
Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

SL UPORABNIŠKI PRIROČNIK

SR KORISNIČKI PRIRUČNIK

RO MANUAL DE UTILIZARE

UK ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

BG РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

HR KORISNIČKI PRIRUČNIK

HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

SK POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA



Country Number Tariff
Austria 0810 000205  €0.07/min 
Belgium 078250145 €0.06/min 
Bulgaria +3592 489 99 96 local
Croatia 01 3033 754 local
Czech Rep 800142840 free
Denmark 3525 8759 local 
Finland 09 2311 3415 local
France 0821 611655 €0.09/min 
Germany 01803 386 852 €0.09/min 
Greece 0 0800 3122 1280 free 
Hungary 0680018189 free
Ireland 01 601 1777 local
Italy 840320086 €0.08/min 
Luxembourg 40 6661 5644 local 
Netherlands 0900 8407 €0.10/min 
Norway 2270 8111 local
Poland 0223491504 local
Portugal 2 1359 1442 local
Romania 1-203-2060 local
Russia (495) 961-1111 local
Serbia +381 114 440 841 local
Slovakia 0800 004537 free
Slovenia 01 280 95 22 local
Spain 902 888 784 €0.10/min
Sweden 08 5792 9100 local
Switzerland 0844 800 544 local
Turkey 0800 261 3302 local
UK 0870 900 9070 local
Ukraine 044 254 2392 local

www.philips.com/support
Model 
Serial 

This information is correct at the time of press. For updated contact information, refer to  
www.philips.com/support.



Съдържание

Важно1. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
Безопасност �  . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Поддръжка �на �екрана . . . . . . . . . 4
Грижа �за �окsолната �среда. . . . . . 5

Телевизора2. . . . . . . . . . . . . . .  6
Общ �преглед �на �телевизора. . . . 6
Конектори �на �задната �страна �на �
уреда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Дистанционно �управление. . . . . 8

Запознаване3.   . . . . . . . . . . . . .  9
Поставяне �на �телевизора . . . . . . 9
Монтиране �на �телевизора �на �
стена . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Свързване �на �кабела �на �антената �
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Свързване �на �захранващия �кабел
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Поставяне �на �батериите �на �
дистанционното �управление . . 10
Включване/изключване �или �
превключване �в �режим �на �
готовност �  . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Инсталиране �на �канали4. . . .  12
Първоначална �настройка  . . . . . 12
Пренареждане �на �каналите  . . . 12
Авто �инсталиране �на �програми 13
Ръчно �инсталиране �на �канали. . 14

Използване �на �телевизора5.    16
Превключване �на �канали  . . . . . 16
Избор �на �предпочитаните �канали
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Избор �на �AV �програми  . . . . . . . 16
Регулиране �на �силата �на �звука  . 16
Показване �на �информация �за �
състоянието . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Показване �на �списъка �
на �каналите. . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Допълнителни �функции �на �6. 
телевизора . . . . . . . . . . . . . . . . .  18

Регулиране �на �настройките �на �
звука  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Регулиране �на �настройките �на �
изображението  . . . . . . . . . . . . . 19
Настройка �на �часа �и �таймерите 21
Използване �на �родителски �
контрол. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Персонализиране �на �телевизора
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Използване �на �телетекст  . . . . . 26

Технически �7. . . . . . . . . . . . . . .
спецификации . . . . . . . . . . . . . .  29

Отстраняване �на8.  . . . . . . . . . .
неизправности  . . . . . . . . . . . . .  30



2007 © Koninklijke Philips 
Electronics N.V. Всички права 
запазени. Спецификациите 
подлежат на промяна без 
предизвестие. Търговските марки 
са собственост на Koninklijke 
Philips Electronics N.V. или на 
съответните си притежатели.

Philips си запазва правото на 
промени в продуктите по всяко 
време, без да е задължена да 
приспособи по-ранни стоки 
съобразно с тези промени

Материалът в това ръководство 
се смята за подходящ за 
предназначението на системата. 
Ако продуктът или отделните 
му модули или процедури се 
използват за цели, различни 
от определените тук, трябва 
да се получи потвърждение 
за валидност и годност. Philips 
гарантира, че материалът сам 
по себе си не нарушава каквито 
и да било патенти в САЩ. 
Няма допълнителни изрични или 
подразбиращи се гаранции.

Гаранция
Няма компоненти, които могат да 
се обслужват от потребителя. Не 
отваряйте и не махайте капаците 
към вътрешността на продукта. 
Ремонти могат да се извършват 
само от сервизните центрове 
на Philips или официални сервизи. 
При неспазване на горното се 
анулират всякакви гаранции, 
определени или подразбиращи 
се. Всякакви действия, изрично 
забранени в това ръководство, 
всякакви промени или процедури 
по монтаж, които не са 
препоръчани или упълномощени 
в това ръководство, ще анулират 
гаранцията.

Характеристики �на �пикселите
Този LCD продукт има голям 
брой цветни пиксели. Въпреки 
че има над 99,999% ефективни 
пиксели, възможно е трайно 
на екрана да се появят черни 
точки или ярки точки светлина 
(червено, зелено или синьо). 
Това е структурно свойство на 
дисплея (в рамките на широко 
разпространените индустриални 
стандарти) и не представлява 

предпазителя и самия 
предпазител.
Резервният предпазител трябва 2. 
да отговаря на BS 1362 и да 
има знак за одобрение ASTA. 
Ако предпазителят е загубен, 
свържете се с търговеца, за да 
проверите правилния тип.
Поставете обратно капака на 3. 
предпазителя.

За да се поддържа съответствие 
с директивата за EMC, щепселът за 
мрежовото захранване не бива да 
се отделя от захранващия кабел.

Авторски �права

VESA, FDMI и емблемата VESA 
Mounting Compliant са търговски 
марки на Video Electronics 
Standards Association.
Windows Media е регистрирана 
марка на Microsoft Corporation 
в Съединените щати и/или в други 
държави. 
® Kensington и Micro Saver 
са регистрирани търговски 
марки в САЩ на ACCO 
World Corporation с издадени 
регистрации и предстоящи 
приложения в други държави 
по света. Всички останали 
регистрирани и нерегистрирани 
търговски марки са собственост 
съответните си притежатели.

неизправност.

Съвместимост �с �ЕМП �
(електромагнитни �полета)
Koninklijke Philips Electronics 
N.V. произвежда и продава 
много продукти, насочени към 
консуматори, които, също като 
много електронни апарати, 
като цяло имат способността 
да излъчват и да получават 
електромагнитни сигнали.

Един от водещите бизнес 
принципи на Philips е да взема 
всички необходими мерки за 
здраве и безопасност, за да 
могат нашите продукти да 
отговарят на всички приложими 
правни изисквания и да бъдат в 
рамките на стандартите за ЕМП, 
приложими към момента на 
производство на продуктите.

Philips е ангажирана да 
разработва, произвежда и да 
пуска на пазара продукти, които 
нямат вредни за здравето 
въздействия.

Philips потвърждава, че ако 
с нейните продукти се 
борави правилно съобразно 
предназначението им, те са 
безопасни за употреба според 
наличните до момента научни 
доказателства.

Philips има активна роля в 
разработването на международни 
стандарти за ЕМП и за 
безопасност, което позволява 
на Philips да предвиди бъдещите 
разработки в стандартизацията 
и да ги интегрира своевременно 
в своите продукти.

Предпазител �за �мрежовото �
захранване � 
(само �Обединеното �кралство)
Този телевизор е оборудван 
с одобрен щепсел с три 
конектора. Ако е необходимо 
да се смени предпазителя 
за мрежовото захранване, 
той трябва да се смени 
с предпазител със същата �
стойност �като �посочената на 
щепсела (пример 10A).

Махнете капака на 1. 
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Важно1. 

Поздравяваме �ви �за �покупката �и �добре �
дошли �при �Philips! �

Прочетете �това �ръководство �за �потребителя, �
преди �да �започнете �да �използвате �този �
продукт. �

Обърнете �специално �внимание �на �този �
раздел �и �спазвайте �инструкциите �за �
безопасност �и �за �поддръжка �на �екрана. �
Гаранцията �за �продукта �не �важи, �ако �
повредата �е �вследствие �на �неспазване �
на �тези �инструкции.

