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Halb
vastuvõtt

Pilt puudub

Puudub heli

Arvuti reþiim ei tööta?

Kaugjuhtimspult

Puhkereþiim

Televiisori puhastamine

Ikka veel pole tulemusi?

Mägede või kõrgete ehitiste lähedus võivad põhjustada tontlikke pilte,
kaja või varjusid. Sellisel juhul proovige manuaalselt kohandada oma
pilti: Vaadake Finetune (lk 11) või muutke välise antenni suunda. Kui Te
kasutate sisemist antenni võib vastuvõtt olla halb kindlates tingimustes.
Antenni keerates saate parandada vastuvõttu. Kui vastuvõtt on jätkuvalt
nõrk, peate kasutama välist antenni.

Kas Te olete ühendanud antenni korrektselt? Kas Te olete valinud õige
süsteemi? (lk 11). Valesti ühendatud Eurokaablid või antenn
põhjustavad tihti pildi- või heliprobleeme (vahel võivad ühendused lahti
tulla, kui televiisorit liigutatakse). Kontrollige kõiki ühendusi.

Kui kindlatel kanalitel on pilt olemas, aga heli puudub, tähendab see, et
Teil ei ole õige TV süsteem. Muutke oma System seadeid (lk 11). Kas
televiisoriga ühendatud võimendi ei anna heli edasi? Kontrollige, et Te
pole audio väljundit segi ajanud audio sisendiga.

Kontrollige, kas Te olete seadistanud arvuti õigesse displei resolutsiooni
(vaadake lk 16).

Televiisor ei reageeri  kaugjuhtimispuldile; kas indikaator televiisoris ei
vilgu enam kaugjuhtimispuldi peale? Vahetage patareid.

Kui Te ei saa mingit signaali 30 minuti jooksul, lülitub televiisor
automaatselt puhkereþiimi. Elektri säästmiseks on televiisor varustatud
komponentidega, mis tarbivad väga vähe elektrit olles puhkereþiimis
(vähem kui 1 W).

Kasutage ainult puhast, pehmet ja kiududevaba riiet, et puhastada
ekraani ja ümbrist. Ärge kasutage alkoholi- või lahusti baasil olevaid

Ühendage peajuhtmed 30ks sekundiks lahti ja ühendage need uuesti.
Kui televiisor läheb katki, ärge üritage seda ise parandada:
kontakteeruge oma diileriga.

NÕUANDED PROBLEEMIDE LAHENDAMISEKS

TERMINOLOOGIA

VGA (Video Graphics Array):

RGB signaalid

S-VHS signaalid:

NICAM heli:

System:

16:9:

Tavaline
graafikastandardisüsteem arvutite jaoks.

: Need on kolm videosignaali - punane,
roheline, sinine -, millest moodustub pilt. Nende
signaalide kasutamine parandab pildikvaliteeti.

Kaks eraldi Y/C video signaali S-VHS
ja Hi-8 salvestamise standardist. Luminants signaalid Y
(must ja valge) ja kroom signaalid C (värviline)
salvestatakse kassetile eraldi. See võimaldab paremat
pildi kvaliteeti kui standard video puhul (VHS ja 8mm),
kus Y/C signaalid on kombineeritud, et pakkuda ainult
ühte video signaali.

Protsess, mille abil saab digitaalheli üle
kanda.

Televisioonipilti ei kanta kõikides maades
ühtemoodi üle. Eksisteerivad erinevad standardid: BG,
DK, I ja LL'. Nende erinevate standardite valimiseks
kasutatakse süsteemi seadistusi (lk ). Ärge ajage
seda segamini PAL või SECAM värvikodeeringutega.
PAL'i kasutatakse enamikes Euroopa riikides, SECAM'it
aga Prantsusmaal, Venemaal ja enamikes Aafrika
riikides. USA ja Jaapan kasutavat erinevat süsteemi
nimega NTSC. Sisendit EXT kasutatakse  NTSCs
kodeeritud salvestiste lugemiseks.

Viitab ekraani pikkuse ja kõrguse suhtele.
Laiekraan televiisoritel on suhe 16/9, tavalisel
televiisoril 4/3.
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VÄLISTE SEADMETE ÜHENDAMINE

Ühendage HDMI'ga
Valige allikaks HDMI

DVD mängija
Satelliit
Set-top box

HDMI sisend sobib vastuvõtma 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p signaali.

