk-l   24  ) .

      3 Vajutage     BACK , et väljuda algsesse 
kanalisse või  OK , et väljuda valitud 
kanalisse.

       Kanali/programmi teabe vaatamine
    1 Televiisorit vaadates või EPG-režiimis 

olles vajutage     INFO .
    Ilmub programmi teabeaken.  »

      2 Akendes liikumiseks vajutage 
 Noolenupud .

    3 Vajutage , et väljuda algsesse kanalisse või 
    INFO , et väljuda EPG-menüüsse     
BACK .

NEXT
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      5 Vajutage  Noolenupud , et valida kanal, 

mille peitmine lõpetada.
    6 Vajutage     OPTIONS .

    Ilmub valikute menüü. »

      7 Vajutage  Noolenupud , et valida  [Näita 
kanalit] , siis vajutage  OK .

    Kanali peitmine on lõpetatud. »

 Märkus

 Korrake samme 5 kuni 7, et lõpetada teiste  •
kanalite peitmine.

      Elektroonilise telekava (EPG) 
kasutamine

 Märkus

 EPG ei ole kõikides riikides kättesaadav.  •
Kui see on kättesaadav, saate kas  [Nüüd] /
 [Järgmine]  või 8 päeva EPG.

  EPG on ekraanil olev digitaalkanalite telekava. 
EPG lubab teil:

    vaadata edastatavate digiprogrammide • 
nimekirja;
    vaadata algavaid programme;• 
    grupeerida programme žanrite alusel;• 
    seada meeldetuletusi, kui programmid • 
algavad.
    Eelistatud EPG-kanalite seadistamine• 

Ned 1 RTL 444 RTL 555

Com16medymedy CN17NNNN Animnimm11199mmmalaammaa HBO220OOOEuro11888ospos

BBC111C 1C 1 BBC12C 2C 2 Disco111444overover Nati15onalonalKetKetKet111333NNNetetetNNee

SBSSBS 6BS S 66 66 RTLRTL 77 77 NetNet 55999 NickNick111000kkeloelokelo

1

NNed 333
RTL 88

11111111 Ned 22222222222222
666 77 R

Ee
st

i

ET



24

        Taimerite kasutamine
  Saate määrata kindlal ajal teleri ooterežiimile 
lülitamise taimerid.

    Teleri automaatselt ootele lülitamine 
(unerežiimi taimer)
  Unerežiimi taimer lülitab teleri pärast 
määratud ajavahemikku ootele.

 Soovitus

 Saate taimeri ajavahemiku jooksul alati teleri  •
varem välja lülitada või taimeri lähtestada.

    1 Televiisorit vaadates vajutage    
( Algusesse ).

    Ilmub kodumenüü. »

      2 Vajutage  Noolenupud , et valida 
 [Seadistamine] 

    3 Vajutage  OK .
    Ilmub menüü   » [Seadistamine] .

      4 Vajutage  Noolenupud , et valida 
 [Omadused]  >  [Unetaimer] .

    Ilmub menüü   » [Unetaimer] .

      5 Uneaja määramiseks vajutage 
 Noolenupud . 

    Unerežiimi taimerit võib seadistada  »
kuni 180-ks minutiks viieminutiliste 
ajavahemike kaupa. Kui unerežiimi 
taimer on seatud nullile minutile, 
lülitatakse see välja.

      6 Vajutage unerežiimi taimeri 
aktiveerimiseks  OK .

    Televiisor lülitub pärast määratud  »
ajavahemikku ooterežiimile.

      7 Vajutage     BACK , et väljuda või 
vajutage    ( Algusesse ), et minna tagasi 
kodumenüüsse.

       EPG-suvandite menüü kasutamine
  Kasutage EPG-suvandite menüüd, et valida 
või eemaldada meeldetuletusi, muuta päeva 
või pääseda ligi muudele kasulikele EPG-
suvanditele.

 Märkus

 EPG-suvandid on telekanali teabes  •
kättesaadavad ainult 8 päeva.

    1 EPG-režiimis vajutage     OPTIONS .
    Ilmub EPG-suvandite menüü. »

    
      2 Vajutage  Noolenupud  ja  OK , et valida ja 

kohandada:
     • [Seadista meeldetuletus]  Seab 
programmide meeldetuletused.
     • [Kustuta meeldetuletus]  Eemaldab 
programmide meeldetuletused.
     • [Muuda päeva]  Seab EPG päeva. 
Valige  [Täna] ,  [Järgmine päev]  või 
 [Eelmine päev] .
     • [Lisateave]  Kuvab programmi teavet.
     • [Otsi žanri järgi]  Otsib 
teleprogramme žanri järgi.
     • [Ajastatud meeldetuletused] 
 Loendab programmide 
meeldetuletused.
     • [Eelistatud kanalid]  Seab eelistatud 
EPG-kanalid.

      3 EPG-suvandite menüüst väljumiseks 
vajutage     OPTIONS .
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      4 Vajutage  Noolenupud , et valida 
 [Omadused]  >  [Lapselukk]  >  [Lukk] /
 [Vabasta lukustusest] .

    Ilmub teade, mis palub teil sisestada  »
lapseluku koodi.

      5 Sisestage lapseluku kood  Numbrinupud  abil.
    Ilmub menüü   » [Lapselukk] .

      6 Vajutage  Noolenupud , et valida  [Lukk] /
 [Vabasta lukustusest] .

    7 Vajutage valiku kinnitamiseks  OK .
    Kõik kanalid ja ühendatud seadmed  »
lukustatakse või vabastatakse lukust.

      8 Vajutage     BACK , et väljuda või 
vajutage    ( Algusesse ), et minna tagasi 
kodumenüüsse. 

       Vanusepiirangute lubamine

 Märkus

 Vanusepiirang ei ole kättesaadav kõikides  •
riikides.

  Mõned digitaalsed leviedastajad seavad 
oma programmidele vanusepiirangud. Enne 
vanusepiirangute seadistamist peate selle 
funktsiooni lubama.
    1 Televiisorit vaadates vajutage    ( Algusesse ).

    Ilmub kodumenüü. »

      2 Vajutage  Noolenupud , et valida 
 [Seadistamine] .

    3 Vajutage  OK .
    Ilmub menüü   » [Seadistamine] .

      4 Vajutage  Noolenupud , et valida 
 [Omadused]  >  [Lapselukk] , siis vajutage   .

    Ilmub teade, mis palub teil sisestada  »
lapseluku koodi.

      5 Sisestage lapseluku kood  Numbrinupud  abil.
    6 Valige  Noolenupud , et minna ühe menüü 

astme võrra tagasi kuvale  [Omadused]  > 
 [Vanemakontrolli reiting] .

    Menüü   » [Vanemakontrolli reiting]  on 
nüüd saadaval.

        Lapse- ja reitingulukkude 
kasutamine
  Televiisori lukustamise ja vanusereitingute 
kasutamisega saate takistada lapsi televiisorit 
vaatamast. 

    Lapseluku koodi määramine või 
muutmine
    1 Televiisorit vaadates vajutage    ( Algusesse ).

    Ilmub kodumenüü. »

      2 Vajutage  Noolenupud , et valida 
 [Seadistamine] .

    3 Vajutage  OK .
    Ilmub menüü   » [Seadistamine] .

      4 Vajutage  Noolenupud , et valida 
 [Omadused]  >  [Seadista kood] / [Muuda 
koodi] .

    Ilmub menüü   » [Seadista kood] / [Muuda 
koodi] .

      5 Sisestage kood  Numbrinupud  abil.
    6 Vajutage  OK .

    Ilmub teade, mis kinnitab, et kood on  »
seatud.

      7 Vajutage     BACK , et väljuda või 
vajutage    ( Algusesse ), et minna tagasi 
kodumenüüsse.

 Soovitus

 Kui olete oma koodi unustanud, sisestage  •
kehtivate koodide tühistamiseks 8888.

     Teleri lukustamine või avamine
  Lukustage teler, et takistada juurdepääsu 
kõikidele kanalitele ja ühendatud seadmetele.
    1 Televiisorit vaadates vajutage    ( Algusesse ).

    Ilmub kodumenüü. »

      2 Vajutage  Noolenupud , et valida 
 [Seadistamine] .

    3 Vajutage  OK .
    Ilmub menüü   » [Seadistamine] .
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        Subtiitrite kasutamine
  Saate lubada subtiitrid igale telekanalile. 
Subtiitreid edastatakse kas teleteksti või 
maapealse digitelevisiooni digitaaledastuste 
kaudu. Digitaaledastuse korral saate valida 
subtiitrite keele.