За �да �се �възползвате �напълно �от �
поддръжката, �която �предлага �Philips, �
регистрирайте �продукта �на �адрес � 
www.philips.com/welcome.

Моделът �и �серийният �номер �на �телевизора �
могат �да �се �намерят �отзад �и �отстрани �на �
телевизора, �както �и �на �опаковката.

Безопасност 1.1 

За �повдигането �на �телевизора, �който �• �
тежи �25 �килограма �(55 �фунта), � 
са �необходими �двама �души. �
Неправилното �хващане �и �пренасяне �на �
телевизора �може �да �доведе �до �сериозно �
нараняване.

Ако �пренасяте �телевизора �при �• �
ниски �температури �(под �5 �°C), �
отворете �кутията �и �изчакайте, �докато �
телевизорът �се �приспособи �към �
околната �температура �на �помещението, �
преди �да �го �разопаковате.

За �да �избегнете �късо �съединение, �не �• �
излагайте �телевизора, �дистанционното �

управление �или �батериите �му �на �дъжд �
или �вода.

Не �поставяйте �пълни �с �вода �или �други �• �
течности �съдове �върху �или �близо �до �
телевизора. �Разливането �на �течности �
върху �телевизора �може �да �предизвика �
електрически �удар. �Ако �върху �телевизора �
бъдат �разлети �течности, �не �използвайте �
телевизора. �Незабавно �изключете �
телевизора �от �електрическата �мрежа �
и �извикайте �компетентен �техник, �
който �да �го �прегледа.

Не �вкарвайте �каквито �и �да �било �странни �• �
предмети �във �вентилационните �прорези. �
Така �може �да �се �повреди �телевизорът.

Ако �телевизорът �е �монтиран �на �въртяща �• �
се �основа �или �шарнирно �рамо, �уверете �
се, �че �захранващият �кабел �не �се �обтяга �
при �въртене �на �телевизора. �При �обтягане �
на �захранващия �кабел �може �да �се �
разхлабят �връзките �и �да �се �образува �
волтова �дъга �или �да �се �причини �пожар. �

За �да �избегнете �опасността �от �• �
електрически �удар, �не �поставяйте �
телевизора, �дистанционното �управление �
или �батериите �му �в �близост �до �открит �
огън �(напр. �запалени �свещи) �и �други �
източници �на �топлина, �включително �
пряка �слънчева �светлина.

Не �поставяйте �телевизора �в �ограничено �• �
пространство, �като �например �шкаф �
за �книги. �Оставете �около �телевизора �
пространство �от �поне �10 �см �(4 �инча) �
за �вентилация. �Уверете �се, �че �въздушният �
поток �не �е �възпрепятстван.

Ако �поставяте �телевизора �на �плоска, �• �
твърда �повърхност, �използвайте �
само �предоставената �с �уреда �стойка. �
Не �местете �телевизора, �ако �стойката �
не �е �закрепена �правилно �за �него.

Монтирането �на �телевизора �на �• �
стена �трябва �да �се �извършва �само �от �
специалисти. �Телевизорът �трябва �да �се �
монтира �само �на �подходяща �конзола �
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за �стена �и �само �на �стена, �която �може �
със �сигурност �да �издържи �теглото �му. �
Неподходящото �монтиране �на �стена �
може �да �доведе �до �сериозно �нараняване �
или �щети. �Не �се �опитвайте �да �монтирате �
сами �телевизора �на �стена. �

Ако �телевизорът �е �монтиран �на �въртяща �• �
се �основа �или �шарнирно �рамо, �уверете �
се, �че �захранващият �кабел �не �се �обтяга �
при �въртене �на �телевизора. �При �обтягане �
на �захранващия �кабел �може �да �се �
разхлабят �връзките �и �да �се �образува �
волтова �дъга �или �да �се �причини �пожар.

Изключете �телевизора �от �• �
електрическата �мрежа �и �от �антената �
преди �гръмотевични �бури. �По �време �
на �гръмотевична �буря �не �пипайте �
телевизора, �захранващия �кабел �
и �кабела �на �антената.

Уверете �се, �че �имате �пълен �достъп �• �
до �захранващия �кабел, �за �да �можете �
лесно �да �изключите �телевизора �от �
електрическата �мрежа.

При �изключване �на �телевизора �• �
от �мрежата �не �забравяйте �да:

Изключите �телевизора, �след �което �• �
захранването �от �електрическата �
мрежа �(ако �е �налично).

Извадите �захранващия �кабел �от �• �
контакта.

Изключите �захранващия �кабел �от �• �
куплунга �за �захранване �на �задната �
част �на �телевизора. �Винаги �дърпайте �

захранващия �кабел, �като �го �държите �
за �щепсела. �Не �дърпайте �самия �
захранващ �кабел.

Възможна �е �трайна �загуба �на �слуха, �ако �• �
използвате �слушалки �при �голяма �сила �на �
звука. �Въпреки �че �високата �сила �на �звука �
може �да �ви �се �стори �нормална �след �
известно �време, �тя �може �да �увреди �слуха �
ви. �За �да �предпазите �слуха �си, �ограничете �
времето, �в �което �използвате �слушалки �
при �висока �сила �на �звука.

1.2 Поддръжка на екрана

Изключете �уреда �и �разкачете �• �
захранващия �кабел, �преди �да �почистите �
екрана. �Почиствайте �екрана �с �мека, �
суха �тъкан. �Не �използвайте �вещества, �
като �например �домашни �почистващи �
препарати, �тъй �като �те �могат �да �
повредят �екрана.

За �да �избегнете �деформации �или �• �
избледняване �на �цвета, �избърсвайте �
капчиците �вода �възможно �най-скоро.

Не �докосвайте, �не �бутайте, �не �трийте �• �
и �не �блъскайте �екрана �с �твърди �
предмети, �тъй �като �това �може �да �
го �увреди �трайно. �

Когато �е �възможно, �избягвайте �• �
неподвижни �изображения, �които �остават �
на �екрана �за �продължителни �периоди �
от �време. �Сред �примерите �са �менюта �
на �екрана, �страници �на �телетекст, �черни �
ленти �или �борсови �данни. �Ако �се �налага �
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да �използвате �неподвижни �изображения, �
намалете �контраста �и �яркостта �на �екрана, �
за �да �избегнете �повреждането �му.

Грижа за окsолната среда1.3 

Рециклиране на опаковката

Опаковката �на �този �продукт �
е �предназначена �за �рециклиране. �
Свържете �се �с �местните �органи �за �
информация �относно �рециклирането �
на �опаковката.

Изхвърляне на стария продукт

Продуктът �е �произведен �от �
висококачествени �материали �и �компоненти, �
които �могат �да �бъдат �рециклирани �
и �използвани �повторно. �Когато �видите �
символа �на �зачеркнатата �кръгла �кофа �
за �боклук, �прикрепен �към �продукта, �
това �означава, �че �продуктът �е �обхванат �
от �Директива �2002/96/ЕО: �

Не �изхвърляйте �стария �продукт �с �битовите �
отпадъци. �Попитайте �търговеца, �от �
когото �сте �купили �уреда, �за �информация �
за �безопасното �изхвърляне �на �продукта. �
Неконтролираното �изхвърляне �на �
отпадъците �вреди �както �на �околната �среда, �
така �и �на �човешкото �здраве.

Изхвърляне на стари батерии

Доставените �с �продукта �батерии �не �
съдържат �живак �или �кадмий. �Изхвърлете �
тези �и �останалите �батерии �в �съответствие �
с �местните �разпоредби.

Консумация на електроенергия

Телевизорът �консумира �минимална �
електроенергия �в �режим �на �готовност, � 
за �да �намали �до �минимум �въздействието �

върху �околната �среда. �Действителната �
консумация �на �електроенергия �е �обозначена �
на �задната �страна �на �телевизора. �

За �повече �спецификации �на �продукта, �вж. �
продуктовата �брошура �на �адрес � 
www.philips.com/support.
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Телевизора2. 
Този �раздел �ви �дава �общ �поглед �над � 
най-често �използваните �бутони �за �
управление �и �функции �на �телевизора.

Общ преглед на 2.1 
телевизора

Странични бутони за управление 
и индикатори

1

4

3

5

2

POWER1. 
PROGRAM +/-2. 
MENU3. 
VOLUME +/-4. 
индикатор �в �режим �на �готовност/ �сензор �5. 
за �дистанционно �управление

Конектори на задната 2.2 
страна на уреда

• � 1. Изходи за слушалки (вход)
За �стерео �слушалки.

