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Mikä neuvoksi?
Jos käyttöohjeesta ei löydy vastausta eikä tarkistusluettelokaan ratkaise ongelmaa, voit soittaa Philipsin
asiakaspalveluun.Asiakaspalvelun numero löytyy mukana olevasta 'World-wide guarantee' takuuvihkosesta.
Ennen kuin soitat, selvitä itsellesi laitteen tyyppinumero ja sarjanumero, jotka mainitaan television takapaneelissa
olevassa arvokilvessä tai pakkauksessa.
Tyyppinumero: 30/37/42PF9946 - 107FP4/10
Sarjanumero:

Varoitus kuvaruudussa paikallaan olevista kuvista
Plasmanäytöille on ominaista, että saman kuvan näyttäminen pitkän aikaa voi aiheuttaa sen, että jälkikuva jää
pysyvästi kuvaruutuun. Tätä kutsutaan kuvan kiinnipalamiseksi. Television normaalissa käytössä kuvaruudussa
näkyvien kuvien tulisi liikkua ja vaihtua jatkuvasti.

Alkuvalmistelut
& Seinäkiinnitysohje/pöytäjalusta

“ Liitä antennipistoke kunnolla television takana

Ostetusta televisiosta riippuen mukana tulee
seinäpidike ja/tai pöytäjalusta. Katso erillisestä
lehtisestä, miten pöytäjalusta ja/tai seinäpidike
asennetaan. Pidä huoli, että seinäpidike
kiinnitetään riittävän tukevasti, jotta se täyttää
turvavaatimukset.
Televisio (ilman pakkausta) painaa noin
18 kg (30PF9946); 30 kg (37PF9946);
42 kg (42PF9946; 107FP4/10).
Huomaa: Muunlaisia jalustoja voi olla saatavissa
erikseen. Kysy myyjältä.
é Pidä huoli että ilma pääsee kiertämään vapaasti
ilmanvaihtoaukkojen kautta.

olevaan antenniliitäntään x. Jos kuvassa on
häiriöitä, voit parantaa kuvan laatua käyttämällä
mukana olevaa häiriösuojattua johtoa.
‘ Yhdistä mukana tuleva verkkojohto television
pohjassa olevaan verkkoliitäntään ja
pistorasiaan, jonka jännite on 198-264V. Varo
vahingoittamasta verkkojohtoa, koska se voi
aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Pidä huoli
ettei verkkojohto jää television alle puristuksiin.
( Kauko-ohjain: Pane lokeroon mukana olevat
kaksi paristoa (tyyppi R6-1,5V).
Mukana olevat paristot
eivät sisällä elohopeaa
eivätkä kadmiumia.
Suosittelemme
noudatettavaksi vanhojen
paristojen hävittämisestä
annettuja paikallisia ohjeita.
§ Television kytkentä: Paina television oikeassa
sivussa olevaa virtakytkintä B.
Television edessä oleva merkkivalo ja kuvaruutu
syttyvät. Jos merkkivalo on punainen, paina
kauko-ohjaimesta painiketta - P + tai B.

Turvallisuussyistä vältä aina palavien kynttilöiden
tai vastaavien esineiden asettamista laitteen
yläpuolelle/päälle tai sen läheisyyteen. Älä altista
laitetta kuumuudelle, auringonpaisteelle tai
kosteudelle. Älä aseta laitteen yläpuolelle/päälle
kukkamaljakoita tai vastaavia esineitä, joista voi
roiskua vettä tai muuta nestettä.

1

Suomi

Kuvaruudun hoito
Älä koskettele, paina tai hankaa kuvaruutua millään kovalla esineellä, ettei kuvaruutu naarmuunnu tai
vahingoitu pysyvästi. Älä käytä kemiallisilla aineilla käsiteltyjä pölyliinoja. Älä kosketa pintaa paljain käsin tai
rasvaisella liinalla (jotkut kosmeettiset aineet voivat vahingoittaa pintaa). Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen
kuvaruuvun puhdistamista. Älä käytä puhdistamiseen asetonia, tolua tai alkoholia, koska ne vahingoittavat
pintaa. Älä käytä puhdistusnesteitä tai -suihkeita. Kun kuvaruutu on pölyinen, pyyhi se varovasti kuivalla
pehmeällä liinalla tai säämiskällä (tarvittaessa voit kostuttaa liinan laimennetulla puhdistetulla bensiinillä).
Kuivaa sylki tai vesipisarat pois mahdollisimman pian. Jos pisarat ovat pinnalla pitkään, kuvaruutu voi
vahingoittua ja värit haaleta.
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Menujen käyttö
& Kutsu päämenu painamalla kauko-ohjaimesta
painiketta MENU.Voit milloin tahansa poistaa
valikot painamalla uudelleen MENU-painiketta.

‘ Valitse asetus tai säätö painamalla kohdistinta

é Valitse Kuva, Ääni, Toiminnot, Asennus tai

Huomaa: Kohdat, joita ei tilapäisesti voi valita tai jotka
eivät kuulu asiaan näytetään vaaleanharmaina eikä
niitä voi valita.

Toiminto painamalla kohdistinta ylös/alas.
“ Valitse menun kohta painamalla kohdistinta

ylös/alas.

vasemmalle/oikealle.

Tv-valikko
Tv-valikko

Kuva

Kuva π
Ääni
Toiminnot
Asennus
Toiminto

Brightness
Valoisuus π
Colour Väri
Contrast
Kontrasti
Sharpness
Terävyys
Colour
Temp
Värilämpö
Muistiin

Tv-valikko

Taajuuskorj.
Brightness π
Tasapaino
Colour
Delta Ääni
Contrast
Äänen Raj.
Sharpness
Virtual
ColourDolby
Temp
Muistiin

Tv-valikko

Toiminnot
Ajastin π
Brightness
Contrast+
Colour
Contrast NR
Sharpness
Colour Temp

Asennus-valikko: katso s. 7
2

π

Ääni

Kuva
Ääni π
Toiminnot
Asennus
Toiminto

Kuva
Ääni
Toiminnot π
Asennus
Toiminto

p

120 Hz
500 Hz
1500 Hz
....

Uniajastin
Aika
Alkamisaika
Päätymisaika
Ohjelmanro.
Aktivointi

Kuva:
• Valoisuus: muuttaa kuvan kirkkautta.
• Väri: muuttaa värin voimakkuutta.
• Kontrasti: säätää vaaleiden ja tummien värien
kontrastia.
• Terävyys: muuttaa kuvan terävyyttä.
• Värilämpö: säätää kuvan värilämpöä: Kylmä
(siniseen vivahtava), Normaali (tasapainotettu)
tai Lämmin (punaiseen vivahtava).
• Muistiin: tallentaa kuvan asetukset Contrast+
ja NR, jotka ovat valikossa Toiminnot).