    Lubage või keelake subtiitrid 
analoogkanalites.
    1 Lülitage sisse analoogkanal.
    2 Vajutage  MHEG/TELETEXT .
    3 Sisestage  Numbrinupud  abil 

kolmekohaline subtiitrite lehekülje 
number.

    4 Vajutage  MHEG/TELETEXT , et teletekst 
välja lülitada.

    5 Vajutage  SUBTITLE . 
    Ilmub menüü   » [Subtiitrid] .

 Märkus

 Menüü   • [Subtiitrid]  on kättesaadav ka 
menüü [Seadistamine]  kaudu.

      6 Vajutage  Noolenupud , et valida:
     • [Sees]  Lubab subtiitrid.
     • [Väljas]  Keelab subtiitrid.
     • [Summutamise ajal sees]  Kuvab 
subtiitrid vaid juhul, kui heli on 
vaigistatud.

      7 Vajutage valiku kinnitamiseks  OK .
    Subtiitrid on lubatud või keelatud. »

      8 Vajutage     BACK , et väljuda või 
vajutage    ( Algusesse ), et minna tagasi 
kodumenüüsse.

 Märkus

 Subtiitrite lubamiseks korrake seda protseduuri  •
kõigil analoogkanalitel.
  Kui EasyLink on lubatud, siis subtiitreid ei  •
kuvata, kui  [Summutamise ajal sees]  on  valitud   
(vt ‘EasyLinki lubamine või keelamine’ lk-l   44  ) .

         Vanusepiirangute seadistamine
  Saate seadistada oma teleri kuvama ainult 
teie lapse east kõrgema vanusepiiranguga 
programme.

 Märkus

 Enne vanusepiirangute seadistamist peate selle  •
 funktsiooni   (vt ‘Vanusepiirangute lubamine’ lk-l 
  25  )  lubama.

    1 Televiisorit vaadates vajutage    
( Algusesse ).

    Ilmub kodumenüü. »

      2 Vajutage  Noolenupud , et valida 
 [Seadistamine] .

    3 Vajutage  OK .
    Ilmub menüü   » [Seadistamine] .

      4 Vajutage  Noolenupud , et valida 
 [Omadused]  >  [Vanemakontrolli 
reiting] .

    Ilmub teade, mis palub teil sisestada  »
lapseluku koodi.

      5 Sisestage lapseluku kood  Numbrinupud  
abil.

    6 Vanusepiirangu valimiseks vajutage 
 Noolenupud , siis vajutage seade 
rakendamiseks  OK .

    Kõik programmid, mis ületavad valitud  »
vanusepiirangu, blokeeritakse.

      7 Vajutage     BACK , et väljuda või 
vajutage    ( Algusesse ), et minna tagasi 
kodumenüüsse.
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    6 Vajutage valiku kinnitamiseks  OK .
    Rakendatakse subtiitrite keel. »

 Märkus

 Valige eelistatud subtiitrite keel  •
 menüüs  [Keeled] . Kui subtiitrid on lubatud, 
ilmuvad need automaatselt eelistatud keeles.

      Teleri kella kasutamine
  Saate teleriekraanil kuvada kella. Kell kuvab 
hetke aega, kasutades teie teleteenuse 
operaatorilt saadavat ajateavet.

    Televiisori kella kuvamine
  Soovi korral võite teleriekraanil kuvada kella.
    1 Televiisorit vaadates vajutage     

OPTIONS .
    Ilmub valikute menüü. »

      2 Vajutage  Noolenupud , et valida  [Kell] .
    3 Vajutage valiku kinnitamiseks  OK .

    Televiisori ekraanil kuvatakse kell. »

 Märkus

 Kella keelamiseks korrake ülaltoodud  •
toimingut.

 Soovitus

 Kell on kättesaadav ka   • menüü   (vt ‘Juurdepääs 
seadistusmenüüle’ lk-l   14  )  [Seadistamine]  
kaudu.

     Lubage või keelake subtiitrid 
digitaalkanalites.
    1 Vajutage  SUBTITLE . 

    Ilmub menüü   » [Subtiitrid] .

 Märkus

 Menüü   • [Subtiitrid]  on kättesaadav ka 
 menüü   (vt ‘Juurdepääs seadistusmenüüle’ lk-l 
  14  )  [Seadistamine]  kaudu.

      2 Vajutage  Noolenupud , et valida:
     • [Sees]  Lubab subtiitrid.
     • [Väljas]  Keelab subtiitrid.
     • [Summutamise ajal sees]  Kuvab 
subtiitrid vaid juhul, kui heli on 
vaigistatud.

      3 Vajutage  OK .
    Subtiitrid on lubatud või keelatud. »

      4 Vajutage     BACK , et väljuda või 
vajutage    ( Algusesse ), et minna tagasi 
kodumenüüsse.

       Subtiitrite keele valimine digitaalsetel 
telekanalitel

 Märkus

 Kui valite subtiitrite keele digitaalsetel  •
telekanalitel allpool kirjeldatud viisil, alistatakse 
ajutiselt installimismenüüs seadistatud 
subtiitrite eelistatud keel.

    1 Televiisorit vaadates vajutage    
( Algusesse ).

    Ilmub kodumenüü. »

      2 Vajutage  Noolenupud , et valida 
 [Seadistamine] .

    3 Vajutage  OK .
    Ilmub menüü   » [Seadistamine] .

      4 Vajutage  Noolenupud , et valida 
 [Omadused]  >  [Subtiitri keel] .

    Ilmub subtiitrite keelte loend. »

      5 Keele valimiseks vajutage  Noolenupud .
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          Fotode vaatamine, muusika 
kuulamine ja video vaatamine 
USB-salvestusseadmest

 Ettevaatust

 Philips ei vastuta toetuseta USB- •
salvestusseadmete ega salvestusseadmel 
olevate andmete kahjustumise ning kadumise 
eest.

  Teie televiisorile on paigaldatud USB-pistik, mis 
lubab teil vaadata fotosid, kuulata muusikat või 
vaadata � lme, mis on USB-seadmele salvestatud.

    Ühendage USB-salvestusseade ja 
sisenege sisubrauserisse
    1 Kui televiisor töötab, ühendage USB-

seade USB-porti, mis asub teie  televiisori  
küljel.

    Ilmub USB-sisubrauser. »

   
 Märkus

 USB sisubrauser on samuti kättesaadav, kui  •
valite kodumenüüs  [Sirvi USB-liideseid] .
  Kui te ühendate USB-jaoturi kaudu mitu USB- •
salvestusseadet, ilmub teade, mis palub teil 
valida seade. Vajutage  Noolenupud , et valida 
seade, seejärel vajutage kinnituseks  OK .

      2 USB sisubrauserist väljumiseks vajutage  
 ( HOME ).

    Ilmub kodumenüü. »
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     Kella režiimi muutmine
  Vaikeseadena on kellarežiim  [Automaatne] , 
mis sünkroonib televiisori kella koordineeritud 
maailmaajaga (UTC). Kui teie televiisor ei 
saa UTC ülekandeid vastu võtta, seadke 
kellarežiimiks  [Kasutusjuhend] . Kui kellarežiim 
on  [Kasutusjuhend] , põhinevad kellaaja 
andmed teie aja vööndil   (vt ‘Samm 1: valige 
süsteem’ lk-l   34  )  ja suveaja  seadetel   (vt 
‘Suveaja sisse- ja väljalülitamine’ lk-l   28  ) .
    1 Televiisorit vaadates vajutage    

( Algusesse ).
    Ilmub kodumenüü. »

      2 Vajutage  Noolenupud , et valida 
 [Seadistamine] .

    3 Vajutage  OK .
    Ilmub menüü   » [Seadistamine] .

      4 Vajutage  Noolenupud , et valida 
 [Paigaldus]  >  [Kell]  >  [Automaatne 
kellarežiim] .

    Ilmub menüü   » [Automaatne 
kellarežiim] .

      5 Vajutage  Noolenupud , et valida 
 [Automaatne]  või  [Kasutusjuhend] .

    6 Vajutage valiku kinnitamiseks  OK .
    Kellarežiim on seatud. »

         Suveaja sisse- ja väljalülitamine
  Kui kellarežiimiks on seatud  [Kasutusjuhend] , 
lülitage vajadusel suveaeg sisse või välja.
    1 Menüüs  [Kell]  vajutage  Noolenupud , et 

valida  [Päevavalguse säästmine] .
    Ilmub menüü   » [Päevavalguse 
säästmine] .

      2 Vajutage  Noolenupud , et valida  [Suveaeg]  
või  [Ühtlusaeg] .

    3 Vajutage valiku kinnitamiseks  OK .
    Teie ajavööndi suveaeg on sisse või  »
välja lülitatud.
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      4 Esitamise peatamiseks ja USB 
sisubrauserist väljumiseks vajutage    või 
 OK .