Ühendage arvutiga
Valige allikaks PC

Analoog PC

HD vastvõtja

3

Televiisori asend

Vana seadme hävitamine

Patareide hävitamine

Toote informatsioon

Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest
materjalidest ja osadest, mida on võimalik
taaskasutada ja ümber töödelda.

See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et
seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade
elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise
kohta.

Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja
ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi hulgas.
Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju
keskkonnale ja inimtervisele.

Varustuses olevad patareid ei sisalda raskeid metalle,
elavhõbedat ega kaadmiumi. Palun kontrollige, kuidas
hävitada tühjasid patareisid vastavalt kohalikele
regulatsioonidele.

Mudeli ja seerianumbri võib leida televiisori tagaosast
ja pakendilt.

Puhkereþiimis on seadme voolutarbimine 1 W.
Seadme voolutarbimise võib leida tüübiplaadilt
televiisori tagaosas.
Täiendava informatsiooni saamiseks toote
tehniliste andmete kohta, vaadake internetist toote
lehte aadressil www.philips.com/support.

Tehnilised andmed ja informatsioon võivad
muutuda ilma teatamata.

Kui vajate edasist abi, helistage palun oma riigi
klienditeenindusse. Vastavad telefoninumbrid ja
aadressid on antud varustuses olevas Worldwide
guarantee broðüüris.

l

l

l

Märkus:
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VALIMISEKS KÄTTESAADAVATE RIIKIDE NIMEKIRI

Lühend Riik

A Austria

B Belgia

CH Ðveits

D Saksamaa

DK Taani

E Hispaania

F Prantsusmaa

FL Soome

GB Inglismaa

GR Kreeka

I Itaalia

IRL Iirimaa

L Luksemburg

N Norra

Lühend Riik

NL Holland

P Portugal

S Rootsi

CZ Tðehhi

H Ungari

HR Horvaatia

PL Poola

RO Rumeenia

RUS Venemaa

SK Slovakkia

SLO Sloveenia

TR Türgi

--- Teised
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VÄLISTE SEADMETE ÜHENDAMINE

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile AV, et kuvada Source List ja valige TV või väline seade, mis on
ühendatud TV, CVI, AV I, AV 2, PC, EXT või HDMI pesaga.

Alumised ühendused
Ühendage EXT'ga
Valige allikaks EXT

DVD mängija
Satelliit
Seadistusplokk

DVD salvestaja Videomakk

Ühendage AV 1, AV2: Composite (1)+(2), (1)+(4)
Ühendage AV 1: S-Video (3)+(2)
Valige allikaks AV 1 või AV 2

DVD mängija
Satelliit
Seadistusplokk
Mäng
Kaamera

Külgmised ühendused
Ühendage CVI/Component (YPbPr)
Valige allikaks CVI

Ühendage kuulariga

DVD mängija
Satelliit
Seadistusplokk
Mäng
Kaamera
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ARVUTI MONITORI REÞIIMI KASUTAMINE

Arvuti re iim

Arvuti menüüde kasutamine

Picture:

Sound:

Funktsioonid: ( 15”/20” puhul mitte saadaval)

Install:

þ

1. AV
Source list

2. PC

MENU

Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile , et kuvada
.

Kasutage klahve , et valida reþiim ja
kinnitage klahviga .

Vajutage klahvile , et siseneda konkreetsesse
arvuti monitori re iimi seadistusse. Kasutage
kursorit, et kohandada neid (seadistused
salvestatakse automaatsel):

<=

?
Enne peate ühendama arvuti ja kohandama
resolutsiooni.

þ

värviesituse muutmine:
(sinisem), (tasakaalustatud) või
(punasem).

pildi sära muutmine.
kontrasti  muutmine.

parima pildi positsiooni ja kellaaja
seadistuse automaatne kohandamine.

manuaalne ekraanipildi
parandamine.

eemaldab horisontaalsed interferentsi
jooned.

eemaldab vertikaalsed interferentsi jooned.
kohandab pildi horisontaalset paigutust.

kohandab pildi vertikaalset paigutust.

võite vajutada korduvalt
kaugjuhtmispuldil Smart sound nupule, et valida

, , , ja .
reþiimi saab muuta vastavalt oma

soovile.
võimaldab muuta Treble, Bass ja Balance

seadistusi.
lisab televisiooni helile

suuremat sügavust ja dimensiooni. Valige On
(sees) või Off (väljas).

helitugevuse limiidi muutmine, eriti
programmi muutmisel või reklaamipauside ajal.

täisekraani ja arvuti 4:3 ekraani
vahel vahetamine.

eelistatud keele valik.
televiisori algseadete taastamine.

