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Produkty Batériové

Používanie televízora
Diaľkový ovládač

1. Pohotovostný režim
2. Stop (v režime Prehliadača médií)
3. Prehrať / Prehrať-prezentácia (v režime
Prehliadača médií)
4. Rýchly posun dozadu (v režime Prehliadača
médií)
5. Výber AV/zdroja
6. TV
7. Elektronický programový sprievodca (v DVB
kanálmi)
8. Navigačných tlačidiel (Doľava/Doprava/Dole/
Hore)
9. Nahrávanie programu
10. Program nadol/strana nahor (v režime DTV)
11. Stlmiť
12. Zníženie hlasitosti
13. Zelené tlačidlo / Harmonogram v zozname
(v EPG) / Označiť/odznačiť všetky( zozname
obľúbené).
14. Červené tlačidlo
15. Číselné tlačidlá
16. Titulky zap-vyp ( v DVB kanály)
17. Teletext/zmiešaný režim (v režime TXT)
18. Modré tlačidlo/Editovanie Zoznamu kanálov/
Filter (v zozname obľúbených a EPG)
19. Žlté tlačidlo /Časová os Zoznamu (v EPG)
20. Zvýšenie hlasitosti
21. Program Hore / Strana dole (v režime DTV)
22. Ukončenie/Návrat / Indexovacia stránka (v
režime TXT)/Swap
POZNÁŽMKA: Rozsah Diaľkového ovládania je približne
7 m / 23 stôp

Teletext
Stlačte tlačidloTEXT pre zadanie. Stlačte znovu
pre aktiváciu mix režimu. Stlačte ešte raz pre
opustenie ponuky. Postupujte podľa pokynov na
obrazovke neho teletextu.

Digitálny teletext (len pre Veľkú Britániu)
Stlačte tlačidlo TEXT pre zobrazenie informácií
digitálneho teletextu. Ten je možné ovládať pomocou
farebných tlačidiel, tlačidiel kurzora a tlačidla OK.
Spôsob ovládania môže byť rôzny v závislosti na
obsahu digitálneho teletextu. Postupujte podľa
pokynov na obrazovke digitálneho teletextu.

23. Mono-Stereo - Dual I-II / Aktuálny jazyk (v
kanály DVB)
24. OK (Potvrdiť) / Podržať (v režime TXT) /
Zoznam kanálov
25. Info/Odhaliť (v režime TXT)
26. Zapnutie/Vypnutie menu / Opustiť (v režime
Prehliadača médií)
27. Zväčšenie obrazu
28. Rýchly posun dopredu (v režime Prehliadača
médií)
29. Pauza (v režime Prehliadača médií) / Časový
posun nahrávanie
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Notifikácie, Funkcie, Príslušenstvo

Pripájacie napätie

Energetická účinnosť
Tento televízor bol navrhnutý s funkciami pre
energetickú účelnosť:
• Úsporný režim (ECO): Môžete použiť kombináciu
nastavenia obrazu pre šetrenie energie. Pri
sledovaní televízora, stlačte tlačidlo Menu a
nastavenia Úsporný režim môžete nájsť v časti
"Obraz " v hlavnom menu.
• Režim vypnutia obrazu: Ak chcete len počúvať
zvuk z televízora, môžete vypnúť obrazovku. Ďalšie
funkcie naďalej fungujú obvyklým spôsobom. Pri
sledovaní televízie stlačte tlačidlo Menu a vyberte
Picture, a odtiaľ zvoľte "Picture off" v rámci možnosti
režimu úspory energie Power Save Mode.
Poznámka: Odpojte televízor od sieťovej zástrčky v
prípade, že váš televízor bude neaktívny po dlhú dobu.
Tlačidlo TV scroll
Tlačidlo TV Scroll na bočnej strane televízora
umožňuje ovládať hlasitosť, meniť kanály a uviesť
televízor do pohotovostného režimu.