Ääni:
• Taajuuskorjain: tällä toiminnolla voit säätää
äänenkorkeutta (alueella 120 Hz - 10 kHz).
• Tasapaino: tasapainottaa oikean- ja
vasemmanpuoleisen kaiuttimen äänen.
• Deltaääni: tasoittaa eri kanavien ja EXTliitäntöjen väliset äänenvoimakkuuserot.Tätä
asetusta voi käyttää kanavien 1 - 40 ja EXTliitäntöjen kanssa.
• Äänen raj. (automaattinen äänenvoimakkuuden rajoitin): säätää automaattisesti
äänenvoimakkuutta, etenkin kanavia
vaihdettaessa ja mainosten aikana.
• Virtual Dolby: simuloi surroundäänentoistokokemusta kahden kaiuttimen
kautta Dolby Pro Logic*-tekniikalla antaen
kuulijoille vaikutelman ympärillä olevista
lisäkaiuttimista.
• Muistiin: tallentaa ääniasetukset.
Toiminnot:
• Ajastin: ks s. 8.
• Contrast+: säätää kuvan kontrastia
automaattisesti. Kuvan tummat alueet näkyvät
mustina.
• NR: vähentää kuvassa olevia häiriöitä
(lumisadetta), jos kuva on huono.
Huom! Kun haluat tallentaa asetukset Contrast+
ja NR, valitse Kuva-valikosta Muistiin.
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Kauko-ohjaimen käyttö RC4333
Huomaa: Useimpien painikkeiden kohdalla ensimmäinen painallus kytkee toiminnon. Toinen painallus katkaisee
toiminnon. Kun painikkeella on useampia vaihtoehtoja, näytetään pieni luettelo.
Huomaa: VGA-toiminnossa vain jotkut painikkeet ovat toiminnassa.
B Standby
Painike kytkee ja katkaisee television
toiminnan.

VCR DVD TV SAT AMP

Katso ‘Audio- ja videolaitteita
painikkeet’, s. 10.

v Oheislaitteen valinta
Katso s. 6.

b Teksti-tv Kytk./Mix/Katk. ks s. 9.

B

Värilliset painikkeet, katso
Teksti-tv.

VCR DVD TV SAT AMP

†®Ò‡πº
Audio- ja videolaitteita
painikkeet.

ohjelmaluettelon näyttö.
v

†

SELECT

®

Ò

TV

PC

‡

π

º

P

Surround-ääni

Kytkee surround-ääniefektin
päälle ja pois päältä. Stereona
tämä toiminto antaa sellaisen
vaikutelman, että kaiuttimet ovat
kauempana toisistaan. Jos
televisiossasi on Virtual Dolby
Surround-toiminto, saat ohjelmiin
Dolby Surround Pro Logic*äänentoiston. Monona laite
jäljittelee stereovaikutelma.
Huomaa: Saman valinnan voi tehdä
Äänimenun kohdassa, Virtual Dolby.

V Säädä äänenvoimakkuus
painikkeella - tai +.

OK

®

®

®

SURR

MENU

+

+
¬

V

P
-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

i

0

0

i Kuvaruutunäyttö
Ohjelmanumeron, ajan,
äänitoiminnon ja ajastimessa
jäljellä olevan ajan näyttö/poisto.
Pidä painettuna 5 sekuntia, kun
haluat ohjelmanumeron näkyvän
ruudussa jatkuvasti.

palauttaa sen.

b
®

SURR

MENU Päämenu kytk./katk.

¬ Katkaisee äänen tilapäisesti ja

TV / PC

Näillä näppäimillä voit vaihtaa
television eri toiminnot.

OK Paina tätä painiketta

:

g

X

h

q

SMART

SMART

M

a

Ohjelmien valinta
Vaihtaa seuraavan tai edellisen
ohjelmanumeron. Numero ja
äänitila näkyvät ruudulla
muutaman sekunnin.
Joillakin teksti-tv: tä lähettävillä
ohjelmakanavilla voi ohjelman nimi
näkyä ruudun alareunassa.

0/9 Numeropainikkeet
Tv-kanavan valinta. Anna
kaksinumeroisten
ohjelmanumeroiden toinen
numero, ennen kuin viiva häviää.
Voit vaihtaa suoraan
yksinumeroiselle tv-kanavalle
painamalla numeropainiketta
hieman pidempään.

0 Edellinen tv-kanava
Paina näyttääksesi edellisen
valitun tv-kanavan.

:g Teksti-tv painikkeet. Ks. s. 9.
X Äänitoiminto
Tällä näppäimellä voit asettaa
Stereo- ja Nicam Stereo
lähetykset kuulumaan
monofonisina (Mono).
Kaksikielisiä ohjelmia varten voit
valita Ääni Y tai Ääni Z.
Mono-merkkivalo on punainen, kun
ääni on vaihtunut monoksi.

h Active control
kytk./katk./Kytk.ilmais.kanssa
Valmistettu Dolby Laboratories: in myöntämällä lisenssillä. ‘Dolby’ ‘Pro Logic’
ja kaksois-D-G symboli ovat Dolby Laboratories tavaramerkkejä.
Luottamuksellisia julkaisemattomia töitä.
© 1992-1997 Dolby Laboratories, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Parantaa kuvan laatua
vastaanottotason mukaan.
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q 16:9-toiminto
Vastaanotetut ohjelmat voidaan lähettää joko kuvakoossa 16:9 (laajakuva)
tai 4:3 (perinteinen kuva). 4:3-kuvissa on joskus musta raita ylhäällä ja
alhaalla (elokuvakoko).Tämän toiminnon avulla voit poistaa mustat raidat
ja saat kuvan näkymään ruudussa optimaalisesti.