2. TV (75Ω)• �
ТВ �антена

3. EXT 3 – S-VIDEO вход• �
Дава �по-добро �качество �на �
изображението �от �обикновения �видео �
вход. �Кабелът �за �S �видео �пренася �само �
видео �сигнали, �без �звук. �Свържете �левия �
и �десния �аудио �кабели �към �входовете �
AUDIO �L �и �R.

4. EXT 2 – CVBS/YPbPr • �
компонентни (вход)
За �DVD �плейъри. �Не �забравяйте �да �
свържете �левия �и �десния �аудио �кабели �
към �входовете �AUDIO �L �и �R, �тъй �като �
компонентният �кабел �пренася �само �
видео �сигнала, �но �не �и �звука.

5. EXT 1 – SCART (вход-изход)• �
За �редица �устройства, �включително �
видео �рекордери, �камкордери �
(формати �VHS, �8 �мм �или �Hi �8), �декодери, �
сателитни �приемници, �DVD �плейъри, �
игрални �конзоли �или �устройства, �
произвеждащи �RGB �сигнал.
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6. VGA (PC) вход• �

     За �компютър. �За �да �видите �
изображенията �чрез �използваното �
устройство, �натиснете �бутона �SOURCE 
на �дистанционното �управление: �веднъж �
за �избор �на �EXT 1, �два �пъти �за �EXT 
2 �и �т.н. �За �някои �уреди �(свързани �към �
SCART �буксата) �този �избор �се �извършва �
автоматично.

7. HDMI (вход)• �
HDMI �входове �за �плейъри �на �дискове �
Blu-ray, �цифрови �приемници, �игрални �
конзоли �и �други �устройства �с �високо �
качество �на �изображението. �

Бележка   D
Не �свързвайте �устройство, �
произвеждащо �аналогови �RGB �сигнали, �
към �този �вход. �HDMI �входът �е �съвместим �
с �HDCP �формат. �
HDMI, �емблемата �HDMI �и �High-Definition �
Multimedia �Interface �са �търговски �или �
регистрирани �търговски �марки �на �HDMI �
Licensing �LLC.

•    8. VGA AUDIO входове 
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Дистанционно управление2.3 

Този �раздел �описва �дистанционното �
управление. �

18. TELETEXT  
Показване �или �скриване �на �телетекста.
19. ДВОЕН ЕКРАН 
Функцията �не �е �налична.

1. ВКЛ./ИЗКЛ.  
Включване �на �телевизора �от �режим �
на �готовност �и �обратно.

2. SOURCE 
Избор �на �свързаните �устройства.

3. ФОРМАТ НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО 
Избор �на �формата �на �изображението.
4. DUAL I-II 
Функцията �не �е �налична.
5. ЦВЕТНИ КЛАВИШИ 
Избор �на �задачи �от �страниците �на �
телетекста.
6. INFO 
Показване �на �информация �за �програмата, �
ако �има �такава.
7. OK  
Достъп �до �менюто �"Всички �канали" �
или �активиране �на �настройка.
8. Î ï Í Æ 
Стрелки �за �навигация �в �менюто.
9. EXIT 
Изход �от �менюто.
10. ПРОГРАМА (P) +/- 
Превключване �на �следващ �или �предишен �
канал.
11. ЦИФРОВИ КЛАВИШИ 
Избор �на �канал, �страница �или �настройка.
12. ПРЕДИШЕН КАНАЛ 
Връщане �на �последно �гледания �канал.
13. CHANNEL LIST 
Показване �на �списъка �на �каналите.
14. БЕЗ ЗВУК 
Заглушаване �или �възстановяване �на �звука.
15. СИЛА НА ЗВУКА ( )+/- 
Увеличаване �или �намаляване �на �силата �
на �звука.
16. MENU  
Показване �или �скриване �на �менюто.
17. SMART MODE 
Превключване �между �интелигенти �
настройки �за �изображение �и �звук. �
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Запознаване3. 

Този �раздел �ще �ви �помогне �да �инсталирате �
телевизора �и �допълва �информацията, �
предоставена �в �Краткото ръководство за 
работа. 

Бележка  D
Вж. �Краткото ръководство за работа 
за �указания �за �монтиране �на �стойката.

Поставяне на телевизора3.1 

Освен �че �трябва �да �прочетете �и �да �
разберете �инструкциите �за �безопасност �
в �раздел 1.1, �имайте �предвид �следното, �
преди �да �поставите �телевизора:

Идеалното �разстояние �за �гледане �• �
на �телевизия �е �три �пъти �по �размера �
на �екрана �на �уреда.

Поставете �телевизора �на �място, �където �• �
не �попада �светлина �върху �екрана.

Свържете �устройствата, �преди �• �
да �поставите �телевизора.

Монтиране на телевизора 3.2 
на стена

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  B
Монтирането �на �телевизора �на �
стена �трябва �да �се �извършва �само �
от �специалисти. �Koninklijke �Philips �
Electronics �N.V. �не �носи �отговорност �
за �неправилно �монтиране �на �стена, �което �
е �довело �до �злополука �или �нараняване.

Стъпка 1 Купете съвместима с VESA 
конзола за стена

В �зависимост �от �размера �на �телевизионния �
екран �купете �една �от �следните �конзоли �
за �стена:

Размер на 
телевизио 
нния екран  
(инчове/см)

Тип 
съвместима  
с VESA 
конзола 
за стена 
(милиметри)

Специални 
инструкции 

19”/48 �см

20”/51 �см

22”/56 �см

26”/66 �см �

Регулируема 
100 x 100

Регулируема 
100 x 200

Няма

Стъпка 2 Свържете кабелите

Свържете �кабела �на �антената, �захранващия �
кабел �и �всички �останали �устройства �на �
задната �страна �на �телевизора �според �
указанията �в �следващите �раздели.

Стъпка 2 Закрепете съвместимата  
с VESA конзола за стена към  
телевизора

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  B
Използвайте �само �болтовете �(M4 �за �
всички �19-, �20-, �22- �и �26-инчови �модели) �
и �разделителите �в �комплекта, �за �да �
прикрепите �съвместимата �с �VESA �конзола �
за �стена �към �телевизора. � 
Болтовете �в �комплекта �са �предназначени �
да �отговарят �на �теглото �на �телевизора; �
разделителите �в �комплекта �за �
предназначени �за �по-лесно �боравене �
с �кабелите.

Бележка  D
В �зависимост �от �съвместимата �с �VESA �
конзола �за �стена �може �да �се �наложи �
да �отделите �монтажната �пластина �от �
конзолата �за �стена �за �по-лесно �поставяне. �
За �инструкции �вж. �документите �към �
съответната �съвместима �с �VESA �конзола �
за �стена.
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Свързване на кабела на 3.3 
антената 

Свържете �външната �антена �или �кабелната �
мрежа �към �входа �TV (75Ω) на �задната �
страна �на �телевизора. �

Входът �за �антена �(75 �OHM �– �VHF �/ �UHF �/
кабел) �може �да �се �използва �за �свързване �
на �външна �антена �или �други �устройства, �
оборудвани �с �модулатор �(видео �рекордер, �
сателитен �приемник �и �др.). �

Препоръчваме �ви �в �началото �да �не �свързвате �
други �устройства �(видео �рекордер, �
сателитен �приемник), �за �да �не �усложнявате �
процедурата �по �инсталиране �с �включване �
на �допълнителни �стъпки. �Свържете �ги, �след �
като �настроите �каналите.

Свързване на захранващия 3.4 
кабел

Включете �захранващия �кабел �в �контакта.

Предупреждение!  B Телевизорът �трябва �
да �е �включен �на �захранване �с �променлив, �
а �не �с �прав �ток. �Ако �щепселът �се �откачи �
от �кабела, �при �никакви �обстоятелства �
не �го �свързвайте �към �контакта �на �
електрическата �мрежа, �тъй �като �съществува �
опасност �от �електрически �удар.

Бележка  D
Рисунката �служи �само �за �илюстрация. �
Местоположението �на �съединителя �за �
мрежово �захранване �е �различно �според �
модела �на �телевизора.

Поставяне на батериите 3.5 
на дистанционното 
управление

Плъзнете �и �махнете �капака �на �батериите �1. 
на �задната �страна �на �дистанционното �
управление.