Televízor je určený na použitie so striedavým napätím
220 – 240 V s frekvenciou 50 Hz. Po vybalení
nechajte televízor, aby získal izbovú teplotu pred
jeho pripojením do siete. Zapojte napájací kábel do
výstupu sieťovej zásuvky.
Zapínanie/vypínanie

Zapnutie televízora
Zapnutie televízora z pohotovostného režimu:
• Stlačte tlačidlo “ ”CH- alebo CH+ alebo číselné
tlačidlo na diaľkovom ovládači.
• Stláčajte bočný spínač funkcie, pokým TV
nepostúpi z pohotovosti.
Poznámka: Ak TV bolo ponechané zapnuté a nebolo
s ním manipulované po dlhšiu dobu, TV sa prepne do
pohotovostného režimu. Pri ďalšom zapnutí sa zobrazí
nasledujúca správa: “Pohotovosť kvôli žiadnemu signálu”.
Stlačením tlačidla OK pokračujte.

Vypnutie televízora
• Stlačte tlačidlo “ “ na diaľkovom ovládači alebo
stláčajte bočný spínač funkcie, pokým sa TV
prepne do pohotovostného režimu.
Poznámka: Ak chcete televízor vypnúť úplne, vytiahnite
zástrčku zo zásuvky elektrického vedenia.

Prvá inštalácia
Pri prvom zapnutí televízora sa zobrazí obrazovka
pre výber jazyka. Vyberte požadovaný jazyk a stlačte
tlačidlo OK nasledovaním výberu Home Mode/ Shop
Mode.
Môžete si nastaviť svoj televízor podľa obrazovky
Prvej inštalácie (FTI) s nasledujúcimi voľbami.

Inštalácia v režime Anténa
Ak chcete zmeniť hlasitosť: Zvýšte hlasitosť
posúvaním nahor. Znížte hlasitosť posúvaním dole.
Ak chcete zmeniť Kanál:
1. Stlačte stred tlačidla, na obrazovke sa objaví
informačný banner o kanáli.
2. Prechádzajte uložené kanály stlačením tlačidla
nahor alebo nadol.
Ak chcete zmeniť zdroj:
1. Stlačte stred tlačidla dvakrát, na obrazovke sa
objaví zoznam zdrojov.
2. Prechádzajte uložené kanály stlačením tlačidla
nahor alebo nadol.
Prepnutie televízora do pohotovostného režimu:
Stlačte stred tlačidla a podržte ho stlačený po
dobu niekoľkých sekúnd, TV sa opäť dostane do
pohotovostného režimu.

Z obrazovky typ vyhľadávania vyberte možnosť
ANTÉNA pre vyhľadávanie pozemných digitálnych
televíznych vysielaní.
Voliteľne, po ukončení hľadania sa na obrazovke
zobrazí zoznam kanálov vygenerovaný LCN (*).
Zvoľte "Áno" a stlačte tlačidlo OK pre uloženie tohto
zoznamu.
Stlačením tlačidla “
” zrušíte zoznam kanálov
a môžete pozerať televízor.
(*) LCN je systém logického čísla kanálu ,
ktorý organizuje dostupné vysielanie v súlade
s rozpoznateľnou kanálovou sekvenciou (ak je
dostupné).

Inštalácia v režime Kábel

Vyberte možnosť CABLE a stlačte tlačidlo OK na
diaľkovom ovládači. Pre automatickú inštaláciu v
prípade, že vaša káblová spoločnosť podporuje
inštaláciu na základe sieťovej Network-ID (napr.
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Media browser menu
Režim slučky / Náhodného prehrávania.

Spustite prehrávanie s
a aktivujte

TV prehrá ďalší súbor a celý zoznam.