Automaattinen vaihto
Televisiovastaanotin on varustettu automaattisella vaihdolla, joka tunnistaa
tiettyjen ohjelmien mukana lähetetyn ohjaussignaalin ja valitsee, vastaavan
kuvakoon.Voit myös aina vaihtaa kuvakokoa manuaalisesti.

Erilaisten kuvakokojen käyttö
Valitse painamalla kohdistinta vasemmalle/oikealle voit valita eri toiminnot
4:3, Zoom 14:9, Zoom 16:9,Tekstizoomaus, Superwide, Laajakuva tai
Täyskuva.

4:3
Kuva näkyy 4:3-koossa, sen molemmin puolin näkyy musta raita.

Zoom 14:9
Kuva suurenee 14:9-kokoon, kapea, musta raita näkyy yhä kuvan
molemmin puolin.

Zoom 16:9
Kuva suurenee kokoon 16:9.Tätä toimintoa suositellaan ohjelmille,
joiden ylä- ja alalaidassa näkyy musta raita (elokuvakoko).

Tekstizoomaus
Tämän toiminnon avulla saadaan 4:3-kokoiset kuvat näkymään
kuvaruudun koko pinta-alalla ja myös tekstitykset jäävät näkyviin.

Superwide
Tämän toiminnon avulla saadaan 4:3-kokoiset kuvat näkymään
kuvaruudun koko alalla suurentamalla kuvan laitoja.

Laajakuva
Tämän toiminnon avulla saadaan 16:9-kokoiset kuvat näkymään niiden
oikeissa mittasuhteissa, koko kuvaruudun alalla.

Täyskuva
Tällä toiminnolla kuva näkyy koko ruudun kokoisena.

Ma Smart-painikkeet
Kuvan ja äänen esiasetusten valinta.
Esisäädetty tarkoittaa omia kuvan ja äänen esisäätöjä.

4
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Tv:n päällä olevat painikkeet

(koskee vain 30/37/42PF9946)
Paina:
• V- tai + säätää äänenvoimakkuutta
• painikkeita -P/CH+, kun valitset tv-kanavia tai
ohjelmalähteitä.
Painikkeella MENU/OK voidaan näyttää päämenu
ilman kauko-ohjainta.

-

V

+

-

MENU/OK

P/CH

Käytä:
• painikkeela V + ja P/CH- ja P/CH+ liikkumiseen
valikossa näytettyyn suuntaan.
• painikketta MENU/OK valikon poistamiseen.

+

Vaikka kauko-ohjain häviäisi tai rikkoutuisi, voit silti
muuttaa joitakin kuvan perusasetuksia tv:n päällä
olevilla painikkeilla.

Kameranauhuri, videopelit, kuulokkeet
L

VIDEO IN

R

S-VIDEO

AUDIO

S•

VH

IN
IN
D
EOO U
DDE A
R
VVI I L

S

IO

L

Kameranauhuri, videopelit
AV- ja S-VIDEO-liitännät sijaitsevat television oikeassa
sivussa tai suuriruutuisissa malleissa pohjassa.
Tee kytkennät vieressä näytetyllä tavalla.
Valitse näppäimellä v vaihtoehto AV.
Jos oheislaite on monofoninen, kytke sen audiojohto liitäntään
AUDIO L. Ääni kuuluu automaattisesti television oikeasta ja
vasemmasta kaiuttimesta.
Kuulokkeet (vain 30PF9946)
Voit säätää äänenvoimakkuutta näppäimillä - V+.
Kuulokkeen impedanssin pitää olla 32 - 600 ohmia.

Takaliitännät
Kuvanauhuri (VCR-DVD+RW)
Huom: Älä sijoita nauhuria/tallentavaa DVD-videota liian lähelle kuvaruutua, sillä jotkut nauhurit/tallentavat DVDvideot ovat herkkiä näytön signaaleille. Etäisyyden kuvaruutuun tulisi olla vähintään 0,5 m.
Liitä antennijohdot 1 ja 2. Saat paremman kuvan, jos
liität vielä eurojohdon 3.
Jos kuvanauhurissa ei ole euroliitäntää, ainoa kytkentämahdollisuus on antennijohdolla. Silloin on viritettävä
kuvanauhurin testisignaali televisioon ja annettava sille
ohjelmanumeroksi 0 tai tallennettava testisignaali
ohjelmanumerolle 90-99, ks. Manuaalinen asennus, s. 7.
Katso kuvanauhurin ohjekirjaa.

CABLE

EXT 1

3

1

2

RECORDER

DECODER

Dekooderi ja kuvanauhuri
Liitä eurojohto 4 dekooderiin ja kuvanauhurin
erikoiseuro-liitäntään. Katso myös kuvanauhurin ohjekirjaa.
Voit myös yhdistää dekooderin eurojohdolla suoraan
liitäntään EXT1 tai 2.

5
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Muut oheislaitteet (satelliittivastaanotin, dekooderi, DVD, pelit jne.)
Yhdistä antennijohdot 1, 2 ja 3 näytetyllä tavalla
(vain jos oheislaitteessa on tulo/lähtö tv-antennille).
Yhdistä laite eurojohdolla 4 tai 5 johonkin
euroliitäntään EXT1 tai 2, jolloin saadaan
mahdollisimman hyvä kuva.

CABLE

EXT2
EXT1

4

1

Yhdistä laite, joka lähettää RGB-signaalit (digitaalinen
dekooderi, pelikonsoli yms.) liitäntään EXT1, ja laite, joka
lähettää S-VHS-signaalit (S-VHS- ja Hi-8-kuvanauhurit,
tietyt DVD:t) liitäntään EXT2, ja kaikki muut laitteet
joko liitäntään EXT1 tai EXT2.

5
3

2

RECORDER

Vahvistin
Kun haluat kytkeä hifi-järjestelmän, käytä audioliitäntäkaapelia ja liitä television L ja R lähtöliitännät hifivahvistimen AUDIO IN L ja R tuloliitäntöihin.

AUDIO
OUT
L

R

Yhdistä tietokone

& Yhdistä VGA-johdon 1 toinen pää tietokoneen

videokorttiin ja toinen pää television pohjassa olevaan
VGA IN-liitäntään. Kiristä liittimien ruuvit kunnolla kiinni.
é Jos käytössä on multimedia-tietokone, yhdistä audiojohto
2 tietokoneen audiolähtöihin ja sivupaneelin AUDIO R
(right) ja L (left) tuloliitäntöihin.