Поставете �двете �батерии �от �комплекта �2. 
(размер �AAA, �тип �LR03). �Краищата �на �
батериите �+ �и �- �трябва �да �съответстват �
на �знаците �във �вътрешността �на �корпуса.

Плъзнете �обратно �капака �на �място.3. 

Мерки �за �безопасност �при �използване �
на �батерии: �

Използвайте �само �определения �тип �• �
батерии. �

Не �смесвайте �нови �и �стари �батерии. �• �

Не �използвайте �презареждащи �се �• �
батерии. �
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Не �излагайте �батериите �на �прекомерна �• �
топлина, �не �ги �хвърляйте �в �огън, �не �ги �
зареждайте �и �не �се �опитвайте �да �ги �
отворите. �Така �те �могат �да �се �разтекат �
или �да �експлодират. �

Махнете �батериите �от �дистанционното �• �
управление, �ако �няма �да �го �използвате �
за �дълъг �период.

Включване/изключване или 3.6 
превключване в режим на 
готовност 

Първия �път, �когато �включите �телевизора, �
проверете �дали �захранващият �кабел �
е �свързан �правилно. �Когато �сте �готови, �
включете �мрежовото �захранване �(ако �има �
превключвател �за �електрическата �мрежа), �
след �което �натиснете �бутона � POWER 
отстрани �на �телевизора.

Включване на телевизора от режим на 
готовност

Ако �индикаторът �за �режим �на �готовност �• �
е �включен �(червен), �натиснете �бутона �
. ВКЛ./ИЗКЛ. �на �дистанционното �
управление.

Превключване на телевизора в режим 
на готовност

Натиснете �бутона �• � . ВКЛ./ИЗКЛ. 
на �дистанционното �управление. �
Телевизорът �остава �включен, �но �с �много �
ниска �консумация �на �електроенергия.

Изключване на телевизора

Натиснете �бутона �• � POWER �отстрани �на �
телевизора.
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Инсталиране на 4. 
канали

Първоначална настройка4.1 

При �първото �включване �на �телевизора �
се �появява �менюто �Инсталиране.  
Подчертана �е �опцията �Страна.

Натиснете �1. Í �или �Æ , �за �да �изберете �
държава. �Изберете �страната, �в �която �
се �намирате, �или �страната, �чийто �канали �
искате �да �получавате, �ако �живеете �
в �близост �до �нейните �граници.

Натиснете �2. Î, �след �което �Í �или �Æ за �
избор �на �език.

Натиснете �3. ï, �за �да �изберете �Авто 
търсене.

Натиснете �4. OK, �за �да �започнете �търсене. �
Появява �се �менюто �Авто инсталиране 
и �се �показват �ленти �за �напредъка. �

Бележка  D
Процесът �на �автоматично �настройване �
отнема �няколко �минути. �Не �затваряйте �
менюто, �докато �не �видите �съобщение, �
че �настройването �е �приключило.

За �да �дадете �име, �да �преименувате �или �5. 
да �изтриете �каналите, �натиснете �OK 
и �преминете �към �съответните �процедури. �
В �противен �случай �натиснете �EXIT, �
за �да �излезете. �

Пренареждане на 4.2 
каналите

Менюто �Пренареждане �ви �позволява �да �
смените �реда �на �каналите, �да �дадете �име, �да �
преименувате �или �да �изтриете �канали �и �да �
зададете �списък �на �предпочитани �канали. �

Спазвайте �указанията �в �долната �част �на �
екрана. �

Въвежд. номер канал: цифр. кл.

Влизане в менюто Пренареждане
Натиснете �1. MENU �и �изберете �
Инсталиране > Пренареждане. 

Смяна на номера на канал
Изберете1.  опцията Избор канал  
от �менюто �Пренареждане.

Натиснете �2. P +/-, Í �и �Æ �или �цифровите �
бутони, �за �да �изберете �номера �на �канала, �
който �да �се �махне.

Натиснете �3. Î �или �ï , �за �да �изберете �
опцията �Смяна с канал. 

Натиснете �4. P +/-, Í �и �Æ �или �цифровите �
бутони, �за �да �въведете �номера, �който �
искате �да �зададете �на �канала. �

Натиснете �5. OK.

Смяна на името на канал
Изберете1.  опцията Избор канал �от �
менюто �Пренареждане.
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Авто инсталиране на 4.3 
програми

След �първоначалната �настройка �можете �
да �намерите �и �запазите �всички �активни �
програми �с �една �операция. �

Натиснете �1. MENU �и �изберете �
Инсталиране > Авто инсталиране. 

Натиснете �2. OK, �за �да �въведете �Страна.

Пренареждане
Входни настройки
Предпочитания

...
Ръчно инсталиране ...

...

...

...

Инсталиране

Връщане
Авто инсталиране

Бележка   D
За �да �търсите �липсващи �програми, �
изберете �Други �вместо �Страна. 
С �3. Î �,ï, Í �или �Æ �изберете �държавата, �
където �сте �или �държавата, �чиито �
програми �искате �да �получавате, �ако �
живеете �в �близост �до �границите �й. �

Натиснете �4. OK �за �потвърждение. �
Появява �се �менюто �Авто инсталиране.

Изберете �5. Авто търсене �и �натиснете �
OK, �за �да �започне �автоматичното �
търсене.

Бележка  D
Автоматичното �търсене �отнема �няколко �
минути. �
Когато �приключи �автоматичното �6. 
настройване, �натиснете �OK, �за �да �
прегледате �програмите �и �EXIT, �за �да �
излезете. �

Натиснете �2. P +/-, Í �и �Æ �или �цифровите �
бутони, �за �да �се �покаже �номера �на �
канала, �чието �име �искате �да �смените. �

Натиснете �• � Í �или �Æ , �за �да �изберете �
интервал.

Натиснете �• � Î �и �ï, �за �да �изберете �
буква, �цифра �или �символ.

Натиснете �• � Æ , �за �да �отидете �на �
следващия �знак. �Името �може �да �
се �състои �от �най-много �6 �знака. �

Натиснете �• � OK �за �потвърждение. �

Изтриване на канал
Изберете1.  опцията Избор канал �от �
менюто �Пренареждане.

Натиснете �2. P +/-, Í �и �Æ �или �цифровите �
бутони, �за �да �изберете �номера �на �канала, �
който �да �бъде �изтрит. �

Изберете �3. Изтриване на канал 
и �натиснете �OK. 

Определяне на списък с предпочитани 
канали

Изберете1.  опцията Избор канал �от �
менюто �Пренареждане.

Натиснете �2. P +/-, Í �и �Æ �или �цифровите �
бутони, �за �да �изберете �номера �на �
канала, �който �искате �определите �като �
предпочитан.

Изберете �3. Предпоч. канал �и �натиснете �
OK. �Можете �да �определите �най-много �
6 �предпочитани �канала. �

Натиснете �4. EXIT, �за �да �излезете �от �
менюто. �



BG-14

Ръчно инсталиране на 4.4 
канали

Каналите, �съхранени �по �време �на �
първоначалната �настройка, �могат �да �
се �инсталират �ръчно. �Това �може �да �
е �необходимо, �ако �настройвате �канали �
на �кабелна �мрежа. �

Влизане в менюто Ръчно инсталиране
Натиснете �1. MENU �и �изберете �
Инсталиране > Ръчно инсталиране. 

Ръчно инсталиране на канали
Изберете �менюто �1. Стандарт �от �Ръчно 
инсталиране.

Натиснете �2. Í �или �Æ , �за �да �изберете �
стандарта �за �вашата �страна. �

Честота 057.12 Mhz

Изберете �3. Приемане �и �натиснете �Í �или �
Æ, �за �да �изберете �метода �на �приемане �на �
каналите �(антена �или �кабелна �мрежа). �

Изберете �4. Търсене на канал 
и �натиснете �Í �или �Æ, �за �да �изберете �
канала �за �приемане. �При �намиране �на �
канал �се �показва �изображение. �Честотата �
на �текущата �програма �се �появява �под �
опцията �Честота. 

Ако �изображението �не �е �ясно, �5. 
регулирайте �настройката. � � �Изберете �
Фина настройка �и �натиснете �Í �или �Æ, �
за �да �регулирате �настройката. �

Изберете �6. Име на канала 
и �редактирайте �името, �както �следва:

Натиснете �• � Í �или �Æ , �за �да �изберете �
интервал.