Spustite prehrávanie
pomocou OK a aktivujte Súbor bude prehrávaný v slučke (opakovanie).
Spustite prehrávanie
pomocou OK /
a Súbor sa prehrá náhodne.
aktivujte
Spustite prehrávanie
Prehrávanie súborov bude pokračovať náhodne a bude prebiehať náhodné
pomocou OK /
a
prehrávanie.
aktivujte
Unitymedia), na nasledujúcej obrazovke zvoľte ÁNO
a stlačte tlačidlo OK.
V prípade, že vaša káblová spoločnosť nepodporuje
inštaláciu na základe sieťovej Network-ID, prosím,
vyberte “NIE” stlačte tlačidlo OK a postupujte podľa
pokynov na obrazovke.
Z tejto obrazovky môžete tiež zvoliť rozsahy
frekvencie.
Zadajte rozsah frekvencie manuálne s použitím
číselného tlačidla.
Poznámka: Trvanie vyhľadávania sa zmení v
závislosti od zvoleného kroku vyhľadávania.
Prehrávanie multimediálnych súborov z USB
disku
Môžete prehrávať fotografie, hudbu a video súbory
uložené na USB disku jeho pripojením k televízoru
a pomocou obrazovky prehliadača médií. Pripojte
USB disk k jednému z USB vstupov umiestnených
na bočnej strane televízora. Stláčaním tlačidla
“
” počas režimu Prehliadač médií sa umožní
prístup k možnostiam menu O b r a z , Z v u k a
Nastavenia. Po opätovnom stlačení tlačidla
” opustíte túto obrazovku. Môžete si nastaviť
“
preferencie Prehliadača médií Media Browser
pomocou Ponuka Nastavenia .
DÔLEŽITÉ! Pred vykonaním akýchkoľvek
pripojení k TV zálohujte vaše súbory. Výrobca
nenesie zodpovednosť za akékoľvek poškodenie
súboru alebo stratu dát. Niektoré typy USB
zariadení, napríklad MP3 prehrávače alebo pevné
disky či pamäťové kľúče USB nemusia byť s týmto
televízorom kompatibilné.
Nahrávanie programu
Prosím, pred prvým použitím sformátujte svoj USB
flash disk / zariadenie. Pre uskutočnenie; stlačte
OK, zatiaľ čo je na obrazovke zvýraznené Format
Disk a zadajte svoj PIN. Továrenské nastavenie PIN
čísla je "0000".

• Ak chcete nahrávať program, pripojte USB flash
disk, kým je televízor vypnutý. Funkcia nahrávania
bude dostupná, akonáhle váš televízor opäť
zapnete.
• Pripojený USB flash disk / zariadenie musí mať
najmenej 1 GB (1 GB) voľného miesta a musí byť
USB 2.0 kompatibilné. Ak tieto podmienky nie sú
splnené, zobrazí sa chybové hlásenie.
• V predvolenom nastavení sú nahrané programy
uložené na pripojenom USB flash disku / zariadení.
Môžete tieto programy uložiť v počítači rovnako, aj
keď je ich možné prehrať iba na televízore.
• TV podporuje formáty diskov FAT32 a NTFS,
ale nahrávanie nebude k dispozícii s diskami vo
formáte NTFS.
Nahrávanie Časového posunu
Pre aktiváciu režimu Timeshift stlačte počas vysielania
ftlačidlo PAUZA.
• V režime Timeshift (časového posunu) je program
pozastavený a súčasne zaznamenaný na pripojený
USB disk (*).
• Stlačte znovu tlačidlo (PREHRAŤ) pre obnovenie
zastaveného programu odtiaľ, kde ste ho zastavili.
Stlačte tlačidlo ZASTAVIŤ pre zastavenie nahrávania
s časovým posunom a návrat k živému vysielaniu.
Poznámka: Časový posun nie je možné použiť, pokiaľ
je v režime rádia.
Poznámka: Nemôžete používať funkciu rýchleho
spätného chodu časového posunu pred postúpením
prehrávania s možnosťou rýchleho navíjania
dopredu.

Okamžité nahrávanie
Stlačením tlačidla
sa spustí okamžité nahrávanie
počas sledovanie programu. Opätovným stlačením
tlačidla na diaľkovom ovládači sa nahrá aj ďalší
program v elektronickom programom sprievodcovi
EPG. V tomto prípade OSD zobrazí naprogramované
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udalosti pre nahrávanie. Stlačením tlačidla
(STOP) sa okamžité nahrávanie zruší.
Poznámka: Nemôžete zapnúť vysielania alebo si pozerať
Prehliadač médií počas režimu nahrávania. Pri nahrávaní
programu alebo počas Časového posunu, ak rýchlosť vášho
USB zariadenia nie je postačujúca, sa na obrazovke objaví
varovná správa.

Sledovanie nahraných programov
Zvoľte Knižnicu nahrávok z menu Prehliača médií.
Zvoľte nahratú položku zo zoznamu (ak sa predtým
nahrala). Stlačte tlačidlo OK pre zobrazenie možností
prehrávania Možnosti prehrávania. Vyberte možnosť
a potom stlačte tlačidlo OK.