       Muusikaseadete muutmine
    1 Muusikapleieris olles vajutage  OPTIONS .

    Ilmub valikute menüü. »

      2 Vajutage  Noolenupud , et valida ja 
kohandada:

     • [Korda]  Kordab laulu või albumit.
     • [Lehitsemine sees] / [Lehitsemine 
väljas]  Lubab või keelab laulude 
juhusliku esituse.

      3 Vajutage valiku kinnitamiseks  OK .
    Muusikaseaded on rakendatud. »

         Video vaatamine
    1 USB sisubrauseris vajutage  Noolenupud , 

et videot valida.
    2 Vajutage  OK .

    Video hakkab videopleieris mängima. »

      3 Vajutage:
     • P +/- , et liikuda järgmise või eelmise 
video juurde.
     •  /  , et videot edasi või tagasi 
kerida.
     •  , et video käivitada või peatada.

      4 Esitamise peatamiseks ja USB 
sisubrauserist väljumiseks vajutage    või 
 OK .

       Videoseadete muutmine
    1 Videopleieris olles vajutage  OPTIONS .

    Ilmub valikute menüü. »

      2 Vajutage  Noolenupud , et valida ja 
kohandada:

     • [Väike ekraan]  Esitab video väikeses 
aknas.
     • [Täisekraan]  Esitab video ekraani 
täissuuruses.
     • [Korda]  Kordab videot.

         Fotode slaidiesituse vaatamine
    1 USB sisubrauseris vajutage  Noolenupud , 

et fotot valida.
    2 Vajutage    või  OK .

    Slaidiesitus algab valitud pildist. »

      3 Vajutage
     •  , et slaidiesitus peatada.
     •  /  ,   /   või  P +/- , et minna 
eelmise või järgmise pildi juurde.
     •  , et slaidiesitus peatada ja minna 
tagasi USB brauserisse.

         Slaidiesituse seadete muutmine
    1 Vajutage slaidiesituse vaatamise ajal 

 OPTIONS .
    Ilmub valikute menüü. »

      2 Vajutage  Noolenupud , et valida ja 
kohandada:

     • [Pööra]  Pöörab pilti.
     • [Korda]  Kordab slaidiesitust.
     • [Lehitsemine sees]  Kuvab 
slaidiesituse pildid juhuslikult.
     • [Lehitsemine väljas]  Lülitab juhusliku 
piltide järjekorra slaidiesituses välja.
     • [Slaidiesituse kiirus]  Seab 
ajavahemiku, mille jooksul pilti 
näidatakse.
     • [Slaidiesituse siire]  Seab ülemineku 
ühelt pildilt teisele.

      3 Vajutage valiku kinnitamiseks  OK .
    Slaidiesituse seaded on rakendatud. »

         Muusika kuulamine
    1 USB sisubrauseris vajutage  Noolenupud , 

et laulu valida.
    2 Vajutage  OK .

    Laul hakkab muusikapleieris mängima. »

      3 Vajutage:
     • P +/- , et liikuda järgmise või eelmise 
laulu juurde.
     •  /  , et laulu edasi või tagasi kerida.
     •  , et laul käivitada või peatada.
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          Funktsiooni Scenea 
kasutamine

    Funktsiooni Scenea aktiveerimine
  Pildi või taustapildi kuvamiseks teleri ekraanile 
võite kasutada Scenea-funktsiooni. Veenduge, 
et teleri asukoht oleks seadistatud  [Kodu]  
režiimi.
    1 Vajutage   .
    2 Valige [Scenea] ja vajutage  OK .

    Ekraanile kuvatakse vaikimisi või  »
eelnevalt laetud pilt.

 Märkus

 Märkus: kui unetaimer on välja lülitatud,  •
kuvatakse taustapilti 240 minutit. Vastasel 
juhul kuvatakse seda  unetaimeri   (vt ‘Teleri 
automaatselt ootele lülitamine (unerežiimi 
taimer)’ lk-l   24  )  kasutamise ajal.

     Pildi seadistamine Scenea-funktsioonis

 Märkus

 Pildi fail ei tohi olla suurem kui 1 MB. •

    1 Ühendage USB-mäluseade televiisoriga.
    2 Valige  [Sirvi USB-liideseid] , seejärel 

vajutage  OK .
    3 Seadistage pilt, seejärel vajutage   .
    4 Valige  [Seadista Scenea] , seejärel vajutage 

 OK .
    5 Valige  [Jah] , seejärel vajutage  OK .
    6 Scenea-režiimist väljumiseks vajutage 

ükskõik millist klahvi.

     • [Lehitsemine sees] / [Lehitsemine 
väljas]  Lubab või keelab videode 
juhusliku esituse.

      3 Vajutage  OK , et muudetud seaded 
kinnitada.

       USB-salvestusseadme lahtiühendamine

 Ettevaatust

 Järgige seda toimingut, et vältida USB- •
salvestusseadme kahjustamist.

    1 Vajutage   ( HOME ), et väljuda USB 
sisubrauserist.

    2 Oodake viis sekundit enne USB-
salvestusseadme eemaldamist.

        Digitaalsete raadiokanalite 
kuulamine
  Kui digitaalne raadiokanalite edastamine on 
saadaval, installitakse need automaatselt.
     1 Telerit vaadates vajutage  OK . 

    Ilmub kanalite võrgustik. »

      2 Vajutage  OPTIONS .
    Ilmub valikute menüü. »

      3 Vajutage  Noolenupud , et valida 
 [Valikuloend] .

    Ilmub menüü   » [Valikuloend] .

      4 Vajutage  Noolenupud , et valida  [Raadio] .
    5 Vajutage  OK .

    Kanalite võrgustikus ilmub  »
olemasolevate digitaalsete 
raadiokanalite loend.

      6 Raadiokanali valimiseks vajutage 
 Noolenupud .

    7 Vajutage  OK .
    Valitud digiraadiokanal hakkab läbi  »
televiisori kõlarite mängima.
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    5 Vajutage  OK .
    Uuendusabiline käivitub. Järgige  »
ekraanil ilmuvaid juhised uuenduse 
lõpuleviimiseks.

         Tarkvara uuendamine (digitaalne 
edastus)
  (Võimalik ainult mõnedes riikides) Kui 
võimalik, võib teie televiisor võtta vastu 
tarkvarauuendusi digitaalse edastuse kaudu.
  Kui uuendus on saadaval, ilmub teade, mis 
palub teil tarkvara uuendada. Me soovitame 
teil kindlasti tarkvara uuendada, kui teil seda 
teha palutakse. 
  Järgige allolevaid juhiseid, et tarkvara hiljem 
uuendada.
    1 Televiisorit vaadates vajutage    

( Algusesse ).
    Ilmub kodumenüü. »

      2 Vajutage  Noolenupud , et valida 
 [Seadistamine] .

    3 Vajutage  OK .
    Ilmub menüü   » [Seadistamine] .

      4 Vajutage  Noolenupud , et valida 
 [Tarkvara värskendus]  >  [Kohalikud 
tootevärskendused] .

    5 Vajutage  OK .
    Televiisor otsib saadaolevaid  »
tarkvarauuendusi digitaalse edastuse 
kaudu.

        Teleri tarkvara uuendamine
  Philips püüab pidevalt oma tooteid täiustada ja 
soovitame teil uuendada teleri tarkvara kohe, 
kui uuendused on saadaval. Kättesaadavuse 
kontrollimiseks vaadake www.philips.com/
support.

    Kasutatava tarkvara versiooni 
kontrollimine
    1 Televiisorit vaadates vajutage    

( Algusesse ).
    Ilmub kodumenüü. »

      2 Vajutage  Noolenupud , et valida 
 [Seadistamine] .

    3 Vajutage  OK .
    Ilmub menüü   » [Seadistamine] .

      4 Vajutage  Noolenupud , et valida  [Tarkvara 
värskendus]  >  [Teave installitud tarkvara 
kohta] .

    5 Vajutage  OK .
    Kuvatakse praegune tarkvaraversioon. »

         Tarkvara uuendamine (veebisaidilt)
  Enne toimingu teostamist veenduge, et:

    Uuenduse täielikuks lõpetamiseks on • 
piisavalt aega.
    Teil on olemas USB-salvestusseade, millel • 
on vähemalt 256MB kettaruumi,
    Teil on ligipääs USB-pordi ja • 
internetiühendusega arvutile.