Натиснете �• � Î �и �ï, �за �да �изберете �
буква, �цифра �или �символ.

Натиснете �• � Æ , �за �да �отидете �на �
следващия �знак. �

Натиснете �• � OK �за �потвърждение. �

Ако �каналът �е �кодиран, �можете �да �7. 
свържете �декодер �към �входа �EXT 1.

Изберете �опцията �Декодер 
и �натиснете �OK, �след �което �натиснете � 
Í �или �Æ , �за �да �отметнете �полето.

Изберете �опцията �8. Набор знаци 
телетекст �и �натиснете �Í �или �Æ, �за �да �
изберете �набора �знаци, �който �да �се �
използва �за �телетекста �на �този �канал.

Налични �са �следните �набори �знаци: �

Западна �Европа �• �
Западна �Европа � �• �
Гръцки � �• �
Руски �– �Български �• �
Руски �– �Украински � �• �
Руски �– �Белоруски � �• �
Арабски• �

Изберете �опцията �9. Съхрани под номер  
и �с �цифровите �бутони �въведете �номера, �
зададен �на �канала �(напр. �за �BBC1 �
напишете �01). � �

Натиснете �OK. 

Бележка:    D
Винаги, �когато �смените �дадена �стойност �
в �менюто �Ръчно инсталиране, �
опцията �Съхрани под номер �започва �
да �мига. � �За �да �потвърдите �промяната, �
изберете �опцията �Съхрани под номер 
и �натиснете �OK. �Ако �не �потвърдите �
промяната, �тя �бива �отменена, �когато �
смените �каналите �или �превключите �
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телевизора �в �режим �на �готовност.
Повторете �процедурата, �за �да �намерите �10. 
други �канали. �

Бележка D

За �търсене �на �липсващи �канали �при �• �
кабелни �мрежи �изберете �опцията �
Други �вместо �страна �от �списъка �на �
държавите. �След �това �изберете �Авто 
актуализиране �в �менюто �Авто 
инсталиране. 

За �последваща �настройка: �• �
Функцията �• � Авто актуализиране 
ви �позволява �да �настроите �нови, �
липсващи �или �неправилно �настроени �
канали. �

Функцията �• � Авто търсене �се �
използва �за �настройване �на �канали �
след �първоначалната �настройка �
(напр. �след �преместване). �Този �
процес �изтрива �всички �запазени �до �
момента �канали. �За �да �настроите �нов �
канал, �най-добре �е �да �използвате �
Авто актуализиране �или �Ръчно 
инсталиране.
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Използване на 5. 
телевизора

Превключване на канали5.1 

Въведете �номер �(от �1 �до �99) �или �• �
използвайте �P +/- �на �дистанционното �
управление.

Използвайте �• � PROGRAM +/- на �
страничния �контролен �панел �на �
телевизора. �

Избор на предпочитаните 5.2 
канали

За �информация �как �да �определите �списък �
с �предпочитани �канали �вж: �Определяне на 
списък с предпочитани канали.

Изберете �предпочитаните �канали, �като �
натиснете �P +/- �на �дистанционното �
управление. �

Натиснете �1. SMART MODE �на �
дистанционното �управление.

Изберете �опцията �2. PR+/PR- клавиши. 

Натиснете �3. Í �или �Æ, �за �да �изберете �
Предпочитани. 

За �да �откажете �тази �опция, �изберете �
Всички канали �в �опцията �PR+/PR- 
клавиши. 

Бележка:   D
Можете �да �изберете �канали, �които �не �
са �във �вашия �списък, �чрез �натискане �на �
цифровите �бутони �на �дистанционното �
управление �или �бутоните � 
PROGRAM +/- �на �телевизора.

Избор на AV програми5.3 

Натиснете �бутона �• � SOURCE �на �
дистанционното �управление, �за �да �
превключите �между �аудиовизуалните �
програми. �Изберете �измежду: �TV, EXT 1,  
EXT 2-CVBS, EXT 3, EXT 2-YPbPr, 
HDMI, PC.

Регулиране на силата  5.4 
на звука

Натиснете �• �  + �или �- �на �
дистанционното �управление.

Натиснете �• � VOLUME + �или �- �на �
страничния �контролен �панел �на �
телевизора.

Натиснете �• � БЕЗ ЗВУК �на �
дистанционното �управление, �за �да �
заглушите �звука. �Натиснете �БЕЗ ЗВУК 
отново, �за �да �включите �звука.

Показване на информация 5.5 
за състоянието

В �режим �ТВ �натиснете �бутона �INFO 
на �дистанционното �управление, �за �да �
се �покажат �номерът �на �канала, �часът �
и �типът �звук. �Ако �е �зададен �Таймер 
за изключване, �оставащото �време �до �
изключването �на �телевизора �е �обозначено �
със �символ.

В �режим �PC �натиснете �бутона �INFO �на �
дистанционното �управление, �за �да �се �
покажат �часът, �видът �звук, �източникът �
на �получавания �сигнал �и �разделителната �
способност. �Ако �е �зададен �Таймер 
за изключване, �оставащото �време �до �
изключването �на �телевизора �е �обозначено �
със �символ.

При �включване �на �телевизора �и �при �смяна �
на �каналите �се �показват �номерът �и �името �
на �канала. �

Бележка  D
Ако �активирате �функцията �Номер на 
канал �в �менюто �Предпочитания, �
номерът �на �канала �ще �се �показва �
постоянно.



BG-17

BG

Показване на списъка 5.6 
на каналите

Натиснете �1. CHANNEL LIST �на �
дистанционното �управление, �за �да �
се �покаже �списъкът �на �каналите. �

Списъкът �на �каналите �може �да �съдържа �
до �11 �страници �и �показва �името �
и �номера �на �всеки �канал. �На �последната �
страница �са �устройствата, �свързани �към �
AV �конекторите. �

Списъкът �се �показва �на �страницата, �
която �съдържа �канала �или �AV �програмата, �
която �гледате �в �момента. �Каналът �
(или �AV �програмата), �който �гледате, �
е �обозначен �със �символ.

Натиснете �2. Î �или �ï , �изберете �канала �
и �натиснете �OK. 

С �3. Í �или �Æ можете �да �превъртате �през �
страниците. �

Натиснете �4. EXIT, �за �да �излезете �от �
менюто.
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6. Допълнителни 
функции на 
телевизора

Регулиране на настройките 6.1 
на звука

Влизане в менюто за звука
Натиснете �1. MENU �на �дистанционното �
управление �и �изберете �Преглед > Звук. 

Появява �се �менюто �Звук.

Натиснете �2. EXIT, �за �да �излезете �от �
менюто. �

Изберете �3. Връщане �и �натиснете �OK, �
за �да �се �върнете �в �менюто �Преглед.

Описание на опциите за звука

Контрол на тона• � : �Дава �достъп �до �
менюто �Контрол на тона �(за �повече �
информация �вж. �по-долу). �

Вид на звука• � : �Натиснете �Í �или �Æ, �
за �да �изберете �вид �на �звука �от �списъка. �

Бележка  D
Наличните �опции �зависят �от �програмата, �
която �гледате.

Баланс• � : �Натиснете �Í �или �Æ, �за �да �
балансирате �звука �между �левия �и �десния �
говорители. �

Incredible Surround• � : �Добавя �
повече �дълбочина �и �мащаб �на �звука �
на �телевизора. �Натиснете �Í �или �Æ, �
изберете �опция �от �списъка. �

Авто на звука• � : �Запазва �една �и �съща �
сила �на �звука �за �всички �канали. �
Натиснете �Í �или �Æ, �изберете �опция �
от �списъка. �

Регулиране на тона
Натиснете �1. MENU �на �дистанционното �
управление �и �изберете �Преглед > Звук.

Изберете �2. Контрол на тона и �натиснете �
OK, �за �да �се �покаже �менюто. �

Можете �да �изберете �предварително �
определена �настройка �и �да �определите �
собствени �настройки �чрез �графичния �
еквилайзер. �Предлагат �се �следните �
опции:

Използване на интелигентен звук
С �1. Í �или �Æ �изберете �настройка �
от �списъка �за �програмата, �която �
гледате: �Лично/Реч/Музика/Филм/
Мултимедия.  