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Color temp: Cool
Normal Warm

Brightness:
Contrast:
Auto adjust:

Manual adjust:

Phase:

Clock:
Horizontal:
Vertical:

Smart Sound:

Personal  Speech  Music  Movie Multimedia
Personal

Setting:

Incredible surround:

AVL:

Picture format:

Language:
Factory reset:

0

0

0

0

Nimekiri erinevatest saadaval olevatest PC displei resolutsioonidest Teie televiisoris:
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SISSEJUHATUS

SISUKORD

Täname, et ostsite selle televiisori.

Antud kasutusjuhend sisaldab kogu informatsiooni, et aidata Teil installeerida ja käsitleda oma televiisorit.

Me soovitame antud kasutusjuhend läbi lugeda.

Loodame, et meie tehnoloogia rahuldab Teie nõudmisi täielikult.

Oluline informatsioon ohutusest...............................................................................................................................6

Installeerimine

Opereerimine

Väliste seadmete ühendamine

Praktiline informatsioon

..........................................................................................................................................................7

Ülevaade LCD televiisorist ..........................................................................................................................................7

Külgmised nupud .......................................................................................................................................................7

Kaugjuhtimispuldi klahvid ..........................................................................................................................................8

Televiisori installeerimine .........................................................................................................................................10

Kiire installeerimine ..................................................................................................................................................11

Manuaalne salvestamine ..........................................................................................................................................11

Kanalite seaded ........................................................................................................................................................12

Teised seaded Install menüüs...................................................................................................................................12

..........................................................................................................................................................13

Pildiseadistus ...........................................................................................................................................................13

Heliseadistus ............................................................................................................................................................13

Funktsioonide seadistus ...........................................................................................................................................14

Ekraani formaadid ....................................................................................................................................................15

Arvuti monitori reþiimi kasutamine...........................................................................................................................16

...............................................................................................................................17

Alumised ühendused ................................................................................................................................................17

Külgmised ühendused ..............................................................................................................................................17

HDMI........................................................................................................................................................................18

Arvuti........................................................................................................................................................................18

.........................................................................................................................................19

Nõuanded.................................................................................................................................................................19

Terminoloogia...........................................................................................................................................................19

Ümbertöötlemine

Seadmes kasutatud materjalid on taaskasutatavad või mõeldud ümbertöötlemiseks. Keskkonna
saastatuse vähendamiseks koguvad professionaalsed firmad seadmeid ja demonteerivad need
peale taaskasutatavate osade eemaldamist (küsige lisainformatsiooni oma pakkujalt).
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OLULINE INFORMATSIOON OHUTUSEST

Oluline

Üldine

Ekraani hooldamine

Elektrilised-, magnetilised- ja
elektromagnetilised väljad ( EMF”)

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Jätke vähemalt 4” kuni 6” vaba ruumi televiisori
ümber, et toimuks ventilatsioon. Ärge paigutage
televiisorit vaibale.
Vältige vedeliku ja pritsmete sattumist televiisorile.
Ärge laske televiisoril sattuda vihma või liigse
niiskuse kätte või vedelikuga täidetud anumate
lähedale nagu vaasid.
Seade peab olema ühendatud seinapistikuga koos
maandusühendusega (pole saadaval 15” puhul).
Voolujuhtme ühendajat kasutatakse selle seadme
lahtiühendamise seadeks, lahtiühenadmise seade
peab jääma kergelt opereeritavaks (pole saadaval
15” puhul).

Paigaldage või riputage oma televiisor omale
meelepärasesse kohta, kuid veenduge, et õhk
saaks ventilatsiooniavade ümber vabalt ringelda.
Ärge paigutage televiisorit piiratud ruumi nagu
näiteks raamaturiiulisse või sarnasesse kohta.
Vältimaks ohtlikke olukordi, ärge paigutage lahtise
tule allikaid - näiteks põlevaid küünlaid - televiisori
peale ega lähedusse.
Vältige kuumust, otsest päikesevalgust ja vee kätte
sattumist.
Vältige vedeliku ja pritsmete sattumist televiisorile.