AUDIO
L
VGA
IN

R

1

2

VGA-liitännästä saadaan seuraavat tv- ja
monitorinäyttötoiminnot:
VGA
640 x 480
60 Hz
SVGA
800 x 600
60 Hz
XGA
1024 x 768
60 Hz
WXGA
1280 x 768
60 Hz

Huomaa:
Käytä XGA 1024x768@60 Hz video-toimintoa saadaksesi LCDmonitorista parhaan kuvan (30PF9946).
Käytä WXGA 1280x768@60 Hz video-toimintoa saadaksesi PDPmonitorista parhaan kuvan (37/42PF9946).

Liitetyn laitteen valinta
Paina painiketta v, kunnes kuvaruudussa näkyy laitteen liittämiseen käyttämääsi television takana tai
oikealla olevaa liitäntää vastaava ilmaisin EXT1, EXT2 (S-VHS-signaalit liitäntään EXT2) tai AV.
Huomaa: Useimmat laitteet (dekooderi, kuvanauhuri..) hoitavat itse vaihdon.

6
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Miten televisiokanavat haetaan ja tallennetaan muistiin
-toiminnolla
Aloita Plug and Play-asennus
painamalla television päällä olevaa
MENU/OK-painiketta 5 sekuntia.
Valitse maa ja kieli.
Viritys alkaa automaattisesti.

Tv-valikko
Kuva
Ääni
Toiminnot
Asennus π
Toiminto

Television valikon kautta
& Paina kauko-ohjaimesta MENU-painiketta.
é Valitse kohdistimella ylös/alaspäin kohta Asennus.
“ Pääset Asennus-valikkoon painamalla kohdistinta oikealle.
‘ Valitse kieli painamalla kohdistinta vasemmalle/oikealle.
( Valitse Maa painamalla alaspäin.
§ Valitse maa painamalla kohdistinta vasemmalle/oikealle.
Huomaa: Valitse ‘....’, jos mikään maa ei ole oikea.
Asennus

Auto.Viritys
Språk
Ohjelma π
..........
Land
TV π
taa
Auto. Lagring
o
Man.
p Lagring
π
Sortera œ

Kieli
Maa
Auto.Viritys
Man.Viritys
Lajittelu π

Asennus
....
10 p
11
12 π
13

Kieli
Maa
Auto.Viritys
Man.Viritys π
Lajittelu

Järjestelmä
Haku
Ohjelmanro
Hienosäätö
Muistiin

Auto Viritys

Man.Viritys

& Valitse Asennus-valikosta Auto.Viritys.

Tv-kanavien haku ja tallennus muistiin tehdään
kanava kerralla.Manuaalinen asennus menu on
käytävä läpi vaihe vaiheelta.

Automaattiasennuksen aloitusruutu näytetään.
é Paina kohdistinta oikealle.
“ Automaattiasennuksen eteneminen näytetään.
Jos televisio tunnistaa kaapelijärjestelmän tai ACIsignaalia (Automatic Channel Installation)
lähettävän tv-kanavan, ohjelmaluettelon ilmestyy
kuvaruutuun. Ilman ACI-lähetystä kanavat
numeroidaan kielen ja maan valinnan
mukaan.Käyttämällä Uudelleenjärjestely-toimintoa
voit numeroida ne uudelleen.
Kaapeli- tai tv-yhtiö voi näyttää valintavalikon. Sen
ulkonäkö ja sisältö riippuvat kaapeliyhtiöstä tai tvyhtiöstä.

Televisiokanavien lajittelu
& Valitse Asennus-valikosta kohta Lajittele ja

paina kohdistinta oikealle.
é Valitse siirrettävä tv-kanava painamalla

kohdistinta ylös/alas ja paina sitten kohdistinta
oikealle.
“ Valitse uusi numero ja vahvista painamalla
kohdistinta vasemmalle.
‘ Toista vaiheet é ja “ jokaisen siirrettävän tvkanavan kohdalla.
( Poista valikot painamalla toistuvasti MENUpainiketta.

& Valitse Asennus-valikosta kohta Man.Viritys ja

paina kohdistinta oikealle.
é Valitse tv-järjestelmä:

Valitse maa tai maanosa, jossa haluat
vastaanottaa tv-lähetyksiä.
Jos olet liittynyt kaapelijärjestelmään, valitse
maa tai maaosa, jossa nyt olet.
Huomaa: valitse automaattista tunnistusta varten
Eurooppa (paitsi Ranskassa).
“ Hae tv-kanava:

Valitse Haku painamalla kohdistinta alas ja
aloita haku painamalla kohdistinta oikealle.
Tv-kanavan suora valinta:
Jos tiedät taajuuden, anna se suoraan
numeropainikkeilla 0-9. Luettelon tv-kanavien
taajuuksista voi saada kaapeliyhtiöstä tai myyjältä.
Myös tämän ohjekirjasen takakannessa on
taajuustaulukko.
‘ Paina kohdistinta alas ja anna ohjelmanumero
numeropainikkeilla.
( Hienosäätö:

Jos vastaanotto on huono, voit parantaa
vastaanottoa säätämällä taajuutta painamalla
kohdistinta vasemmalle/oikealle.
§ Tallenna tv-kanava muistiin valitsemalla Muistiin
ja paina kohdistinta oikealle.Toista vaiheita
“...( tallentaaksesi toisen tv-kanavan.
è Menusta poistutaan painamalla kaukoohjaimesta painiketta MENU.

7
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Toiminnot-menu

§ Päättymisaika: syötä aika, jolloin televisio

siirtyy valmiustilaan.