Настройката �Лично �съхранява �вашите �
настройки �на �графичния �еквилайзер. �

Можете �да �влезете �в �списък �с �предварително �
зададени �настройки �на �звука �директно, �
като �натиснете �бутона �SMART MODE 
на �дистанционното �управление, �изберете �
опцията �Интел. звук �и �изберете �една �от �
предварително �зададените �настройки �от �
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списъка. �Изборът �ви �се �прилага �за �всички �
канали �и �AV �програми.

Настройка на обхвата на честотата

Графичният �еквилайзер �има �пет �честотни �
ленти. �Настройте �всяка �лента �поред.

Натиснете �1. MENU �на �дистанционното �
управление �и �изберете �Преглед > 
Звук > Контрол на тона > Oбхвата 
на честотата. 

Натиснете �2. Í �или �Æ, �за �да �изберете �
честотна �лента. �

С �бутоните �3. Î �и �ï настройте �всяка �
лента.

Повторете �процедурата �за �останалите �4. 
честотни �ленти.

Натиснете �5. OK �за �потвърждение. �

Бележка  D
Когато �настройвате �графичния �
еквилайзер, �под �опцията �Интел. звук 
се �появява �Лично �и �настройките �ви �
се �запазват �като �нови �лични �настройки. � 

6.2 Регулиране на настройките 
на изображението

Регулирайте �настройките �на �изображението �
според �вашите �предпочитания, �видa �
програма, �която �гледате, �и �околното �
осветление. �При �регулиране �на �дадена �
настройка �избраната �опция �се �изобразява, �
което �ви �позволява �да �виждате �промените �
на �екрана. �Цялото �меню �се �показва �
отново, �когато �изберете �друга �опция �или �
когато �изтече �времето �за �извършване �на �
настройката.

Влизане в менюто за изображение
Натиснете �1. MENU �на �дистанционното �
управление �и �изберете �Преглед > 
Изображение. 

Ще �се �появи �менюто �Изображение.

Натиснете �2. EXIT, �за �да �излезете �от �
менюто. �

Изберете �3. Връщане �и �натиснете �OK, �
за �да �се �върнете �в �менюто �Преглед.

Описание на опциите за изображение

Интел. изображ.• � : 
С �Í �или �Æ �изберете �настройка �от �
списъка �за �програмата, �която �гледате: �
Лично/Ярко/Стандарт/Филм/
Икономия на енергия. Лично 
съдържа �стойностите, �които �сте �
определили �за �Яркост, �Цвят, �Контраст 
и �Острота.
Можете �да �влезете �в �списъка �на �
предварително �зададените �настройки �
на �изображението �директно, �като �
натиснете �бутона �SMART MODE �на �
дистанционното �управление. �Изберете �
опцията �Интел. изображ. �и �изберете �
една �от �предварително �зададените �
настройки �от �списъка. �Изборът �ви �ще �
се �приложи �за �всички �канали. �Трябва �
да �изберете �предварително �зададена �
настройка �за �всяка �AV �програма.
Бележка  D
Интелигентният �режим �не �е �достъпен �
в �режим �VGA(PC).

Яркост, цвят, контраст, тон, острота• � : �
Натиснете �Í �или �Æ, �за �да �регулирате �
тези �настройки.

Намаляване на шума• � : �Подобрява �
качеството �на �изображението �при �
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приемане �на �слаб �сигнал. �Натиснете � 
Í �или �Æ, �за �да �изберете �опция �от �списъка.

Други настройки• � : �Дава �достъп �до �
следните �опции.

 � � � � �В �режим �VGA �имате �достъп �до �редица � � 
 � � � � �специфични �функции:

Авто настройка• � : �Натиснете �OK, �
за �да �настроите �следните �функции: �
Фаза, Часовник, Вертик. позиция 
и �Хоризонт. позиция.

Фаза, Часовник• � : �Натиснете � 
Í �или �Æ, �за �да �регулирате �тези �
настройки, �с �цел �да �се �повиши �
качеството �на �изображението.

Вертик. позиция• � : �Натиснете � 
Í �или �Æ, �за �да �преместите �
изображението �вертикално �по �екрана.

Хоризонт. позиция• � : �Натиснете �
Í �или �Æ, �за �да �преместите �
изображението �хоризонтално �
по �екрана.

Други настройки

Други настройки на изображението
Натиснете �1. MENU �на �дистанционното �
управление �и �изберете �Преглед > 
Изображение > Други настройки. 

Появява �се �менюто �Други настройки.

Динам. контраст

Авто формат

2. Натиснете �EXIT, �за �да �излезете �от �
менюто. �

Изберете �3. Връщане �и �натиснете �OK, �за �
да �се �върнете �в �менюто �Изображение.

Описание на опциите в Други настройки

Филмов режим• � : �Разпознава �кога �се �
излъчва �филм �и �подобрява �качеството �на �
картината �за �филми. �Натиснете �Í �или �Æ, �
за �да �изберете �опция �от �списъка.

Бележка   D
Опцията �Автоматично �е �избрана �по �
подразбиране. �Тази �функция �е �достъпна �
само �при �определени �аудиовизуални �
източници.

Динам. контраст• � : �Натиснете �Í �или �Æ, �
за �да �изберете �Вкл. �или �Изкл.

Бележка  D
Тази �функция �не �е �достъпна �в �режим �
VGA �(PC).

NTSC тон• � : �Натиснете �Í �или �Æ, �за �да �
регулирате �тона �на �изображението.

Бележка   D
Тази �функция �е �достъпна �само �за �NTSC �
аудиовизуални �източници.

Авто формат• � : �автоматично �се �прилага �
подходящият �формат �на �картината. �
Поставете �отметка, �като �натиснете �OK, �
или �натиснете �Í �или �Æ, �за �да �разрешите �
тази �функция.
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Бележка   D
Тази �функция �е �достъпна �само �за �
определени �аудиовизуални �източници. � 
Не �е �налична �за �всички �модели �
телевизори.

Настройка на часа 6.3 
и таймерите

Можете �да �настроите �часа �на �телевизора �
и �да �програмирате �таймер �за �автоматично �
изключване �или �включване.

Настройка на часа
Натиснете �1. MENU �на �дистанционното �
управление �и �изберете �Преглед > 
Характеристики > Час. 

Ще �се �появи �менюто �Час.

Изберете �опцията �2. Справка за час.

Настройте �часа �по �един �от �следните �3. 
начини.

От �канал �с �телетекст: � • �
Включете �на �канал, �който �показва �
телетекст. �Ако �на �този �канал �има �
часовник, �часът �се �показва �след �
няколко �секунди. �

Ръчно: • �
изберете �опцията �Час �и �натиснете �
Í �или �Æ, �за �да �въведете �точен �час. �
Настройката �- �- �се �появява �под �
опцията �Справка за час.

Бележка  D
Ако �захранването �бъде �изключено �
(телевизорът �бъде �изключен �от �
електрическата �мрежа �или �има �
електрическа �повреда), �часът �ще �се �
загуби, �ако �е �бил �зададен �ръчно. �Ще �се �
наложи �да �го �въведете �отново. �Отидете 
на �канал, �където �има �информация �за �часа, �
и �проверете �дали �сте �въвели �точен �час.

Програмиране на таймер за изключване
Можете �да �зададете �период �от �време �или �
час, �когато �телевизорът �да �се �превключи �
в �режим �на �готовност.

Задаване на период от време, след 
който телевизорът да се превключи 
в режим на готовност

Натиснете �1. MENU �на �дистанционното �
управление �и �изберете �Преглед > 
Характеристики > Час > Таймер за 
заспиване.  
Ще �се �появи �менюто �Таймер за 
заспиване.

Натиснете �2. Í �или �Æ, �за �да �зададете �
периодът �от �време, �след �който �
телевизорът �автоматично �да �се �
превключи �в �режим �на �готовност. �
(Максимално �4 �часа �на �5-минутни �
интервали.)

За �да �деактивирате �тази �функция, �3. 
изберете �Изкл..

Задаване на час, в който телевизорът 
да се превключи в режим на готовност



BG-22

Натиснете �1. MENU �на �дистанционното �
управление �и �изберете �Преглед > 
Характеристики > Час > Таймер 
за изключване. 

Натиснете2.  Í �или �Æ, �за �да �изберете �
Веднъж �или �Ежедневно. �Изберете �
Изкл., �за �да �деактивирате �тази �функция.