Ärge puudutage, lükake, hõõruge või lööge ekraani
kõva esemega, mis võib jäädavalt kriimustada või
kahjustada ekraani.
Ärge hõõruge tolmulapiga, mis on immutatud
keemilise ainega.
Ärge katsuge ekraani paljaste käte või rasvase
riidega (mõned kosmeetika tooted on ekraanile
kahjulikud).

Tõmmake vooluvõrgust välja enne ekraani
puhastamist.
Kui Te puhastate seadme ekraanipinda, siis
pühkige õrnalt imava puuvillase riide või lapi või
mõne muu pehme materjaliga nagu näiteks
seemisnahk.
Ärge kasutage atsetooni, tolueeni või alkoholi, sest
see võib põhjustada keemilise kahjustuse.
Ärge kasutage vedelaid või aerosoolseid
puhastusvahendeid.
Pühkige sülje- või veepiisad ära nii ruttu kui
võimalik. Nende pikaajaline kontakt ekraaniga võib
põhjustada deformatsioone või värvi hajumist.

Philips Royal Electronics toodab ja müüb palju
tarbijatele suunatud tooteid, mis nagu mistahes
elektroonilised aparaadid omavad võimet eraldada
ja neelata elektromagnetilisi signaale.
Üks peamisi Philipsi äripõhimõtteid on toodete
juures võtta kasutusele kõik vajalikud tervise- ja
ohutusmeetmed, et täita kõik rakendatavad
seaduslikud nõudmised ning toodete tootmise ajal
kehtinud EMF standardid.
Philips on pühendunud arendama, tootma ja
turustama tooteid, mis ei põhjusta kahjulikke
tervise kõrvalnähte.
Philips kinnitab, et kui tema tooteid kasutatakse
ettenähtud moel, siis on nad vastavalt täna
kättesaadavatele teaduslikele tõestusmaterjalidele
turvalised.
Philipsil on aktiivne roll rahvusvahelise EMF ja
ohutusstandardite arendamisel, mis omakorda
võimaldab Philipsil näha ette edasisi arendusi
standardiseerimise vallas ning integreerida neid
varakult oma toodetele.

Ärge sisestage voolujuhet seinapistikusse või
riputage televiisorit seinale enne kui kõik
ühendused on tehtud.

„

Lugege enne seadmega tegutsema hakkamist
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EKRAANIFORMAAT

Vajutage sellele nupule, et kuvada saadaval olevate
displei formaatide nimekiri. Saadaval olevad displei
formaadid on määratud vastu võetava signaali tüübiga.
Oma soovitud displei formaadi valimiseks vajutage
korduvalt FORMAT nupule:

15PFL4122/20PFL4122 jaoks:

19PFL4322 jaoks,

Super Zoom, 4:3, Movie Expand 14:9, Movie expand
16:9, 16:9 subtitle ja widescreen.

Super Zoom, Movie Expand 14:9, Movie expand 16:9 ja
16:9 subtitle täidavad ekraani nii palju pildiga kui
võimalik. On soovituslik vajutada kursori üles/alla
nuppu, et liigutada pildi positsiooni ekraanil.

Super zoom eemaldab 4:3 programmide külgedel
olevad mustad ribad minimaalse moonutusega. Kui on
Expand 4:3, Compress 16:9, HD 4:3, Movie expand
14:9, Movie expand 16:9 või Super zoom pildiformaat,
saate muuta subtiitrid nähtavaks, kui liigutate kursorit
üles/alla.

Märkus: Mitte kõik ekraaniformaadid pole saadaval
kuvades HD allikaid.

Iðplëstas 4:3

Suspaustas 16:9

Kino iðplëtimas 14:9 Kino iðplëtimas 16:9

16:9 subtitrai Super Zoom Platus ekranas
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FUNKTSIOONIDE SEADISTUS

1. Features

2.

3. MENU

Vajutage klahvile , valige ( ) ja
vajutage . Saate muuta:

Kasutage klahve , et valida või muuta
seadistust ja kinnitage klahviga .

Menüüst väljumiseks vajutage .

? =

?