      1 Televiisorit vaadates vajutage    
( Algusesse ).

    Ilmub kodumenüü. »

      2 Vajutage  Noolenupud , et valida 
 [Seadistamine] .

    3 Vajutage  OK .
    Ilmub menüü   » [Seadistamine] .

      4 Vajutage  Noolenupud , et valida  [Tarkvara 
värskendus]  >  [Värskenda kohe] .
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     • [LightGuide-heledus] Määrab 
esikülje LED-näidiku või LightGuide’i 
heleduse.
     • “[Teletekst 2,5]” Lülitab teletekst 2,5 
sisse või välja.

      6 Vajutage  OK .
    Rakendatakse televiisori eelistus. »

          Televiisori demo käivitamine
  (Ei toetata MHEG-kanalite puhul)
     1 Televiisorit vaadates vajutage  DEMO .

    Ilmub demomenüü. »

      2 Demo valimiseks vajutage  Noolenupud .
    3 Vajutage demo käivitamiseks  OK .
    4 Vajutage  DEMO  või     BACK , et demost 

väljuda.

        Televiisori tehasemäärangutele 
lähtestamine
  Televiisori tehaseseadete lähtestamine taastab 
pildi ja heli vaikeseaded. Kanali installeerimise 
seaded jäävad samaks.
     1 Televiisorit vaadates vajutage    

( Algusesse ).
    Ilmub kodumenüü. »

      2 Vajutage  Noolenupud , et valida 
 [Seadistamine] .

    Ilmub menüü   » [Seadistamine] .

      3 Vajutage  Noolenupud , et valida 
 [Paigaldus]  >  [Tehase vaikeseaded] .

    4 Vajutage  OK .
    Televiisori seaded lähtestatakse tehase  »
vaikemäärangutele.

          Teleri eelistuste muutmine

     1 Televiisorit vaadates vajutage    ( Algusesse ).
    Ilmub kodumenüü. »

      2 Vajutage  Noolenupud , et valida 
 [Seadistamine] .

    3 Vajutage  OK .
    Ilmub menüü   » [Seadistamine] .

      4 Vajutage  Noolenupud , et valida 
 [Paigaldus]  >  [Eelistused] .

    Ilmub menüü   » [Eelistused] .

   
      5 Vajutage  Noolenupud , et valida ja muuta:

     • [Asukoht] Valib parimad teleri seaded 
vastavalt asukohale - kodu või pood.
     • [Helitugevuse riba] Kuvab 
helitugevuse reguleerimise ajal 
helitugevuse riba.
     • [Kanaliteabe pikkus] Kuvab teavet 
telekanali kohta iga kord, kui kanaleid 
vahetate.
     • [EasyLink] Lubab ühe puutega esitust 
ja ühe puutega ooterežiimi EasyLinkiga 
ühilduvate seadmete vahel. 
     • [EasyLink-kaugjuhtimispult] Võimald
ab kaugjuhtimispuldi klahvi edastuse, 
kui EasyLink on aktiveeritud. 
     • [Pixel Plus ühendus] Kui EasyLink on 
lubatud, rakendatakse automaatselt 
parimaid Pixel Plus sätteid, kui neid 
on rohkem kui üks (nt kui nii teie 
teler kui ka DVD-mängija toetavad 
funktsiooni Pixel Plus).

Location Home

Preferences

AsukohtKeeled

Kanalna i installimine HHHeHelitHeH ugeveevevvuv se riba

KanalnalalK a i teai teai teavveveveve

EasyLEasyLinkinkDekooDekooDekooekooekek derderder

EasyLEasyEasyLink-kink-kaugjuhtimiht spultpult

Pixel Plusss ühen ühüüüü dus

LightLightghtGuideGuideG -hele-heleeeleedusddusdusdus

Teletekst 2,5

Kelell

Pood

Kodu

Tehasasse vaivaikeskeseadeded

Eelistused
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 Ettevaatust

 Jätke   • [Seadistused]  muutmata, välja arvatud 
juhul, kui teie DVB-C teenusepakkuja pakub 
väärtusi  [Võrgu sagedus] ,  [Võrgu ID-kood]  või 
 [Sümbolikiirus] . 
  Seade   • [Sageduse skannimine]  muutmine 
seadeks  [Täielik skannimine]  võib märgatavalt 
pikendada installimisaega.

 Märkus

 Kui teil on juurdepääs DVB-T-le ja DVB-C- •
le ning te soovite näha kanaleid mõlemast 
võrgust, peate te kanalid kaks korda installima 
— üks kord DVB-T ja teine kord DVB-C jaoks. 
Valige DVB-T kanalite installimiseks  [Antenn]  ja 
valige DVB-C kanalite installimiseks  [Kaabel] . 
  DVB-T ja DVB-C   • kanalite   (vt ‘Juurdepääs 
DVB-C ja DVB-T kanalite võrgule’ lk-l   34  )  
vahel lülitamiseks.

    1 Vajutage  OK .
    Järgige kanalite installimise  »
lõpuleviimiseks ekraanil ilmuvaid 
juhiseid. Kui kanalite installimine on 
lõpule viidud, valitakse  [Tehtud]  ja 
kuvatakse installitud kanalite loend.

      2 Vajutage valiku kinnitamiseks  OK .
    Televiisor väljub menüüsse   » [Kanali 
installimine] .

 Soovitus

 Kui leitakse digitelekanalid, võivad installitud  •
kanalite loendis ilmuda tühjad kanalinumbrid. 
Te võite salvestatud kanaleid ümber nimetada, 
ümber paigutada või desinstallida, nagu allpool 
juhendatud.

Praeguse kanalinimistu 
värskendamiseks valige 
käsk Värskenda kanalid. 
Kõikide kanalite uuesti 
otsimiseks ja 
salvestamiseks valige 
käsk Installi kanalid 
uuesti.

Analoogkanalite värskendus

Installi kanalid uuesti

           6 Installige kanalid
  Esmakordsel teleri seadistamisel palutakse teil 
valida menüü keel ja installida telekanalid ja 
digitaalsed raadiokanalid (kui need on saadaval). 
Selles peatükis antakse juhised kanalite uuesti 
installimise ja peenreguleerimise kohta.

    Kanalite automaatne 
installimine
  Selles osas kirjeldatakse kanalite automaatset 
otsimist ja salvestamist.

    Installeerige kanalid
  Teie televiisor otsib ja salvestab kõik 
olemasolevad digi- ja analoogtelekanalid ning 
kõik digitaalsed raadiokanalid.
    1 Menüüs  [Kanali installimine]  vajutage 

 Noolenupud , et valida  [Automaatne 
installimine] .

    2 Vajutage  OK .
    Ilmub teade, mis palub teil kanalite  »
installeerimist alustada.

   
      3 Vajutage  Noolenupud , et valida  [Käivita] .
    4 Vajutage  OK .

    Ilmub kanalite uuendusaken, milles on  »
valitud  [Installi kanalid uuesti] .

Kanali installimine

Automaatne installimineKeeled

KKaKanalKanalKanali vi vvärvi i skendusteade

Tehahashaah e vaie va keseakeseakese dedded

Digire�iim: vastuvõtutestPreferences

Remote control assistant

Kell

Värskendage oma kanaliloend või installige kõik kanalid uuesti.

Tühista Käivita
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          Kanalite käsitsi installimine
  See osa kirjeldab, kuidas analoogteleri kanaleid 
käsitsi otsida ja salvestada.

    Samm 1: valige süsteem

 Märkus

 Jätke see samm vahele, kui süsteemiseaded on  •
õiged.

    1 Televiisorit vaadates vajutage    
( Algusesse ).

    Ilmub kodumenüü. »

      2 Vajutage  Noolenupud , et valida 
 [Seadistamine] .

    Ilmub menüü   » [Seadistamine] .

      3 Vajutage  Noolenupud , et valida 
 [Paigaldus]  >  [Kanali installimine]  
>  [Analoog: käsitsi installimine]  > 
 [Süsteem] .

    4 Vajutage  OK .
    Ilmub piirkondlike süsteemide loend. »

      5 Vajutage oma riigi või piirkonna valimiseks 
 Noolenupud .

    6 Vajutage valiku kinnitamiseks  OK .
    Rakendatakse valitud riik või piirkond. »

         Samm 2: uute telekanalite otsimine ja 
salvestamine
    1 Menüüs  [Analoog: käsitsi installimine]  

vajutage  Noolenupud , et valida  [Otsi 
kanalit] .

    2 Vajutage  OK .
    Ilmub menüü   » [Otsi kanalit] .

     Juurdepääs DVB-C ja DVB-T kanalite 
võrgule
  See valik ilmub vaid juhul, kui teie riigis on 
toetatud DVB-C (Digital Video Broadcasting-
Cable). Kui olete installinud nii DVB-C kui ka 
DVB-T kanalid, peate vastava võrgu kanalite 
vaatamiseks vastavale võrgule lülituma. 