Изберете �3. Час за изключване. 

С4.  Í, �Æ �или �цифровите �бутони �въведете �
часа, �в �който �искате �телевизорът �да �се �
превключи �в �режим �на �готовност.

Програмиране на таймер за събуждане 

Натиснете �1. MENU �на �дистанционното �
управление �и �изберете �Преглед > 
Характеристики > Час > Таймер 
за събуждане. 

Натиснете2.  Í �или �Æ, �за �да �изберете �
Веднъж �или �Ежедневно. �Изберете �
Изкл., �за �да �деактивирате �тази �функция.

Изберете �3. Час за събуждане. 

С4.  Í, �Æ �или �цифровите �бутони �въведете �
часа, �в �който �искате �телевизорът �да �се �
включи �от �режим �на �готовност.

Изберете �5. Канал за събуждане. 

С6.  Í, �Æ �или �цифровите �бутони �въведете �
номера �на �канала, �на �който �да �се �включи �
телевизорът.

Натиснете �7. EXIT, �за �да �излезете �от �
менюто.

Натиснете �бутона �8. ВКЛ./ИЗКЛ. 
на �дистанционното �управление, �за �да �
превключите �телевизора �в �режим �на �
готовност.

Телевизорът �автоматично �ще �се �
включи �в �програмирания �час, �ако �не �
го �прекъснете �чрез �дистанционното �
управление. �След �включването �на �
телевизора:

можете �да �използвате �нормално �• �
всичките �му �функции;

можете �да �превключите �телевизора �• �
в �режим �на �готовност. �В �такъв �случай �
функцията �Таймер за събуждане 
ще �бъде �деактивирана �за �съответния �
ден;

ако �избраният �от �менюто �канал �• �
е �заключен, �ще �се �наложи �да �въведете �
кода �си, �за �да �имате �достъп �до �него.

Използване на родителски 6.4 
контрол

Можете �да �зададете �ПИН �код �и �да �
ограничите �достъпа �до �телевизора �по �
следния �начин: �

Спрете �достъпа �до �канали �и/или �AV �• �
програми. �

Спрете �възможността �за �промяна �на �• �
таймерите �за �изключване �и �събуждане. �

Спрете �достъпа �до �менюто �за �• �
инсталиране, за �да �предотвратите �
настройването �на �канали �без �вашето �
съгласие. �

Влизане в менюто Родителски контрол
Натиснете �1. MENU �на �дистанционното �
управление �и �изберете �
Характеристики > Родителски 
контрол. 

Определяне на ПИН код
Натиснете �1. MENU �на �дистанционното �
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управление �и �изберете �
Характеристики > Родителски 
контрол > ПИН код.

С2.  �цифровите �бутони �на �дистанционното �
управление �въведете �4-цифрен �код. �
На �екрана �се �появяват �звездички, �
вместо �номерата.

Опред. на PIN код: цифр. кл.

Въведете �кода �повторно, �за �да �го �3. 
потвърдите.

Бележка  D
Изберете �лесен �за �запомняне �код.

Бележка   D
Когато �функцията �за �родителски �контрол �
е �разрешена, �трябва �да �въведете �своя �
ПИН �код, �за �да �влезете �в �менюто �
Родителски контрол.

Нулиране на ПИН код

Втора �възможност �е �да �използвате �главния �
код �0711, �за �да �нулирате �ПИН �кода �си.

Заключване на канал или AV програма

Бележка   D
Тази �функция �е �достъпна �само �ако �
е �бил �определен �ПИН �код. �За �да �
гледате �канал �или �AV �програма, �която �
е �заключена, �опитайте �се �да �влезете �в �нея �
и �следвайте �стъпките, �описани �на �екрана. �
Заключването �се �активира �отново �след �
превключване �на �телевизора �в �режим �на �
готовност.

Натиснете �1. MENU �на �дистанционното �
управление �и �изберете �
Характеристики > Родителски 
контрол > Избор канал.

С2.  Í, �Æ �или �цифровите �бутони �изберете �
канала, �който �да �бъде �заключен. �
Натиснете Í или �Æ, �за �да �влезете �в �AV �
програмите.

Натиснете �3. Í �или �Æ, �за �да �отметнете �
полето �срещу �опцията �Закл. канал.

За �отключване �на �канал �или �AV �програма:

Отидете �в �менюто �• � Родителски 
контрол, �като �въведете �своя �код.

Изберете �опцията �• � Закл. канал.

Натиснете �• � Í �или �Æ , �за �да �махнете �
отметката �в �полето. �

Натиснете �• � EXIT, �за �да �излезете �от �
менюто.

Заключване на бутоните на телевизора

Бележка   D
Тази �функция �е �достъпна �само �ако �е �бил �
определен �ПИН �код. �Ще �имате �нужда �
от �дистанционното �управление, �за �да �
можете �да �използвате �телевизора.
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Натиснете �1. MENU �на �дистанционното �
управление �и �изберете �
Характеристики > Родителски 
контрол > Закл. лицев панел.

Натиснете2.  Í �или �Æ, �за �да �отметнете �
полето.

Отключване �на �бутоните:

Отидете �в �менюто �• � Родителски 
контрол, �като �въведете �своя �код.

Изберете �опцията �• � Закл. лицев 
панел.

Натиснете �• � Í �или �Æ , �за �да �махнете �
отметката �в �полето. �

Натиснете �• � EXIT, �за �да �излезете �от �
менюто.

Заключване на менюто "Час"

Бележка   D
Тази �функция �е �достъпна �само �ако �е �бил �
определен �код. �Когато �тази �функция �
е �активна, �ще �трябва �да �въведете �своя �
ПИН �код, �за �да �можете �да �влезете �
в �менюто �Час.
Натиснете �1. MENU �на �дистанционното �
управление �и �изберете �Характеристики 
> Родителски контрол > Час закл.. 

Натиснете2.  Í �или �Æ, �за �да �отметнете �
полето.

Отключване �на �менюто �Час:

Отидете �в �менюто �• � Родителски 
контрол, �като �въведете �своя �
ПИН �код.

Изберете �опцията �• � Час закл..

Натиснете �• � Í �или �Æ , �за �да �махнете �
отметката �в �полето. �

Натиснете �• � EXIT, �за �да �излезете �от �
менюто.

Заключване на менюто "Инсталиране"

Бележка   D
Тази �функция �е �достъпна �само �ако �е �бил �
определен �код. �Когато �тази �функция �
е �активна, �ще �трябва �да �въведете �своя �
ПИН �код, �за �да �можете �да �влезете �
в �менюто �Инсталиране.
Натиснете �1. MENU �на �дистанционното �
управление �и �изберете �
Характеристики > Родителски 
контрол > Инстал. закл..

Натиснете2.  Í �или �Æ, �за �да �отметнете �
полето.
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Отключване �на �менюто �Инсталиране:

Отидете �в �менюто �• � Родителски 
контрол, �като �въведете �своя �код.

Изберете �опцията �• � Инстал. закл..

Натиснете �• � Í �или �Æ , �за �да �махнете �
отметката �в �полето. �

Натиснете �• � EXIT, �за �да �излезете �от �
менюто.

Персонализиране на 6.5 
телевизора

Задаване на предпочитания

След �като �са �настроени �предпочитанията, �
те �остават �в �сила, �докато �не �бъдат �
променени.

Натиснете �1. MENU �на �дистанционното �
управление �и �изберете �Инсталиране > 
Предпочитания.

Ще �се �появи �менюто �Предпочитания.

Показва номер на канал постоянно или не.
Отметка: кл.</>.

Натиснете �2. EXIT, �за �да �излезете �
от �менюто. �

Изберете �3. Връщане �и �натиснете �
OK, �за �да �се �върнете �в �менюто �
Инсталиране.

Описание на предпочитанията

Номер на канал• � : �Показва �се �постоянно �
номера �на �гледания �в �момента �канал. �
За �да �активирате �тази �функция, �
натиснете �Í, �Æ �или �OK, �за �да �
отметнете �полето.

Език• � : �Натиснете �Í �или �Æ, �за �да �изберете �
езика �на �менюто.

Бележка   D
Веднага �щом �изберете �език, �менюто �
се �променя.

Макс. сила на звука ТВ:• �  �Задава �се �
максималната �сила �на �звука. �Натиснете �
Í �или �Æ, �за �да �зададете �силата �на �звука. �
За �да �чуете �силата, �която �сте �задали, �
натиснете �бутона �OK и �го �задръжте �за �
няколко �секунди.