<=

?

l

l

l

l

Timer

NR

Auto lock

Source list

Clock: kellaaja valimine.
Start time: televiisori automaatselt sisse lülitamise
aja määramine.
Stop time: televiisori automaatselt välja lülitamise
aja määramine.
Sleep timer: automaatse puhkereþiimi perioodi
määramine.

Nõrgedab pildimüra raskete vastuvõtu tingimustes.

Saate lukustada kanaleid, et takistada lastel vaadata
mõnda ebasobiliku sisuga  programmi. Auto lock
pakub erinevaid Blocking (blokeerimise) kontrolli:

Lock program: soovitud telekanali lukustamine.
Change code: sisenemiskoodi vahetamine.
Clear all: kõikide lukustatud kanalite ja programmide
avamine.

Sisaldab järgenevaid video sisend allikaid: TV, CVI, AV I,
AV 2, PC, EXT ja HDMI.

0

0

0

0

0

0

0

7

ÜLEVAADE LCD TELEVIISORIST

Televiisori nupud:
POWER: televiisori sisse- ja väljalülitakmine.
VOLUME -/+: helitaseme reguleerimine.
MENU: menüüdesse sisenemine ja neist väljumine.

PROGRAM -/+ klahve saab kasutada kohanduse
valimiseks ja VOLUME -/+ klahve selle kohanduse
tegemiseks.

PROGRAM -/+ (- P +): programmi valimine.

Televiisori küljel:
kuular
AV I: Video sisend, S-Video, Audio L/R sisend
CVI/AV 2: Component Video (YPbPr), Composite
Video, (Video sisend), Audio L/R sisend

Televiisori tagaküljel:
75
EXT
PC sisend: VGA ja Audio
HDMI
AC sisend
DC sisend (ainult 15PFL4122 jaoks)

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Ω
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KAUGJUHTIMISPULDI KLAHVID

1) POWER

2)

3) Sleep nupp

4) Smart Sound nupp

5) Kursor ( )

6) Menu

7) A/CH

8) VOL + / –

9) Mute

10) Informatsiooni nupp

Televiisori sisse- ja väljalülitamine või puhkereþiimi
lülitamine.

Need neli värvilist nuppu võimaldavad siseneda
teletekstis antud värvidele vastavatele lehtedele.

LCD televiisori iseeneslikuks välja lülitamiseks
teatud aja jooksul.

Vajutage korduvalt, et valida viie seade vahel:
Personal, Speech, Music, Movies, Multimedia.

Neid nelja klahve kasutatakse menüüs liikumiseks.

Televiisori menüüsse sisenemine ja väljumine.

Eelmise vaadatud programmi juurde tagasi
pöördumine.

Helitaseme reguleerimine.

Heli vaigistamine ja taastamine.

Vajutage, et kuvada antud programmi numbrit.

B

\[qQ

@

E

Märkus: Televiisor ei ole kunagi vooluvõrgust
eemaldatud, kui voolujuhe pole seinastepslist välja
tõmmatud.

<=>?

1. MENU
Picture

2.

Vajutage klahvile ja seejärel . Kuvatakse
menüü.

Kasutage klahve , et valida või kohandada
seadistust ja kinnitamiseka vajutage klahvile .

?

<=

?

3. MENU

Smart Picture:
Personal  Rich  Nature  Soft Multimedia
Brightness:
Contrast:

Color:

Sharpness:

Tint:

Color temp: Cool
Normal Warm

Picture format:

Menüüst lahkumiseks vajutage klahvile .

Smart Picture viis reþiimi:
, , , või .

pildi sära muutmine.
heledate ja tumedate toonide vahelise

erinevuse muutmine.
ärvi intensiivsuse muutmine.

pildi terevuse astme muutmine, et
parandada pildil olevaid detaile.

pildi värvuse muutmine, et kombineerida või
hajutada.

värviesituse muutmine:
(sinisem), (tasakaalustatud) või
(punasem).

ekraaniformaadi suuruse
muutmine, et sobitada vaadatava programmida.
Detailideks vaadake lehekülg 15.

Pildiseadistuste kirjeldus:
l

l

l

l

l

l

l

l

v

1. Sound
Sound

2.

3. MENU

Vajutage klahvile , et valida ( ) ja
vajutage . menüü kuvatakse:

Kasutage klahve , et valida või muuta
seadistust ja kinnitage klahviga .