   
    1 Televiisorit vaadates vajutage    

( Algusesse ).
    Ilmub kodumenüü. »

      2 Vajutage  Noolenupud , et valida 
 [Seadistamine] .

    Ilmub menüü   » [Seadistamine] .

      3 Vajutage  Noolenupud , et valida 
 [Paigaldus]  >  [Kanali installimine]  > 
 [Antenniga või kaabel DVB]  >  [Antenn]  
või  [Kaabel] .

    Pääsuks DVB-T (Digital Video • 
Broadcasting-Terrestrial — 
maapealne digitelevisioon) kanalitele 
valige  [Antenn] . 
    Pääsuks DVB-C (Digital Video • 
Broadcasting-Cable — digitaalne 
kaabeltelevisioon) kanalitele valige 
 [Kaabel] .

      4 Vajutage valiku kinnitamiseks  OK .
    5 Väljumiseks vajutage     BACK .

    Televiisor lülitub ümber valitud võrgule. »
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      5 Vajutage  Noolenupud , et valida 
 [Paigaldus]  >  [Kanali installimine]  
>  [Analoog: käsitsi installimine]  > 
 [Peenhäälestus] .

    6 Vajutage  OK .
    Ilmub menüü   » [Peenhäälestus] .

      7 Vajutage  Noolenupud  või  Numbrinupud , 
et sisestada kanali sagedus käsitsi.

    8 Kui valitud kanali sagedus on õige, 
vajutage  Noolenupud , et valida  [Tehtud]  
ning siis vajutage  OK .

    Ilmub menüü   » [Analoog: käsitsi 
installimine] .

      9 Vajutage  Noolenupud , et valida  [Salvesta 
praegune kanal] , et salvestada uus kanal 
praeguse kanali alla.

    10 Vajutage valiku kinnitamiseks  OK .

        Kanalite loendi käsitsi 
uuendamine
  Kui teie televiisor on ooterežiimis, teostab 
see igal hommikul uuenduse. See uuendus 
kooskõlastab teie kanalite loendis salvestatud 
kanalid teie teenusepakkuja pakutavate 
kanalitega. 
  Lisaks sellele automaatsele uuendusele, võite te 
kanalite loendit käsitsi uuendada.

 Soovitus

 Automaatse uuendamise keelamiseks  •
vajutage menüüs  [Paigaldus]  vajutage nuppe 
 Noolenupud , et valida  [Kanali installimine]  > 
 [Kanalite värsken. ooterežiimis]  , siis  valige 
 [Väljas] .

      1 Menüüs  [Paigaldus]  vajutage  Noolenupud , 
et valida  [Kanali installimine]  > 
 [Automaatne installimine] .

    2 Vajutage  OK .
    Ilmub teade, milles on valitud   » [Käivita] , 
mis palub teil käivitada kanalite 
uuendus.

   
      3 Vajutage:

     • Noolenupud  või  Numbrinupud , et 
sisestada kanali sagedus käsitsi;
     • Noolenupud , et valida  [Otsi] , 
seejärel vajutage  OK , et otsida 
automaatselt järgmist kanalit.

      4 Kui valitud kanali sagedus on õige, 
vajutage  Noolenupud , et valida  [Tehtud] .

    5 Vajutage  OK .
    Ilmub menüü   » [Analoog: käsitsi 
installimine] .

      6 Vajutage  Noolenupud , et valida  [Salvesta 
praegune kanal] , et salvestada uus kanal 
praeguse kanali alla, või  [Salvesta uue 
kanalina] , et salvestada uus kanal uue 
kanali numbriga.

    7 Vajutage valiku kinnitamiseks  OK .
    Kanal on salvestatud. »

         Analoogkanalite peenreguleerimine
  Kui vastuvõtt on halb, võite te analoogkanaleid 
peenreguleerida.
    1 Televiisorit vaadates valige kanal, mida 

soovite peenreguleerida.
    2 Vajutage    ( Algusesse ).

    Ilmub kodumenüü. »

      3 Vajutage  Noolenupud , et valida 
 [Seadistamine] .

    4 Vajutage  OK .
    Ilmub menüü   » [Seadistamine] .

5 3 8 . 0 0 MHzTehtud Otsi
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      3 Vajutage:
     • Noolenupud  või  Numbrinupud , et 
sisestada kanali sagedus käsitsi;
     • Noolenupud , et valida  [Otsi] , 
seejärel vajutage  OK , et otsida 
automaatselt järgmist kanalit.
  Kui signaali kvaliteet ja tugevus 
on halb, muutke antenni või 
satelliiditaldriku asukohta ja proovige 
uuesti.

      4 Kui toiming on lõpetatud, vajutage 
 Noolenupud , et valida  [Tehtud] .

    5 Vajutage  OK .
    Ilmub menüü   » [Paigaldus] .

 Märkus

 Kui teil on endiselt digitaalülekande  •
vastuvõtuga probleeme, võtke ühendust 
paigaldusspetsialistiga.

      Sisselülitamisel kuvatavate 
teadete seadete muutmine.
  Lubage või keelake sisselülitamisel kanali- või 
installiuuenduste kohta ilmuvad teated.
     1 Menüüs  [Paigaldus]  vajutage 

 Noolenupud , et valida  [Kanali 
installimine]  >  [Kanali värskendusteade] .

    2 Vajutage  OK .
    3 Vajutage  Noolenupud , et valida  [Sees]  või 

 [Väljas] .
    Teated on lubatud või keelatud. »

      3 Vajutage  OK .
    Ilmub kanalite uuenduse aken. »

      4 Vajutage  Noolenupud , et valida 
 [Värskenda kanalid] .

   
    5 Vajutage  OK .

    Kanalite uuendamise lõpuleviimiseks  »
järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Kui 
uuendus on lõpule viidud, valitakse 
 [Tehtud]  ja kuvatakse lisatud kanalite 
loend.

      6 Vajutage  OK .
    Ilmub menüü   » [Paigaldus] .

          Digitaalse vastuvõtu testimine
  Saate kontrollida digitaalkanalite kvaliteeti ja 
signaali tugevust. See võimaldab antenni või 
satelliidi taldriku asukohta muuta.
     1 Menüüs  [Paigaldus]  vajutage 

 Noolenupud , et valida  [Kanali 
installimine]  >  [Digirežiim: 
vastuvõtutest]  >  [Otsi] .

    2 Vajutage  OK .
    Ilmub menüü   » [Otsi] .

Praeguse kanalinimistu 
värskendamiseks valige 
käsk Värskenda kanalid. 
Kõikide kanalite uuesti 
otsimiseks ja 
salvestamiseks valige 
käsk Installi kanalid 
uuesti.

Installi kanalid uuesti

Analoogkanalite värskendus
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    Tagumised konnektorid

   
 Märkus

 19–22-tolliste mudelite tagumised konnektorid  •
on joonisel kujutatutest mõnevõrra erinevad.
  Võimalike HDMI-konnektorite arv sõltub  •
televiisori mudelist.

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

           7 Seadmete 
ühendamine

  Parima pildikvaliteedi saavutamiseks soovitame 
teil kasutada järgmisi ühenduse tüüpe, mis on 
järjestatud alates parimast kuni tavakvaliteedini:
    1  HDMI 
    2  Y Pb Pr (komponent) 
    3  SCART 
    4  VIDEO (komposiit) 

 Märkus

 Käesolevas osas esitatud ühenduvuse  •
diagrammid on ainult näited. Muud ühenduse 
tüübid on samuti võimalikud.
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    d  VGA 
  Videosisend arvutist.

   
    e  AUDIO IN 

  Helisisend seadmetest, mille puhul on 
vajalik eraldi heliühendus, näiteks arvutid.

   
    f  EXT 3   (  Y Pb Pr   ja   AUDIO L/R  ) 

  Analoogheli ja -video sisend analoog- 
või digitaalseadmetest, näiteks DVD-
mängijatest või mängukonsoolidest.

   
VGA

VGA

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

VGA

EXT 3

    a  EXT 1 / EXT 2  ( SCART )
  Analoogheli ja -video sisend analoog- 
või digitaalseadmetest, näiteks DVD-
mängijatest või mängukonsoolidest.

   
    b  SPDIF OUT 

  Digitaalheli väljund kodukinodesse 
ja muudesse digitaalsetesse 
helisüsteemidesse.

   
    c  AUDIO OUT L/R 

  Analoogne heliväljund kodukinodesse ja 
teistesse helisüsteemidesse.

   AUDIO
OUT AUDIO

IN
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     Külgmised konnektorid
  Vaadake oma televiisori ekraani suurusele 
vastavat konnektorite joonist:

   
    a  AUDIO IN L/R 

   VIDEO  või  S-VIDEO  ühendusega 
analoogseadmete helisisend.