Ajastin
&
é
“
‘

(

è Ohjelmanro: syötä sen kanavan numero, joka

Tämän valikon avulla voit käyttää televisiota
herätyskellona.
Paina näppäintä MENU.
Valitse ensin valikko Toiminnot ja sitten
Ajastin.
Uniajastin: voit valita valmiustilan alkamisajan.
Aika: syötä oikea kellonaika.
Huomaa: kellonaika päivittyy automaattisesti
ohjelmanumeron 1 teksti-tv:n kautta, kun virta
kytketään virtakytkimellä. Jos kanavalla ei ole tekstiTV:tä, aika ei päivity.
Alkamisaika: syötä alkamisaika.

asetetaan päälle määritettynä ajankohtana.
! Aktivointi: voit valita vaihtoehdon

• Kerran, jolloin ajastin kytkeytyy päälle vain
kerran
• Joka Päivä, jolloin ajastin kytkeytyy päälle
joka päivä
• Katk., jolloin ajastus peruutetaan.
ç Aseta televisio valmiustilaan painamalla
näppäintä B.Televisio käynnistyy
automaattisesti ohjelmoituun aikaan. Jos jätät
television päälle, se vaihtaa kanavan ohjelmoituna kellonaikana (ja siirtyy valmiustilaan
Päättymisaika-asetuksen mukaisesti).

Käyttö monitorina
Televisiota voi käyttää tietokonemonitorina.
Yhdistä tietokone televisioon ja säädä resoluutio (ks. s. 6).

PC-toiminnon valinta
Siirry tv-toiminnosta PC-toimintoon painamalla kaukosäätimen näppäintä PV. Pääset takaisin tvtoimintoon painamalla TV.
Jos PC-signaali viipyy yli 5 sekuntia, televisio siirtyy automaattisesti lepotilaan.

PC-valikko
Saat PC-toiminnon viritysasetukset näkyviin painamalla
MENU.Tee viritykset kohdistimella (viritykset tallentuvat
muistiin automaattisesti).

Tv-valikko
Kuva
Ääni
Toiminnot
Assennus
Toiminto π

TV
PC

Kuva
• Valoisuus/Kontrasti: kirkkauden ja kontrastin säätö.
• Vaaka/Pysty: kuvan vaaka- ja pystyasetus.
• Värilämpö: värisävyjen säätö (kylmä, normaali tai
lämmin).

PC Toiminto
Kuva π
Audiovalinta
Toiminnot
Palauta tehd. As.
Toiminto

Toiminnot
Vaihe
Kello
Kuvakoko
Autom. säätö

8

Valoisuus
Kontrasti
Vaaka
Pysty
Värilämpö

Audiovalinta
Täänivalinnat (PC tai TV).
Toiminnot
• Vaihe/Kello: vaaka- (Vaihe) ja pystysuorien (Kello)
häiriöviivojen poistaminen.
• Kuvakoko: PC-toiminnon kuvaruutukoon valinta (suuri alkuperinen).
• Autom.säätö: automaattiasetus.
Palauto tehd. Asennus
Valmistajan asetusten palautus (oletusasetukset).
Toiminto
TV- toiminnon valinta.
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Teksti-tv
Teksti-TV on joidenkin TV-yhtiöiden tarjoama tietojärjestelmä, jonka sisältämää tekstiä voidaan lukea
kuin sanomalehteä. Sen avulla kuvaruutuun saadaan myös tekstitys huonokuuloisia katsojia ja
vieraskielisiä ohjelmia varten (esimerkiksi kaapeli- ja satelliittikanavat).

Paina näppäintä: Kuvaruutuun ilmestyy:

B

b

Tekst-tv
kytk./katk.

0/9
-P+

Tekst-tv:n
sivun
valtiseminen

Valitse haluamasi sivunumero näppäimillä 0 - 9 tai -P+.
Jos haluat esimerkiksi sivun 120, näppäile 1, 2 ja 0.
Numero ilmestyy kuvaruudun vasempaan yläreunaan,
sivulaskuri alkaa etsiä sivua ja sivu tulee näkyviin.Toista nämä
vaiheet, jos haluat nähdä jonkin toisen sivun.
Jos sivulaskuri jatkaa sivun etsimistä, sivua ei ole saatavana.
Valitse jokin toinen sivunumero.

OOOO

Suora
valinta
aiheen ukaan

Kuvaruudun alareunassa näkyy värillisiä alueita.
Neljän värillisen näppäimen avulla saat näkyviin otsikot tai
niitä vastaavat sivut.
Värilliset alueet vilkkuvat, jos otsikkoa tai sivua ei ole vielä
saatavana.

VCR DVD TV SAT AMP

v

†

SELECT

®

Ò

TV

PC

‡

π

b

º
®

OK

®

®

®

SURR

MENU

+

+
¬

V

P
-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

i

0

0

i

:

g

X

h

q

SMART

SMART

M

a

Etusivu

Voit avata tai sulkea teksti-TV:n.Teksti-TV:n etusivulla
näkyvät valittavissa olevat otsikot. Jokaisella otsikolla
on kolminumeroinen sivunumero.
Jos valitulla kanavalla ei ole teksti-TV:tä, kuvaruudussa näkyy
sivunumero 100 ja kuvaruutu on pimeä (poistu teksti-TV:stä ja
valitse toinen kanava).

Tällä näppäimellä pääset takaisin etusivulle
(yleensä sivu 100).

kohdistinta
Sivun
ylös/alas
suurentaminen

Tällä näppäimellä voit asettaa näkymään vain sivun
ylä- tai alaosan tai palauttaa sivun normaalikokoon.

g

Alasivujen
selauksen
pysäyttäminen

Joillakin sivuilla on alasivuja, joita selataan automaattisesti.
Tällä näppäimellä voit pysäyttää alasivujen selauksen tai
jatkaa sitä. Symboli _ näkyy vasemmass yläreunassa.

:

Tekst-tv:n
kahden sivun
näyttö

X

MENU Suosikkisivut

OOOO

i

Voit näyttää kuvaruudulla kaksi teksti-tv:n sivua.
Aktiivinen sivu näkyy näytön vasemmassa reunassa ja
seuraava sivu oikeassa reunassa. Paina näppäintä g, jos
haluat katsoa vain yhtä sivua, esim. sivuluetteloa. Aktiivinen
sivu muuttuu oikeassa reunassa näytettäväksi sivuksi.Voit
palata normaalitilaan painamalla näppäintä X.
Teksti-TV:n kanavilla 1 - 40 voit tallentaa muistiin neljä
suosikkisivua, jotka voit valita tallennuksen jälkeen värillisillä
näppäimillä (punainen, vihreä, keltainen ja sininen näppäin).
& Paina näppäintä MENU, jotta pääset suosikkisivuille.
é Hae teksti-TV:n sivu, jonka haluat tallentaa.
“ Paina haluamaasi värillistä näppäintä viisi sekuntia. Sivu

on nyt tallennettu muistiin.
‘ Toista kohdat é ja “ ja tallenna sivut muihin värillisiin

näppäimiin.
( Kun käytät seuraavan kerran teksti-TV:tä, suosikkisivut

näkyvät eri värisinä kuvaruudun alareunassa Jos haluat
nähdä otsikot tavalliseen tapaan, paina näppäintä MENU.
Jos haluat poistaa suosikkisivujen määritykset, pidä alhaalla
näppäintä i viisi sekuntia.