Menüüst väljumiseks vajutage klahvile .

MENU

Smart Sound:
Smart sound

Personal  Speech  Music  Movie Multimedia

Setting:

Incredible surround:

AVL:

=

?

<=

?

Heliseadistuste kirjeldus:
l

l

l

l

võite vajutada korduvalt
kaugjuhtmispuldil nupule, et valida

, , , ja .
Personal reþiimi saab muuta vastavalt oma
soovile.

võimaldab muuta Treble, Bass ja Balance
seadistusi.

lisab televisiooni helile
suuremat sügavust ja dimensiooni. Valige On
(sees) või Off (väljas).

helitugevuse limiidi muutmine, eriti
programmi muutmisel või reklaamipauside ajal.
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PILDISEADISTUS

HELISEADISTUS



Seda menüüd kasutatakse programmide ükshaaval
salvestamiseks.

Vajutage klahvile. võimaldab valitud kanalit muuta.
Muudab valitud kanali

ettemääratud kanaliga.
Kui soovite, saate programmidele või

välistele seadetele nime panna. Kasutage klahve
, et liikuda nime displei peal (6 tähemärki) ja

tähemärgi valimiseks vajutage klahvile . Kui nimi
on sisestatud, kasutage klahvi , et väljuda. Nimi
salvestatakse.

: see sorteerib saadaval olevad
kanalid tähestikulises või numbrilises järjekorras.

1. MENU Channel edit:
Channel swap:

Name edit:

Channel sort

2. Install Channel
setting

3.

Valige kursoriga menüü ja seejärel
:

Tehke valik klahve kasutades ja kinnitage
klahviga .

=?

<

>?

=

?

l

l

l

l

1. MENU

Language:
Country:

Auto Store:

Channel setting

Vajutage klahvile.

menüü keele muutmine.
riigi valmine (GB - Great Britain).

“ “

automaatne Teie regioonis saadaval
olevate programmide otsing. Kui saatja või
kaabelvõrk saadab automaatset sorteerimise
signaali, numereeritakse programmid korrektselt.
Kui see pole nii, peate liikuma
menüüsse, et uuesti numereerida programmid.
Mõned saatjad või kaabelvõrgud kannavad üle
oma sorteerimise parameetrid (regioon, keel jne.).

2.

MENU

3. MENU

Valige Install menüü kasutades klahve .

Seda seadet kasutatakse otsinguks, automaatseks
programmide sorteerimiseks ja teleteksti kuva-
miseks. Kui Teie riik ei ole nimekirjas, valige ---

Sel juhul valige oma soov kasutades klahve
ja kinnitage klahviga . Lahkumiseks või otsingu
katkestamiseks vajutage klahvile .

Menüüst lahkumiseks vajutage klahvile .

<=

<=

?

l

l

l

.

Kui ühtegi

pilti ei leita, vaadake võimalike lahenduste
leidmiseks leheküljele 19.

12

KANALITE SEADED

TEISED SEADISTUSED INSTALL MENÜÜS

9

KAUGJUHTIMISPULDI KLAHVID

11) Ekraaniformaat

12) I-II nupp/Sound re iim

13) Teleteksti nupud

Teleteksti sisse- ja välja lülitamine.

Teletext hold

Teletext mix

Teletext reveal/conceal

Main index

Teletext enlarge

14) Smart Picure nupp

15) OK nupp

16) Incredible Surround nupp

17) P + / –

18) Numbrinupp

19) AV nupp

(lehekülg 15)

Vajutage korduvalt, et valida Mono, Stereo, Dual I,
Dual II, Nicam Mono, Nicam Stereo, Nical Dual I,
Nical Dual II.

Teleteksti lehekülje peatamine.

Teleteksti tagataust muutub läbipaistvaks, sisu
sulandub pildiga.

Vajutage, et vahetad teleteksti näitamise ja peitmise
reþiimi vahel.

Vajutage, et naasta pealehele.

Vajutage, et muuta sisu kaks korda suuremaks.

Vajutage korduvalt, et valida Personal, Rich, Nature,
Soft või Multimedia pildiseadistus.

Vajutage OK nupule, et sisendeda Program
nimekirja või et kinnitada valikut.

Lisab suuremat sügavust ja dimensiooni televiisori
helile. Valige On (sees) või Off (väljas).