   

1

2

6

3
4

5

7

8

26-52”

19-22”

    g  HDMI   1/2/3 
  Digitaalheli ja -video sisend 
kõrglahutusega digitaalseadmetest, näiteks 
Blu-ray mängijatest.

   
 Märkus

 19- ja 22-tollistel mudelitel on ainult üks  •
HDMI-konnektor. Nende mudelite HDMI-
konnektoril on silt  HDMI , mitte  HDMI 1 .

    h  TV ANTENNA 
    Antenni, kaabel- või satelliittelevisiooni 
signaalisisend.

    TV ANTENNA
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    g  HDMI 
  Digitaalheli ja -video sisend 
kõrglahutusega digitaalseadmetest, näiteks 
Blu-ray mängijatest.

    h  SERV. U 
    Kasutamiseks ainult teenindava personali 
poolt.

     Arvutiga ühendamine
   Enne arvuti televiisoriga ühendamist tehke 
järgmist: 

    Määrake oma arvutiekraani • 
värskendussageduseks 60 Hz.
    Valige oma arvutis toetatud ekraani • 
lahutusvõime.
    Lubage  • [Arvutirežiim]  menüüs   (vt 
‘Pildiseadete käsitsi reguleerimine’ lk-l 
  16  )  [Pilt]  ja seadke pildivorminguks 
 [Mastaapimata] .      

    Valige arvuti, millel on üks järgmistest 
pistikutest: 

 Märkus

 DVI- või VGA-ühenduste jaoks on vajalik eraldi  •
helikaabel.

     • HDMI-kaabel 

    

    b  VIDEO 
  Komposiitvideo sisend 
analoogseadmetest, näiteks 
videomakkidest.

   
    c  S-VIDEO 

  Analoogseadmete, näiteks 
satelliitvastuvõtjate videosisend.

   
    d   

  Stereoheli väljund kõrvaklappidesse.

    e  COMMON INTERFACE 
  Tingimusjuurdepääsu mooduli 
(Conditional Access Module — CAM) 
ava.

    f  USB 
  Sisendandmed USB-salvestusseadmetest.
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     • HDMI-kaabel ja HDMI-DVI-adapter 
(külgmine   HDMI   ja   AUDIO IN L/R  ) 

    
     • VGA-kaabel 

     
DVI

VGA

VGA

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

VGA

     • DVI-HDMI-kaabel (tagumine   HDMI   ja 
  AUDIO IN  ) 

   
     • DVI-HDMI-kaabel (külgmine   HDMI   ja 
  AUDIO IN L/R  ) 

   
     • HDMI-kaabel ja HDMI-DVI-adapter 
(tagumine   HDMI   ja   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
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       Juurdepääs CAM-teenustele
    1 Peale CAM-i sisestamist ja aktiveerimist 

vajutage     OPTIONS .
    Ilmub valikute menüü. »

      2 Vajutage  Noolenupud , et valida  [Liides 
Common interface] .

    3 Vajutage  OK .
    Ilmub CAM-seadmete loend. »

      4 Vajutage  Noolenupud , et valida CAM-
seade.

    5 Vajutage valiku kinnitamiseks  OK .
    Valitud CAM-seade on rakendatud. »

          Kanalidekoodri määramine.
  Enne SCART-digikanali dekoodri kasutamist 
valige dekodeeritav kanal ja määrake dekooder 
 EXT 1  või  EXT 2 .
     1 Televiisorit vaadates vajutage    

( Algusesse ).
    Ilmub kodumenüü. »

      2 Vajutage  Noolenupud , et valida 
 [Seadistamine] .

    3 Vajutage  OK .
    Ilmub menüü   » [Seadistamine] .

      4 Vajutage  Noolenupud , et valida 
 [Paigaldus]  >  [Dekooder]  >  [Kanal] .

    5 Vajutage  Noolenupud , et valida  [Olek] , 
seejärel valige dekoodri asukoht (näiteks 
 EXT 1  või  EXT 2 ).

    6 Vajutage valiku kinnitamiseks  OK .
    Dekooder on määratud. »

      Tingimusjuurdepääsu mooduli 
kasutamine
  Tingimusjuurdepääsu moodulit (Conditional 
Access Module — CAM) pakuvad 
digiteleteenuste operaatorid digitaalsete 
telekanalite dekodeerimiseks.

 Märkus

 Vaadake oma teleteenuse operaatorilt saadud  •
dokumentidest, kuidas sisestada Smart-kaarti 
tingimusjuurdepääsu moodulisse.

     CAM-i sisestamine ja aktiveerimine

 Ettevaatust

 Jälgige kindlasti alltoodud juhiseid. CAM-i  •
valesti sisestamine võib kahjustada nii CAM-i 
kui ka teie telerit.

    1 Lülitage teler välja.
    2 Jälgides CAM-ile trükitud juhiseid, 

sisestage CAM ettevaatlikult teleri küljel 
asuvasse  COMMON INTERFACE .

   
    3 Suruge CAM nii sügavale kui võimalik.
    4 Lülitage teler sisse ja oodake, kuni 

CAM aktiveerub. Selleks võib kuluda 
mitu minutit. Ärge eemaldage CAM-
i töötamise ajal pesast, kuna selle 
eemaldamine lülitab digiteenused välja.
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     EasyLinki nupud
  Te võite EasyLinkiga ühilduvaid seadmeid 
juhtida järgmiste nuppudega teie teleri 
kaugjuhtimispuldil.

  Nupp   EasyLinki funktsioon
    ( Esitus/paus )  Käivitab või peatab teie 

Easylinki seadmel esituse, 
või jätkab seda.

    ( Stopp )  Peatab EasyLinki seadmel 
esituse.

    ( Salvestus )  Käivitab või peatab teie 
EasyLinki seadmel video 
salvestamise.

    ( Eelmine )  Otsib EasyLinki seadmel 
tagasisuunas.

    ( Järgmine )  Otsib EasyLinki seadmel 
edasisuunas.

  0-9  
( Numbrinupud )

 Kui EasyLink on sisse 
lülitatud, valib pealkirja, 
peatüki või loo.

        
( Noolenupud )

 Liigub teie EasyLinki 
seadme menüüdes.

  OK  Aktiveerib valiku või 
siseneb teie EasyLinki 
seadme menüüsse.

     OPTIONS  Kuvab teie EasyLinki 
seadme menüüd. Pidage 
meeles, et kui vajutate  

  ( Algusesse ), kuvatakse 
televiisori menüü.

  TV  Lülitub tagasi EasyLink-
režiimi antenniallikale.

    ( Ooterežiim 
sees )

 Kui EasyLink on sisse 
lülitatud, viib see teleri ja 
kõik EasyLinki seadmed 
ooterežiimi. Vajutage    
( Ooterežiim sees  ja hoidke 
seda all vähemalt kolm 
sekundit.

          Philips EasyLinki süsteemi 
kasutamine
   Teie teler toetab Philips EasyLinki, mis kasutab 
HDMI CEC-protokolli (Consumer Electronics 
Control). EasyLinkiga ühilduvaid seadmeid, 
mis on HDMI-konnektorite kaudu ühendatud, 
saab juhtida ühe kaugjuhtimispuldiga. 

 Märkus

 Philips ei garanteeri 100% ühilduvust kõigi  •
HDMI CEC-seadmetega.

 Märkus

 EasyLinkiga ühilduv seade peab olema sisse  •
lülitatud ja allikaks valitud.

     EasyLinki funktsioonid
   Ühe puutega esitus  
  Kui te ühendate oma teleri seadmetega, 
mis toetavad ühe puutega esitust, võite 
te juhtida oma telerit ja seadmeid ühe 
kaugjuhtimispuldiga.
   Ühe puutega ooterežiim 
  Kui te ühendate oma teleri seadmetega, mis 
toetavad ooterežiimi, võite kasutada oma 
teleri kaugjuhtimispulti, et viia teie teler ja kõik 
ühendatud HDMI-seadmed ooterežiimile.
   Süsteemi heli juhtimine 
  Kui te ühendate oma teleri HDMI CEC-
ühilduvate seadmetega, võib teie teler 
ühendatud seadmelt automaatselt heli esitada. 
  Ühe puutega heli kasutamiseks peate 
ühendatud seadme helisisendi ühendama oma 
teleriga. 
  Helitugevuse reguleerimiseks võite kasutada 
ühendatud seadme kaugjuhtimispulti.
   Kaugjuhtimispuldi nupuedastus 
  Kaugjuhtimispuldi nupuedastuse abil saate 
oma televiisori kaugjuhtimispuldiga kontrollida 
EasyLinkiga ühilduvaid seadmeid.