Poznámka: Počas prehrávania nebude možné prezerať
hlavnú ponuku ani položky ponuky.

Stlačením tlačidla (STOP) sa prehrávanie zastaví
a na obrazovke sa opäť zobrazí Knižnica nahrávok.

Pomalý posun vpred

Stlačením tlačidla
(PAUZA) počas prehrávania
nahraných programov sa aktivuje funkcia pomalého
možno
prehrávania vpred. Pomocou tlačidla
prehrávať obraz pomaly vpred. Viacnásobným
stlačením tlačidla sa zmení rýchlosť pomalého
prehrávania vpred.

Zmena nastavenia televízora

Surround sound - Priestorový zvuk: Režim
Surround je možné nastaviť na Zapnutý alebo
Vypnutý.
Digitálny výstup: Nastaví typ výstupu digitálneho
zvuku.
Konfigurácia Rodičovskej ochrany
Táto funkcia je určená pre obmedzenie prístupu k
vybranému obsahu. Je riadený vami zadaným PIN
kódom. Prednastavený PIN kód je "0000".
Zámok menu (voliteľný): Nastavenie zámku ponuky
aktivuje alebo deaktivuje prístup do ponuky.
Rodičovský zámok (voliteľný): Keď je nastavený,
táto možnosť získa vyspelé informácie z vysielania
a ak je úroveň vyspelosti deaktivovaná, deaktivuje
prístup k vysielaniu.
Detská zámka (voliteľný): Keď je nastavený detský
zámok, televízor je možné ovládať len diaľkovým
ovládačom. V tomto prípade tlačidlá ovládacieho
panelu nebudú fungovať.
Nastaviť PIN: Definuje nový PIN kód.
Poznámka: Ak je možnosť Voľba krajiny nastavená na
Francúzsko, môžete použiť 4725 ako predvolený kód.

Elektronický programový sprievodca (EPG)
Niektoré, ale nie všetky kanály zasielajú informácie
o aktuálnych a nasledujúcich programoch. Stlačte

Pre prístup k možnostiam uvedeným nižšie;
1 -Stlačte tlačidlo Menu

tlačidlo “

2 - Označte požadovanú voľbu

” a zobrazí sa ponuka EPG.

Hore / dole / doľava / doprava: Navigácia v EPG.

3 - Stlačte OK pre potvrdenie

OK: Zobrazí možnosti programu.

Možnosti zobrazenia
Režim: Zmení režim obrazu na jednú z nasledujúcich
možností: Kino, hry, Športy, Dynamické a prirodzené.
Kontrast: Nastaví svetlé a tmavé hodnoty obrazu.
Jas: Nastaví hodnotu jasu obrazu.
Ostrosť: Nastaví hodnotu ostrosti. Vysoká hodnota
ostrosti môže viesť k jasnejšiemu, ostrejšiemu obrazu
v závislosti na obsahu.
Počet farieb: Nastaví hodnotu farieb.
Zadné podsvietenie: Ovláda jas podsvietenia.
Redukcia šumu: Znižuje hladinu hluku v obraze.
Možnosti Zvuku

INFORMÁCIE: Zobrazí podrobné informácie o
vybranom programe.
ZELENÉHO: Prepne na Zoznamový list EPG.
ŽLTÉ: Prepne do Časovej osi zoznamu EPG.
MODRÝ:Zobrazí filtrovacie možnosti.
: TV začne nahrávať vybrané programy. Môžete
stlačiť tlačidlo znova pre zastavenie nahrávania.

Možnosti programu
V EPG menu, stlačte tlačidlo OK pre vstup do
menu "Nastavenia podujatí".
Voľba kanálu
V ponuke EPG môžete pomocou tejto možnosti
prepnúť na vybraný kanál.

Hlasitosť: Nastaví úroveň hlasitosti.
Ekvalizér: Zmení režim ekvalizéra.
Vyváženie: Nastavuje, či zvuk prichádza hlavne z
pravého alebo z ľavého reproduktora.
Slúchadlá: Nastaví hlasitosť slúchadiel.
Režim zvuku: Nastaví požadovaný režim zvuku.