Vajutage, et muuta kanali numbrit suuremaks ja
väiksemaks. Vajutage, et liigutada teleteksti lehte
üles ja alla.

Vajutage numbrinupule, et pääseda otse soovitud
telekanalile. Kahenumbrilise kanali puhul sisestage
teine number peale esimest numbrit.

Vajutage, et valida video sisendi allikas: TV, CVI, AV I,
AV 2, PC, EXT ja HDMI.

N

C

X

þ
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TELEVIISORI INSTALLEERIMINE

1. Televiisori paigaldamine

2. Antenni ühendamine

3. Sisselülitamine

Sisestage antennipistik pesasse, mis on
televiisori tagaküljel.
Ühendage voolujuhe seinapistikusse (220-
240V/50/60Hz). Teiste seadmete ühendamiseks
vaadake lehekülge 17.

Paigaldage oma televiisor kindlale stabiilsele
alusele. Ohu vältimiseks ärge jätke televiisorit vee
või kuumaallika (näiteks lamp, küünal, radiaator)
lähedusse. Ärge ummistage ventilatsiooniava
televiisori tagaküljel.

Televiisori sisse lülitamiseks vajutage klahvile
POWER. Sinine indikaator hakkab põlema ja ekraan
valgustub. Minge otse Quick Installation (kiire
installeerimine) peatükki. Kui televiisor jääb
puhkereþiimi (punane indikaator), vajutage kaug-
juhtimispuldil P-/+ klahvile. Indikaator vilgub, kui Te
kasutate kaugjuhtimispulti.

l

l

Y

11

Kui lülitate televiisori esmakordselt sisse, siis
näidatakse ekraanil menüüd. See menüü “hüppab” Teie
ette, et saaksite menüüde jaoks valida riigi ja keele.

Kui seda menüüd ei kuvata, vajutage klahvile MENU, et
menüüd kuvada.

Otsingust väljumiseks või katkestamiseks enne, kui
see on lõpule viidud, vajutage klahvile MENU. Kui
programme ei leita, vaadake võimalikke lahendusi
leheküljel 19.

1.

2.

3.

4.

5. Channel setting

Kasutage kaugjuhtmispuldil klahve , et valida
riik ja kinnitage klahviga .

Valige keel kasutades klahve ja kinnitage
klahviga .

Otsimine algab automaatselt. Kõik saadaolevad
televiisori programmid salvestatakse. See tegevus
võtab paar minutit aega. Ekraanil näidataks otsingu
edenemist ja leitud programmide arvu. Otsingu
lõppedes kaob menüü.

Kui saatja või kaabelvõrk saadab automaatset
sorteerimise signaali, numereeritakse programmid
korrektselt. Sel juhul on installeerimine lõppenud.

Kui see pole nii, peate kasutama
(kanaliseadistused) menüüd, et numereerida
programmid korrektselt. (lk 8)

<=

?

<=

?

Seda menüüd kasutatakse programmide üks haaval
salvestamiseks.

1. MENU

2. Manual
store

3. System:

4. Manual store:

5. Prog.No.:

6. Finetune:

7. Store:

8.

9. MENU

Vajutage klahvile.

Valige kursoriga Install menüü ja edasi
(manuaalne salvestamine):

valige Europe (automaatne seadistus) või
Western Europe (BG standard). Eastern Europe
(DK standard), United Kingdom (I standard) või
France (LL' standard).

vajutage klahvile . Otsing algab.
Kui programm leitakse, lõppeb skanneerimine ja
kuvatakse programmi nimi (kui saadaval). Minge
järgmise sammu juurde. Kui Te teate soovitud
programmi sagedust, saate selle sisestada
kasutades numbriklahve 0 - 9.

sisestage soovitud number kasutades
klahve või numbriklahve 0-9.

kui vastuvõetud signaal ei ole rahuldav,
kasutage kohandamiseks klahve .

Vajutage klahvile . Programm
salvestatakse.

Korrake samme 4 kuni 7, et salvestada iga
programm.

Menüüst väljumiseks vajutage klahvile .

?

<=

<=

?

Kui mingit pilti ei leita, vaadake võimalikke lahendusi
leheküljelt 19.

KIIRE INSTALLEERIMINE

MANUAALNE SALVESTAMINE