Ee
st

i

ET



44

 Märkus

 Kui te ei saa väljuda seadme menüüst, vajutage   •
   OPTIONS  ja seejärel  OK .

     Teleri kõlarite seadmine EasyLink-
režiimi
  Kui sisu esitatakse EasyLinkiga ühilduva 
kodukinosüsteemiga, vaigistatakse 
automaatselt teleri kõlarid.
    1 EasyLinki seadmelt andmeid vaadates 

vajutage     OPTIONS .
    Ilmub valikute menüü. »

      2 Vajutage  Noolenupud , et valida  [Teleri 
kõlarid] .

    Ilmub menüü   » [Teleri kõlarid] .

      3 Vajutage  Noolenupud , et valida 
 [Automaatne (EasyLink)] .

    4 Vajutage valiku kinnitamiseks  OK .
    Televiisori kõlarid on seatud EasyLink- »
režiimi.

      5 Väljumiseks vajutage     OPTIONS .

        Kensingtoni luku kasutamine
  Teleri tagaküljel on Kensingtoni luku turvaavaus. 
Hoidke ära vargused, kinnitades Kensington lukk 
läbi vastava avause ja mõne raskestiliigutatava 
objekti, näiteks raske laua ümber.

    

     EasyLinki lubamine või keelamine

 Märkus

 Ärge lubage Philips EasyLinki funktsiooni, kui  •
teil ei ole plaanis seda kasutada.

    1 Televiisorit vaadates vajutage    
( Algusesse ).

    Ilmub kodumenüü. »

      2 Vajutage  Noolenupud , et valida 
 [Seadistamine] .

    Ilmub menüü   » [Seadistamine] .

      3 Vajutage  Noolenupud , et valida 
 [Paigaldus]  >  [Eelistused]  >  [EasyLink] .

    Ilmub EasyLinki menüü. »

      4 Valige  [Sees]  või  [Väljas] .
    5 Vajutage valiku kinnitamiseks  OK .

    EasyLink on sisse või välja lülitatud. »

         Kaugjuhtimispuldi nupuedastuse sisse- 
või väljalülitamine

 Märkus

 Aktiveerige EasyLink enne, kui aktiveerite  •
kaugjuhtimispuldi klahvi edastuse.

    1 Televiisorit vaadates vajutage    
( Algusesse ).

    Ilmub kodumenüü. »

      2 Vajutage  Noolenupud , et valida 
 [Seadistamine] .

    Ilmub menüü   » [Seadistamine] .

      3 Vajutage  Noolenupud , et valida 
 [Paigaldus]  >  [Eelistused]  >  [EasyLink-
kaugjuhtimispult] .

    4 Valige  [Sees] , seejärel vajutage  OK .
    Kaugjuhtimispuldi nupuedastus on  »
valitud HDMI-konnektoril sisse või välja 
lülitatud.
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          Multimeedia
     Toetatud salvestusseade: USB (FAT- või • 
DOS-vormindatud; ainult Mass Storage 
Classiga ühilduv) 
    Toetatud multimeediumi failivormingud:• 

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

 Märkus

 Multimeediumi failinimed ei tohi ületada 128  •
tähemärki. 

      Tuuner/vastuvõtt/ülekanne
     Antennisisend: 75 oomi koaksiaalne • 
(IEC75)
    TV-süsteem: DVB COFDM 2K/8K• 
    Video taasesitus: NTSC, SECAM, PAL• 
    DVB-T (Digital Video Broadcasting-• 
Terrestrial) ja DVB-C (Digital Video 
Broadcasting-Cable). Vaadake riikide 
loendit televiisori tagaküljelt.

        Kaugjuhtimispult
     Tüüp: PF03E09B/PF02E09B/PF02E09W• 
    Patareid/akud: 2 x AAA (LR03-tüüp)• 

        Toide
     Võrgutoide: AC 220-240; 50Hz• 
    Ooterežiimi toide: < 0,15 W• 
    Välistemperatuur: 5 kuni 35 kraadi • 
Celsiuse järgi

       8 Tooteteave
  Tooteteave võib ette teatamata muutuda. 
Täpsema tooteteabe saamiseks külastage 
veebilehte www.philips.com/support.

    Toetatud kuva lahutusvõime
    Arvuti vormingud 

    Lahutusvõime — värskendussagedus:• 
    640 x 480 — 60 Hz• 
    800 x 600 — 60 Hz• 
    1024 x 768 — 60 Hz• 
    1280 x 1024 — 60 Hz (toetatakse • 
ainult täis-HD televiisorites)
    1360 x 768 — 60 Hz• 
    1600 x 1200 — 60 Hz (toetatakse • 
ainult täis-HD televiisorites)
    1920 x 1080 — 60 Hz• 

       Video vormingud 
    Lahutusvõime — värskendussagedus:• 

    480i — 60 Hz• 
    480p — 60 Hz• 
    576i — 50 Hz• 
    576p — 50 Hz• 
    720p — 50 Hz, 60 Hz• 
    1080i — 50 Hz, 60 Hz• 
    1080p — 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 • 
Hz, 60 Hz
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      Elektroonilise telekava (EPG)-
teave
   Mõnedes riikides on kättesaadav 8 päeva 
elektrooniline telekava (EPG)

 Riik  8 päeva EPG
 UK  Jah
 Prantsusmaa  Ei
 Soome  Jah
 Rootsi  Jah
 Taani  Jah
 Norra  Jah
 Hispaania  Jah
 Saksamaa  Jah
 Itaalia  Jah
 Kreeka  Ei
 Holland  Jah
 Tšehhi Vabariik  Jah
 Belgia  Ei
 Austria  Jah
 Šveits  Jah
 Eesti  Jah
 Leedu  Jah
 Horvaatia  Ei
 Ungari  Ei
 Iirimaa  Ei
 Luksemburg  Ei
 Poola  Ei
 Portugal  Ei
 Venemaa  Ei
 Slovakkia  Ei
 Sloveenia  Ei
 Rumeenia  Ei
 Serbia  Ei
 Läti  Ei
 Ukraina  Ei
 Bulgaaria  Ei
 Kasahstan  Ei

        Toetatud televiisori kinnitused
  Teleri kinnitamiseks ostke Philipsi telerikinnitus 
või VESA-ühilduv telerikinnitus. Kaablite ja 
pistikute vigastuste vältimiseks jätke teleri 
tagaossa vähemalt 2,2 tolli või 5,5 cm vaba 
ruumi.

 Hoiatus

 Järgige kõiki teleri kinnitusega kaasasolevaid  •
juhiseid. Koninklijke Philips Electronics N.V. 
ei võta vastutust valest seinalepaigaldamisest 
põhjustatud õnnetuste, vigastuste või kahjude 
eest.

 Televiisoriekraani 
suurus

 Soovituslik VESA paigaldus

 19 tolli / 48 cm  VESA MIS-D 75, 4
 22 tolli / 56 cm  VESA MIS-D 100, 4
 26 tolli / 69 cm  VESA MIS-E 200, 100, 4
 32 tolli / 81 cm  VESA MIS-F 200, 200, 6
 37 tolli / 94 cm  VESA MIS-F 200, 200, 6
 42 tolli / 107 
cm

 VESA MIS-F 400, 400, 6

 47 tolli / 119 
cm

 VESA MIS-F 400, 400, 8

 52 tolli / 132 
cm

 VESA MIS-F 400, 400, 8
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    Unustasite lapseluku funktsiooni vabastamise 
koodi

  Sisestage ‘8888’. •
    Teleri menüü on vales keeles.

  Muutke teleri menüü soovitud   • keelde   (vt 
‘Keeleseadete muutmine’ lk-l   13  ) .

    Kui lülitate teleri sisse/välja/ooterežiimile, 
kuulete teleri korpuses kriiksuvat heli:

  Midagi ei ole vaja ette võtta. Kriiksuv heli  •
on normaalne teleri paisumine seadme 
jahtumise ja soojenemise käigus. See ei 
mõjuta seadme funktsioneerimist.

    Kui televiisor on ooterežiimil, kuvatakse 
käivitamise värviekraan ja seejärel jätkatakse 
ooterežiimil.

  See on normaalne käitumine.  •
Käivitusekraan kuvatakse, kui televiisor 
seinakontaktist lahti ühendada ja uuesti 
ühendada.

      Probleemid telekanalitega
   Eelnevalt installitud kanalid ei ilmu kanalite 
loendisse.

  Kontrollige, et valitud on õige kanalite  •
loend.

    Kanalite lisamisel ei leitud digitaalkanaleid:
  Kontrollige, kas teler toetab teie riigis  •
valikuid DVB-T, DVB-T Lite või DVB-
C. Vaadake riikide nimekirja televiisori 
tagaküljel.