9
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Audio- ja videolaitteita painikkeet
Tämä järjestelmäkaukosäädin ohjaa seuraavia Philips-laitteita:TV,VCR, DVD, SAT
(RC6), AMP (+TUNER).
B

VCR DVD TV SAT AMP

v

†

SELECT

®

Ò

TV

PC

‡

º

π

Paina painiketta Select, kun haluat käyttää jotain näytössä näkyvää laitetta. Jokin
toinen laite voidaan valita painikkeella Select uudelleen 2 sekunnin kuluessa.
Merkkivalo vilkkuu hitaasti osoittaen laitetta.
Käytä oheislaitetta painamalla jotain painiketta kauko-ohjaimesta.
Takaisin tv-toimintoon palataan painamalla merkkivalon vilkkuessa painiketta Select.
Jos mitään ei tehdä 60 sekuntiin, kauko-ohjain palaa tv-toiminnolle.

b

Huomaa: Kun Select-painiketta painetaan yli 2 sekuntia, lähetetään RC5/RC6järjestelmänvalintakäsky.

®

OK

®

®

®

SURR

MENU

+

+
¬

V

P
-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

0

i
:

g

B
º

X

h

q

SMART

SMART

M

a

®
Ò

‡
π
†
b
i

10

kytkentä valmiustilaan
tauko (VCR, DVD, CD)
RDS news/TA-toiminto (AMP);
satunnaistoisto (CD/R)
tallennus,
pikakelaus taaksepäin (VCR,
CD);
haku taaksepäin (DVD, AMP)
pysäytys,
toisto,
pikakelaus eteenpäin (VCR, CD);
haku eteenpäin (DVD, AMP)
RDS-näyttö (AMP);
tekstityskielen valinta (DVD);
näyttötiedot

MENU menu esiin tai pois
-P+

0-9
0

osan, kanavan, kappaleen valinta
numerojen syöttö
indeksihaku (VCR),
osan haku,
taajuuden valinta (AMP)

kohdistinta ylös/alas
valitse seuraava tai edellinen
levy (CD)
kohdistinta vasemmalle/oikealle
valitse edellinen tai seuraava
kappale (CD)
haku eteenpäin/taksepäin (AMP)
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Tips
Tarkistusluettelo
Huono kuva

• Oletko valinnut oikean tv-järjestelmän manuaalisen asennuksen valikossa?
• Onko tv-vastaanotin tai antenni liian lähellä kaiuttimia, maadoittamatonta
audiolaitetta tai loistevaloja yms.?
• Korkeat mäet tai rakennukset voivat aiheuttaa kaksoiskuvan tai haamukuvia.
Joskus kuvanlaatua voi parantaa muuttamalla ulkoantennin suuntaa.
• Onko kuva tai teksti-tv hyvin epäselvä? Tarkista, että olet syöttänyt oikean
taajuuden. Ks. Man.Viritys, s. 7.

Ei kuvaa

• Onko mukana tulevat johdot yhdistetty oikein? (Antennijohto vastaanottimeen,
toinen antennijohto nauhuriin/tallentavaan DVD-videoon,VGA-johdot näyttöön,
verkkojohdot.)
• Onko tietokone kytketty toimintaan ?
• Jos kuvaruutu on musta ja tv:n etupaneelin merkkivalo vihreä, tämä tarkoittaa
että näyttötoimintoa ei tueta.Valitse VGA-ohjelmalähteestä oikea toiminto.
• Jos signaali on huono tai heikko, kysy neuvoa myyjältä"

Digitaalinen
vääristymä

Joidenkin digitaalisten kuvamateriaalien huono laatu voi johtua digitaalisesta
kuvavääristyksestä.Valitse siinä tapauksessa kauko-ohjaimen Smart-kuvapainikkeella
a asetus Pehmeä.

Ei ääni

• Miltään kanavalta ei tule ääntä? Tarkista ettei äänenvoimakkuus ole minimissä.
• Oletko katkaissut äänen painikkeella ¬?

Kuvan ja äänen
Katkaise television toiminta ja kytke uudestaan. Älä koskaan yritä itse korjata
ongelmalle ei
viallista televisiota.
löytynyt ratkaisua? Kysy neuvoa myyjältä tai kutsu huoltomies.
Menu

Valitsitko väärän menun? Poistu menusta painamalla uudelleen MENU painiketta.

Kauko-ohjain

• Jos televisio ei enää tottele kauko-ohjainta, paristot voivat olla loppu, tai on
valittu väärä toiminto.
• Voit silti käyttää television päällä olevia painikkeita MENU/OK ja -/+.
(koskee vain 30/37/42PF9946.)

Standby

Televisio kuluttaa energiaa valmiustilassa. Energiankulutus lisää ilman ja veden
saastumista.Tehontarve: >3 W.

Muutta

.
.
.
.
.
.

Ympäristölämpötila: + 5~ + 40°C
Verkkovirta: 50/60 Hz Auto; jännite 198 V ~ 264 V
Tehontarve: noin 160 W
Tehontarve valmiustilassa: >3 W
Paino (ilman pakkausta): 30”: 18 kg; 37”: 30 kg; 42”: 42 kg
Mitat (lxkxs (wxhxd):
30”: 895x490x110;
37”: 1130x600x85;
42”: 1215x660x90

11
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Table of TV frequencies.
Frequenztabelle der Fernsehsender.
Liste des fréquences des émetteurs.
Frequentietabel TV-Zenders.
Tabella delle frequenze delle trasmittenti.
Lista de las frecuencias de las emisoras.
Lista das frequências dos emissores.
Liste over TV senderne.
Tabell over TV-frekvenser.