Nahrávanie / Vymazanie časovača nahrávania
Následne, ako ste vybrali program v EPG menu,
stlačte OK. Zvoľte možnosť Record a stlačte tlačidlo
OK. Po tejto operácii sa naplánuje nahrávanie pre
zvolený program.

AVL: Nastavenie limitu pre maximálnu hlasitosť na
výstupe.
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Nastaviť/Vymazať časovač
Následne, ako ste vybrali program v EPG menu,
stlačte OK. Vyberte voľbu
Nastaviť časovač
na udalosť - Nastaviť časovač pre udalosť a
stlačte OK. Môžete nastaviť časovač pre programy
v budúcnosti.

Aktualizujte svoj televízor
Pre zobrazenie verzie aktuálneho softvéru navigujte
do hlavného menu a zvoľte Nastavenia.
Upozornenie: Neinštalujte nižšiu verziu softvéru, ako
je aktuálna verzia softvéru, nainštalovaného na vašom
produktu. TP Vision nemôže niesť zodpovednosť
alebo byť zodpovedný za problémy spôsobené
downgrade-om softvéru.
Aktualizácia s USB
Pred aktualizáciou softvéru, uistite sa, že máte:

• Kvalita obrazu sa môže zhoršiť, ak sú dve zariadenia
pripojené k televízoru súčasne. V takom prípade
odpojte jedno zo zariadení.

Chýba obraz

• Ak nemáte žiadny obraz, znamená to, že televízor
neprijíma žiadny signál. Vybrali ste správne tlačidlo
na diaľkovom ovládači? Skúste to ešte raz. Uistite sa
taktiež, že bol vybratý správny zdroj vstupu.
• Je anténa správne pripojená?
• Nie je kábel antény poškodený?
• Sú na pripojenie antény použité vhodné zástrčky?
• Ak máte pochybnosti, obráťte sa na predajcu.

Žiadny zvuk
• Je televízor nastavený na stlmenie zvuku? Pre zrušenie
stlmenia, stlačte tlačidlo " ", alebo zvýšte hlasitosť.
• Zvuk vychádza len z jedného reproduktora. Je rovnováha
nastavená do extrémnu? Pozrite časť Nastavenie zvuku.

• Pamäťové zariadenia USB, ktoré má aspoň 256 MB
úložného priestoru, je vo formáte FAT alebo DOS a
nemá aktivovanú ochranu proti zápisu.

Diaľkové ovládanie - nefunguje

• Prístup k počítaču s USB konektorom a prístup k
internetu

Vstupné zdroje - nie je možná voľba

P r e j d i t e n a w w w. p h i l i p s . c o m / s u p p o r t a
postupujte podľa pokynov pre aktualizáciu
softvéru.

Automatická aktualizácia z digitálneho
vysielania
Zatiaľ čo je TV pripojený k anténnemu signálu. Ak
sa aktivuje Automatické snímanie v menu Možnosti
aktualizácie, TV sa zobudí o 03:00 hod. a vyhľadá
vysielacie kanály ohľadom novej aktualizácie
softvéru. Ak sa nájde a úspešne stiahne nový softvér,
nabudúce, keď sa Tv zapne , bude mať novú verziu
softvéru.
Poznámka: Ak sa TV po aktualizácii nezapne, vypojte TV na
2 minúty a znovu ho zapojte.

Odstraňovanie problémov

TV sa nezapne

• Batérie môžu byť vybité. Vymeňte batérie.
• Ak sa vám nedarí zvoliť zdroj vstupu, je možné, že nie
je pripojené žiadne zariadenie.
• Ak ste sa pokúsili pripojiť zariadenie, skontrolujte káble
AV a pripojenie.

Nahrávka nedostupná
Ak chcete nahrať program, najskôr pripojte USB
disk k televízoru, kým je vypnutý. Potom TV zapnite,
aby sa spustila funkcia nahrávania. Ak nemôžete
nahrávať, skúste TV vypnúť a potom znovu vložte
USB zariadenie.

USB je príliš pomalé
Ak sa počas spúšťania záznamu zobrazí správa
„USB je príliš pomalé“, skúste znovu spustiť
nahrávanie. Ak sa opäť zobrazí rovnaká chyba, je
možné, že váš USB disk nespĺňa požiadavky na
prenosovú rýchlosť. Skúste pripojiť iný disk USB.