      Pildiga seotud probleemid
   Televiisor on sisse lülitatud, kuid pilti ei ole:

  Kontrollige, kas antenn on televiisoriga  •
õigesti ühendatud.
  Kontrollige, et televiisori allikaks on  •
valitud õige seade.

    Heli on kuulda, aga pilti ei kuvata.
  Kontrollige, kas pildiseaded on õigesti  •
seadistatud.

       9 Veaotsing
  Selles osas kirjeldatakse tihti esinevaid 
probleeme ja nende lahendusi.

    Üldised teleriga seotud 
probleemid
   Teler ei lülitu sisse.

  Eemaldage toitejuhe seinakontaktist.  •
Oodake üks minut ja ühendage see 
uuesti.
  Kontrollige, et toitekaabel on korralikult  •
ühendatud.

     Televiisor ei reageeri kaugjuhtimispuldile või 
külgmistele juhtseadistele, kui see on sisse 
lülitatud 

  Kui televiisor sisse lülitatakse, siis vilgub  •
esikülje LED-näidik umbes 20–25 
sekundit. See on tavapärane toiming. 
Selle aja jooksul ei reageeri televiisor 
kaugjuhtimispuldile ega külgmistele 
juhtseadistele. Kui ekraanile ilmub pilt, 
reageerib televiisor mõne esimese 
sekundi jooksul ainult järgmistele 
kaugjuhtimispuldi nuppudele:       +/-  
( VOLUME +/- ),  P +/-  ( Program +/- ),   
( MUTE ) ja    (ooterežiim sees) . Kui 
esikülje LED-näidik enam ei vilgu, saab 
kasutada kõiki nuppe.

    Kaugjuhtimispult ei tööta korralikult:
  Kontrollige, et kaugjuhtimispuldi patareide  •
poolused on paigutatud vastavalt +/- 
märkidele.
  Vahetage kaugjuhtimispuldi patareid välja,  •
kui need on tühjenemas või tühjenenud.
  Puhastage kaugjuhtimispulti ja teleri  •
sensori läätse.

    Teleri ooterežiimi tuli vilgub punaselt:
  Eemaldage toitejuhe seinakontaktist.  •
Oodake enne toitejuhtme uuesti 
ühendamist, kuni teler maha jahtub. Kui 
vilkumine kordub, võtke ühendust Philipsi 
kasutajatoega. 
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      Heliprobleemid
   Teler kuvab pilti, kuid heli ei kostu:

 Märkus

 Kui helisignaali ei tuvastata, lülitab teler  •
automaatselt helid välja — see ei ole seadme 
häire.

  Kontrollige, et kõik kaablid on õigesti  •
ühendatud.
  Kontrollige, et helitugevuseks ei ole  •
määratud 0.
  Kontrollige, et heli ei ole vaigistatud. •
  Kontrollige, et televiisori kõlarid on heli  •
menüüs seadistatud sisse lülitatuks.
  Kontrollige, et televiisori heliväljund  •
on ühendatud HDMI CEC lubatud / 
EasyLink-ühilduva HTS-seadmega. Heli 
peaks kostuma HTS-kõlaritest.

    Pilt kuvatakse, kuid helikvaliteet on madal.
  Kontrollige, kas heliseaded on õigesti  •
seadistatud.

    Pilt kuvatakse, kuid heli kostub ainult ühest 
kõlarist.

  Kontrollige, et helitasakaal on määratud  •
keskele.

      HDMI-ühenduse probleemid
   HDMI-seadmete kasutamisel tekivad 
probleemid:

  Pange tähele, et HDCP (kõrge  •
läbilaskevõimega digitaalse sisu kaitse) 
tugi võib pikendada teleri HDMI-seadme 
andmete kuvamise aega. 
  Kui teler ei tunne HDMI-seadet ära ja pilti  •
ei kuvata, siis proovige vahetada allikas 
teise seadme vastu ning uuesti tagasi.
  Kui tekivad vahelduvad helikatkestused,  •
kontrollige HDMI-seadme väljundiseadete 
õigsust.
  Kui kasutusel on HDMI-DVI adapter või  •
HDMI-DVI kaabel, kontrollige, et liidesega 
 AUDIO L/R  või  AUDIO IN  (ainult 
minipesa) on ühendatud eraldi helikaabel.

    Teleri vastuvõtt on antenniühenduse puhul 
halb.

  Kontrollige, kas antenn on teleriga õigesti  •
ühendatud.
  Kõlarid, maandamata heliseadmed,  •
neoonvalgustus, kõrged hooned ja 
muud suured objektid võivad mõjutada 
vastuvõtu kvaliteeti. Kui võimalik, siis 
proovige vastuvõttu parandada antenni 
suunda muutes või seadmeid telerist 
kaugemale paigutades.
  Kui ainult ühe kanali vastuvõtt on halb, siis  •
reguleerige seda kanalit.

    Ühendatud seadmete pildikvaliteet on halb.
  Kontrollige, kas seadmed on õigesti  •
ühendatud.
  Kontrollige, kas pildiseaded on õigesti  •
seadistatud. 

    Teler ei salvestanud teie pildiseadeid.
    Kontrollige, kas teleri asukohaks on • 
määratud kodu. See režiim võimaldab teil 
seadeid muuta ja salvestada.

      Pilt ei sobi ekraanile, see on liiga suur või 
väike.

  Proovige kasutada teist kuvasuhet. •
    Pildi asend on vale.

  Mõningate seadmete pildisignaalid  •
ei pruugi ekraaniga õigesti sobituda. 
Kontrollige seadme signaaliväljundit.

    Telekanalite pilt virvendab.
  Sisule juurdepääsemiseks peate  •
kasutama Conditional Access Module’it 
(tingimusjuurdepääsu moodul). Pöörduge 
oma operaatori poole.

    Teleri kuvarile ilmub teavet kuvav „e-kleebis“:
  Teler on  [Pood]  režiimis. Eemaldage e-kleebi 
seadistades teler  [Kodu]  režiimile. Valige 
menüüs  [Kodu]  valikud  [Seadistamine]  > 
 [Paigaldus]  >  [Eelistused]  >  [Asukoht]  
menüü. Tagamaks, et teler on  [Pood]  
režiimilt täielikult väljunud, tuleb teler lülitada 
ooterežiimile.
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      Võtke meiega ühendust
   Kui probleemi ei õnnestu lahendada, vaadake 
selle televiisori kohta käivat KKK jaotist 
aadressil www.philips.com/support.     

  Kui probleem sellest hoolimata ei lahene, 
võtke ühendust oma riigi selles kasutusjuhendis 
nimetatud Philipsi kasutajatoega.

 Hoiatus

 Ärge proovige televiisorit ise parandada. See  •
võib põhjustada tõsiseid vigastusi või jäädavaid 
kahjustusi televiisorile või teie garantii 
tühistamise.

 Märkus

 Enne Philipsiga ühenduse võtmist märkige  •
üles oma teleri mudel ja seerianumber. Need 
numbrid on trükitud teleri tagaküljele ja 
pakendile.

    Te ei saa EasyLinki funktsioone kasutada.
  Kontrollige, et HDMI-seadmed on HDMI- •
CEC-ga ühilduvad. EasyLinki funktsioonid 
töötavad ainult HDMI-CEC-ga ühilduvate 
seadmetega.

    Kui televiisoriga on ühendatud HDMI CDC 
/ EasyLink-ühilduv heliseade ja televiisor ei 
kuva helitugevuse tõstmisel või vähendamiseks 
vaigistuse ega helitugevuse ikooni.

  See käitumine on HDMI CEC / EasyLink- •
ühilduva seadme ühendamisel normaalne.

      USB-ühenduse probleemid
   USB-seadme andmeid ei kuvata:

  Kontrollige, et USB-salvestusseade  •
ühildub standardiga Mass Storage Class 
(massmälu klass), nagu on kirjeldatud 
salvestusseadme dokumentides.
  Kontrollige, kas USB-salvestusseade on  •
teleriga ühilduv.
  Kontrollige, kas teler toetab neid heli- ja  •
pildifailivorminguid.

    Heli- ja pildifaile ei esitata või kuvata sujuvalt
  USB-salvestusseadme edastamiskiirus  •
võib piirata andmete edastamise kiirust 
telerisse, põhjustades halba taasesitust.

      Arvutiühenduse probleemid
   Teleri arvutiekraani kuva ei ole stabiilne.

  Kontrollige, et teie arvutil on toetatud  •
lahutusvõime ja värskendussagedus.
  Määrake teleri pildiformaadiks  •
reguleerimata suurus.
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