EUROPE
CH ..FREQ (MHz)
E2.............48.25
E3.............55.25
E4.............62.25
E5...........175.25
E6...........182.25
E7...........189.25
E8...........196.25
E9...........203.25
E10.........210.25
E11.........217.25
E12.........224.25
S1...........105.25
S2...........112.25
S3...........119.25
S4...........126.25
S5...........133.25
S6...........140.25
S7...........147.25
S8...........154.25
S9...........161.25
S10.........168.25
S11.........231.25
S12.........238.25
S13.........245.25
S14.........252.25
S15.........259.25
S16.........266.25
S17.........273.25
S18.........280.25
S19.........287.25
S20.........294.25
H1 ..........303.25
H2 ..........311.25
H3 ..........319.25
H4 ..........327.25
H5 ..........335.25
H6 ..........343.25
H7 ..........351.25
H8 ..........359.25
H9 ..........367.25
H10 ........375.25
H11 ........383.25
H12 ........391.25
H13 ........399.25
H14 ........407.25
H15 ........415.25
H16 ........423.25
H17 ........431.25
H18 ........439.25
H19 ........447.25
21 ...........471.25
22 ...........479.25
23 ...........487.25
24 ...........495.25
25 ...........503.25
26 ...........511.25
27 ...........519.25
28 ...........527.25
29 ...........535.25
30 ...........543.25
31 ...........551.25
32 ...........559.25
33 ...........567.25
34 ...........575.25
35 ...........583.25
36 ...........591.25
37 ...........599.25
38 ...........607.25
39 ...........615.25
40 ...........623.25
41 ...........631.25
42 ...........639.25
43 ...........647.25
44 ...........655.25
45 ...........663.25
46 ...........671.25
47 ...........679.25
48 ...........687.25
49 ...........695.25
50 ...........703.25
51 ...........711.25
52 ...........719.25
53 ...........727.25
54 ...........735.25
55 ...........743.25
56 ...........751.25
57 ...........759.25
58 ...........767.25
59 ...........775.25
60 ...........783.25
61 ...........791.25
62 ...........799.25
63 ...........807.25
64 ...........815.25
65 ...........823.25
66 ...........831.25
67 ...........839.25
68 ...........847.25
69 ...........855.25

Tabell över TV-frekvenser.
TV-taajuustaulukko.
Kατάλογος συχνοτήτων ποµπών.
Spisok hastot peredathikov.
A televizió−adóállomások frekvenciáinak a listája.
Lista częstotliwości stacji nadawczych.
Seznam frekvenčních pásem vysílačů.
Zoznam frekvenčných pásiem vysielačov.

E-EUROPE

FRANCE

ITALY

CAN..FREQ (MHz)
R1 ..........49.75
R2 ..........59.25
R3 ..........77.25
R4 ..........85.25
R5 ..........93.25
R 6 .......175.25
R 7 .......183.25
R 8 .......191.25
R 9 .......199.25
R10 ......207.25
R11 ......215.25
R12 ......223.25
S1 ........105.25
S2 ........112.25
S3 ........119.25
S4 ........126.25
S5 ........133.25
S6 ........140.25
S7 ........147.25
S8 ........154.25
S9 ........161.25
S10 ......168.25
S11 ......231.25
S12 ......238.25
S13 ......245.25
S14 ......252.25
S15 ......259.25
S16 ......266.25
S17 ......273.25
S18 ......280.25
S19 ......287.25
S20 ......294.25
H1 ........303.25
H2 ........311.25
H3 ........319.25
H4 ........327.25
H5 ........335.25
H6 ........343.25
H7 ........351.25
H8 ........359.25
H9 ........367.25
H10 ......375.25
H11 ......383.25
H12 ......391.25
H13 ......399.25
H14 ......407.25
H15 ......415.25
H16 ......423.25
H17 ......431.25
H18 ......439.25
H19 ......447.25
21 .........471.25
22 .........479.25
23 .........487.25
24 .........495.25
25 .........503.25
26 .........511.25
27 .........519.25
28 .........527.25
29 .........535.25
30 .........543.25
31 .........551.25
32 .........559.25
33 .........567.25
34 .........575.25
35 .........583.25
36 .........591.25
37 .........599.25
38 .........607.25
39 .........615.25
40 .........623.25
41 .........631.25
42 .........639.25
43 .........647.25
44 .........655.25
45 .........663.25
46 .........671.25
47 .........679.25
48 .........687.25
49 .........695.25
50 .........703.25
51 .........711.25
52 .........719.25
53 .........727.25
54 .........735.25
55 .........743.25
56 .........751.25
57 .........759.25
58 .........767.25
59 .........775.25
60 .........783.25
61 .........791.25
62 .........799.25
63 .........807.25
64 .........815.25
65 .........823.25
66 .........831.25
67 .........839.25
68 .........847.25
69 .........855.25

CAN..FREQ (MHz)
2 ..............55.75
3 ..............60.50
4 ..............63.75
5 ..............176.0
6 ..............184.0
7 ..............192.0
8 ..............200.0
9 ..............208.0
10 ............216.0
B............116.75
C............128.75
D............140.75
E ............159.75
F ............164.75
G ...........176.75
H............188.75
I .............200.75
J ............212.75
K............224.75
L ............236.75
M...........248.75
N ...........260.75
O ...........272.75
P ............284.75
Q ...........296.75
H1..........303.25
H2..........311.25
H3..........319.25
H4..........327.25
H5..........335.25
H6..........343.25
H7..........351.25
H8..........359.25
H9..........367.25
H10........375.25
H11........383.25
H12........391.25
H13........399.25
H14........407.25
H15........415.25
H16........423.25
H17........431.25
H18........439.25
H19........447.25
21 ..........471.25
22 ..........479.25
23 ..........487.25
24 ..........495.25
25 ..........503.25
26 ..........511.25
27 ..........519.25
28 ..........527.25
29 ..........535.25
30 ..........543.25
31 ..........551.25
32 ..........559.25
33 ..........567.25
34 ..........575.25
35 ..........583.25
36 ..........591.25
37 ..........599.25
38 ..........607.25
39 ..........615.25
40 ..........623.25
41 ..........631.25
42 ..........639.25
43 ..........647.25
44 ..........655.25
45 ..........663.25
46 ..........671.25
47 ..........679.25
48 ..........687.25
49 ..........695.25
50 ..........703.25
51 ..........711.25
52 ..........719.25
53 ..........727.25
54 ..........735.25
55 ..........743.25
56 ..........751.25
57 ..........759.25
58 ..........767.25
59 ..........775.25
60 ..........783.25
61 ..........791.25
62 ..........799.25
63 ..........807.25
64 ..........815.25
65 ..........823.25
66 ..........831.25
67 ..........839.25
68 ..........847.25
69 ..........855.25