Uistite sa, či je napájací kábel zapojený bezpečne do
zásuvky v stene. Batérie v diaľkovom ovládači môžu byť
vybité. Stlačte tlačidlo zapnutia na TV.

Zlý obraz

• Zvolili ste správny televízny systém?
• Nízka úroveň signálu môže spôsobiť skreslenie
obrazu.
• Skontrolujte, či ste zadali správnu frekvenciu kanála,
ak ste vykonali ručné ladenie.
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Technické údaje
Typické režimy zobrazenia vstupu z počítača
Nasledujúca tabuľka uvádza niektoré typické režimy obrazu.
Index

Rozlíšenie

Frekvencia

1

1024x768

60 Hz

2

1280x768

60 Hz

3

1360x768

60 Hz

4

800x600

56 Hz

5

800x600

60 Hz

6

1024x768

66 Hz

7

1280x1024

60 Hz

8

1280x960

60 Hz

9

1400x1050

60 Hz

10

1600x1200

60 Hz

11

1920x1080

60 Hz

Kompatibilita AV a HDMI signálu
Zdroj

Podporované signály

Dostupnosť

PAL 50/60

O

EXT

NTSC 60

O

SCART

RGB 50

O

RGB 60

O

Bočné
AV

PAL 50/60

O

NTSC 60

O

PC/
YPbPr

HDMI1

480i-480p

60Hz

O

576i-576p

50Hz

O

720P

50Hz,60Hz

O

1080I

50Hz,60Hz

O

1080P

50Hz,60Hz

O

480I

60Hz

O

480P

60Hz

O

576i-576p

50Hz

O

720P

50Hz,60Hz

O

1080I

50Hz,60Hz

O

1080P

30Hz, 50Hz,
60Hz

24Hz, 25Hz
O

TV vysielanie

PAL B/G D/K K I/I’

Prijímanie kanálov

VHF (BAND I/III) - UHF
(BAND U) - HYPERBAND

Počet
prednastavených
kanálov

1000

Indikátor kanálu

Zobrazovanie na displeji

Vstup RF antény

75 ohm (nevyvážené)

Prevádzkové napätie

220-240V AC, 50Hz

Audio

Nemecké+Nicam Stereo

Zvukový Výkon
(WRMS.) (10% THD)

2x2,5 W

Príkon

35 W

Hmotnosť

3,20

TV Rozmery H x D x V

134 x 451 x 331

(So spodnou časťou)
TV Rozmery H x D x V

35 x 451 x 296

(Bez spodnej časti)
Formát obrazovky

16/9_19" palcov

Prevádzková teplota a
vlhkosť

5 º C až 45 º C, 85% max
vlhkosť
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Podporované formáty súborov v režime USB
Médiá

Rozšírenie
súboru
mpg, mpeg

Film

vob

MPEG2
MPEG4, Xvid , H.264

mkv

H.264, MPEG4,VC-1
MPEG2, MPEG4, Xvid ,
H.264

Fotografia
Titulky

flv

H.264/VP6/Sorenson

3gp

MPEG4 , H.264

.mp3

Audio

Poznámky
(Maximálne rozlíšenie / Bit rate atď)
MPEG1: 768x576 @30P

MPEG1, MPEG2

mp4

avi

Hudba

Formátovať
Video

MPEG2:1920x1080 @ 30P

1920x1080 @ 30P

H.264/VP6:1920x1080 @ 30P
Sorenson: 352x288 @30P
1920x1080 @ 30P
MPEG 1 Layer 2

32Kbps ~ 448Kbps(Bit rate)32K, 44.1k, 48k Hz,16K,
22.05K, 24K Hz (Vzorkovacia frekvencia)

MPEG 1 Layer 3

32Kbps ~ 320Kbps(Bit rate)32K, 44.1k, 48k Hz,16K,
22.05K, 24K Hz,8K, 11.025K, 12K Hz (Sampling rate)
max WxH = 15360x8640 4147200bytes

-

.jpg .jpeg

Základný formát JPEG

-

.

Postupný formát JPEG

-

max WxH = 9600x6400 3840000bytes

.bmp

-

-

max WxH = 9600x6400 3840000bytes

.sub .srt

-

-

-
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