CAN..FREQ (MHz)
A ..............53.75
B ..............62.25
C ..............82.25
D ............175.25
E ............183.75
F.............192.25
G............201.25
H ............210.25
H1 ..........217.25
S1 ..........105.25
S2 ..........112.25
S3 ..........119.25
S4 ..........126.25
S5 ..........133.25
S6 ..........140.25
S7 ..........147.25
S8 ..........154.25
S9 ..........161.25
S10 ........168.25
S11 ........231.25
S12 ........238.25
S13 ........245.25
S14 ........252.25
S15 ........259.25
S16 ........266.25
S17 ........273.25
S18 ........280.25
S19 ........287.25
S20 ........294.25
H1 ..........303.25
H2 ..........311.25
H3 ..........319.25
H4 ..........327.25
H5 ..........335.25
H6 ..........343.25
H7 ..........351.25
H8 ..........359.25
H9 ..........367.25
H10 ........375.25
H11 ........383.25
H12 ........391.25
H13 ........399.25
H14 ........407.25
H15 ........415.25
H16 ........423.25
H17 ........431.25
H18 ........439.25
H19 ........447.25
21...........471.25
22...........479.25
23...........487.25
24...........495.25
25...........503.25
26...........511.25
27...........519.25
28...........527.25
29...........535.25
30...........543.25
31...........551.25
32...........559.25
33...........567.25
34...........575.25
35...........583.25
36...........591.25
37...........599.25
38...........607.25
39...........615.25
40...........623.25
41...........631.25
42...........639.25
43...........647.25
44...........655.25
45...........663.25
46...........671.25
47...........679.25
48...........687.25
49...........695.25
50...........703.25
51...........711.25
52...........719.25
53...........727.25
54...........735.25
55...........743.25
56...........751.25
57...........759.25
58...........767.25
59...........775.25
60...........783.25
61...........791.25
62...........799.25
63...........807.25
64...........815.25
65...........823.25
66...........831.25
67...........839.25
68...........847.25
69...........855.25

GB
The frequencies used by a cable company may differ from the
frequencies on the table. Consult your cable company or your
dealer for detailed information.

D
In Kabelfernsehanlagen können Abweichungen von den in den
Frequenztabellen aufgeführten Frequenzen vorkommen. Bitte
wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder Ihre
Kabelfernsehgesellschaft, die Ihnen die zutreffenden Frequenzen
mitteilt.

F
Les fréquences utilisées par une société de télédistribution
peuvent être différentes de celles sur la liste des fréquences.
Consultez votre société de télédistribution ou votre revendeur
pour des informations plus détailées.

NL
De frequenties die gebruikt worden door een kabelmaatschappij
kunnen verschillen van deze op de tabel. Raadpleeg uw
kabelexploitant of uw handelaar voor meer informatie.

I
Le frequenze usate per una società di teledistribuzione possano
essere differenti di quelle nella tabella. Consultate la società di
teledistribuzione o il vostro rivenditore per informazione specifica.

E
Las frecuencias utilizadas por las empresas de distribución de
señal por cable, pueden ser diferentes de las que se encuentran
en esta tabla. Consulte con su compañia de distribución de
televisión por cable o con su distribuidor para que le proporcionen
una información más detallada.

P
As frequências utilizadas por uma sociedade de teledistribuição
podem ser diferentes das indicadas na lista de frequências.
Consultar a sociedade de teledistribuição ou o vendedor para
informações mais detalhadas.

DK
Frekvenser benyttet af kabel operatører kan være afvigende fra
disse, kantakt deres kabel operatør eller forhandler for næmere
informa-tion.

N
Frekvensene som benyttes pa et kabelnett kan avvike fra de som
er oppfört i tabellen. Kontakt ditt kabel-TV selskap eller din
forhandler for næmere opplysninger.

S
Frekvenserna som används i kabel-TV-näten kan avvika från
frekvenserna i tabellen. Kontakta ditt kabel-TV-bolag eller din
radiohandlare för vidare information.

SF
Kaapeliyhtiöden käyttämät taajuudet voivat poiketa taulukossa
olevista taajuuksista. Tarkat tiedot saat kaapeliyhtiösta tai myyjältä.

GR
Οι συχντητες που χρησιµοποιούνται απ µια εταιρεία τηλεµετάδοσης
είναι δυνατν να είναι διαφορετικές απ αυτές που περιέχει ο κατάλογος.
(Συµβουλευθείτε την εταιρεία τηλεµετάδοσης ή τον πωλητή για
λεπτοµερέστερες πληροφορίες).

CEI
Hastoty na kotoryx peredaòt telakampaniä mogut
otlihatæsä ot hastot na dannoj tablice. (Obratitæsä k
Vaπej telekampanii ili Vaπemu prodavcu za
dopolnitelænoj informaciej.

H
Egy televizió−adóállomás sugárzáshoz használt frekvenciatar−
tományai lehetnek a táblázatban közöltektől eltérőek is. (Abban
az esetben, ha bővebb információkra van szüksége, forduljon az
eladóhoz.)

PL
Operator sieci telewizyjnej może stosować inne częstotliwości,
niż te, które figurują na tablicy (bardziej szczegółowych infor−
macji na ten temat zasięgnąć u operatora lub sprzedawcy).

CZ
Frekvence používané některými televizními společnostmi se
mohou lišit od údajů uvedených v tomto seznamu. Informujte se
blíže u příslušné společnosti nebo v prodejně, kde jste televizor
koupili.

SK
Frekvencie používané niektorými spoločnos9ami televízneho
prenosu sa môžu liši9 od údajov uvedených v tomto zozname.
Informujte sa bližšie u príslušnej spoločnosti alebo v predajni,
kde ste televízor kúpili.