Енергоспестяващ режим• � : �Когато �
е �активен �този �режим, �телевизорът �
автоматично �се �превключва �в �режим �
на �готовност �след �10 �минути, �ако �не �
получава �сигнал �от �избрания �канал �или �
AV �програма. �За �да �активирате �този �
режим, �натиснете �Í, �Æ �или �OK, �за �да �
отметнете �полето.



BG-26

Конфигуриране на AV входове

Можете �да �конфигурирате �телевизора �
според �уредите, �които �свързвате �към �него.

Натиснете �1. MENU �на �дистанционното �
управление �и �изберете �Инсталиране > 
Входни настройки.

Появява �се �менюто �Входни настройки.

Използвайте �съобщенията �на �екрана �
и �следните �указания, �за �да �конфигурирате �
AV �входовете.

EXT 1 име• � : �Ако �е �необходимо, �сменете �
името �по �следния �начин: �

С �• � Æ �изберете �EXT 1_ _ _ .

Натиснете �• � Î �и �ï, �за �да �изберете �
буква, �цифра �или �символ.

Натиснете �• � Æ , �за �да �отидете �на �
следващия �знак. �

Повторете �горните �стъпки, �докато �• �
въведете �името. �Натиснете �OK �за �
потвърждение. �

EXT 1 видео вход• � : �С �Í �или �Æ 
изберете �вида �на �видео �сигнала, �
предаван �от �уреда, �свързан �към �входа �
EXT 1. �Изберете �RGB, �ако �не �се �
показва �изображение �при �свързване �на �
игрална �конзола.

EXT 2-CVBS name• � : �Ако �е �необходимо, �
сменете �името �по �описания �начин �за �
EXT 1 име.  
Сменете EXT 1_ _ _ �с �EXT 2_ _ _.

EXT 3 име• � : �Ако �е �необходимо, �сменете �
името �по �описания �начин �за �EXT 1 име. 
Сменете EXT 1_ _ _ �с �EXT 3_ _ _.

EXT 2-YPbPr name• � : �Ако �е �
необходимо, �сменете �името �по �описания �
начин �за �EXT 1 име.  
Сменете EXT 1_ _ _ �с �EXT 2_ _ _.

HDMI име• � : �Ако �е �необходимо, �сменете �
името �по �описания �начин �за �EXT 1 име. 
Сменете EXT 1_ _ _ �с �HDMI_ _.

PC Name• � : �Ако �е �необходимо, �сменете �
името �по �описания �начин �за �EXT 1 име. 
Сменете EXT 1_ _ _ �с �PC_ _ _.

Натиснете �• � EXIT, �за �да �излезете �
от �менюто. �Изберете �Връщане 
и �натиснете �OK, �за �да �се �върнете �
в �менюто �Инсталиране.

Използване на телетекст6.6 

В �много �държави �телетекстът �е �с �различни �
имена �(TOP �Text, �Fastext, �FLOF �text, �
Videotext). �Телетекстът �се �предоставя �
като �безплатна �услуга �от �телевизионните �
компании. �Тази �услуга �предоставя �
голямо �изобилие �от �информация, �
достъпна �по �всяко �време, �за �времето, �
за �спортни �резултати, �новини, �игри �и �т.н. �
Информацията �е �представена �на �страници �
или �е �организирана �по �теми, �обозначени �
с �различни �цветове �на �екрана. �Можете �да �
влезете �в �тези �информационни �страници �
или �теми, �като �просто �натиснете �цветните �
бутони �на �дистанционното �управление.

SMART

TELETEXT

SOURCE

DUAL I-II

Достъп до телетекста
 �Натиснете �бутона �1. TELETEXT �на �
дистанционното �управление. �Появява �
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STOP• �
Информацията �е �разпръсната �на �
няколко �подстраници, �които �се �показват �
последователно. �За �да �прекратите �
смяната �на �подстраниците, �изберете �
STOP �и �натиснете �OK. �Натиснете �
отново �OK, �за �да �продължите �смяната �
на �подстраниците.

Ако �изберете �STOP �и �символът �
смени �цвета �си, �това �означава, �че �няма �
подстраници. �

Скрити отговори• �
За �да �видите �скритите �отговори �
(например �при �игрите), �изберете? 
и �натиснете �OK. 

- �Натиснете �отново �OK, �за �да �скриете �
отговорите.

- �Натиснете �MENU, �на �мястото �на �
иконата �? �се �появява �C �в �полето �за �
навигация. �След �това �натиснете �Í �или �Æ, �
за �да �изберете �набора �от �знаци �(вж. �стр. �
14 �за �всички �налични �набори �знаци). �

Мащабиране• �
Изберете �  �и �натиснете �OK: �веднъж, �
за �да �приближите �горната �част �на �екрана, �
два �пъти, �за �да �приближите �долната �част �
на �екрана, �три �пъти, �за �да �се �възстанови �
нормалната �големина �на �екрана.

Смесен дисплей• �
Изберете �  �и �натиснете �OK. 
Телетекстът �се �показва �само �в �дясната �
половина �на �екрана. �С �бутона �
TELETEXT �можете �да �превключвате �
между �цял �екран �и �смесен �дисплей.

Други функции на телетекста

Новина• �
Когато �бъде �открита �новина, �на �мястото �
на �иконата �  �се �появява �  N  �в �полето �
за �навигация. �Изберете �я �и �натиснете �
OK, �за �да �се �покаже �новината. �Ако �
бъде �обновена, �функцията �телетекст �се �

се �основната �индексна �страница.

Избиране �на �страница �с �дистанционното �2. 
управление: �

Въведете �номера �на �страницата �• �
с �цифровите �бутони. �

С �P �+/- �можете �да �видите �следващата �• �
или �предходната �страница. �

Натиснете �съответния �цветен �бутон, �• �
за �да �изберете �един �от �цветните �
елементи �в �долния �край �на �екрана.

Натиснете �отново �3. TELETEXT, �за �да �
изключите �телетекста.

Избиране на подстраници на 
телетекста

Една �страница �от �телетекста �може �да �
съдържа �няколко �подстраници. �Ако �
текущата �страница �съдържа �подстраници, �
номерът �на �страницата �е �показан �в �зелен �
цвят. �

Натиснете �1. TELETEXT �на �
дистанционното �управление.

Изберете �страница �от �телетекста.2. 
Натиснете �3. Í �или �Æ, �за �да �влезете �
в �режима �на �директен �достъп �до �
подстраници. �Дисплеят �ще �изглежда �
така: �185 �0001. �

Въведете �4-цифрения �номер �(напр. �0003), �4. 
за �да �въведете �подстраницата.

Или �натиснете �5. P +/-, �за �да �преминете �
през �всички �подстраници.

Навигация през страници на 
телетекста

С �бутоните �за �навигация �Î �и �ï �изберете �
една �от �следните �функции:

Бележка  D
За �20 �инчови �модели �натиснете �MENU 
в �режим �TXT, �за �да �активирате �следните �
четири �икони.



BG-28

TOPtext• �
TOPtext �показва �жълта �и �синя �лента �
в �долния �край �на �страницата. �Синята �
лента �показва �тема, �в �която �можете �да �
влезете �директно, �като �натиснете �синия �
бутон. �След �това �в �синия �раздел �ще �се �
покаже �следващата �тема.

Жълтият �раздел �показва �статия, �
в �която �можете �да �влезете �директно, �
като �натиснете �жълтия �бутон. �След �
това �в �жълтия �раздел �ще �се �покаже �
следващата �статия.

Натиснете EXIT, �за �да �излезете �от �
телетекста.

активира �и �показва �новата �информация.

Субтитри• �
Някои �канали �предоставят �субтитри �
за �определени �програми. �Номерът �на �
съответните �страници �е �обозначен �на �
индексната �страница �на �телетекста.

За �да �се �показват �субтитрите, �
активирайте �телетекста �и �въведете �
номера �на �страницата, �която �показва �
субтитрите. �След �намирането �на �
страницата �субтитрите �се �появяват �
в �телевизионното �изображение. �Полето �
за �навигация �изчезва �след �няколко �
секунди. �За �да �се �покаже �отново, �
натиснете �TELETEXT.

Алармена страница• �
В �някои �държави �(Испания, �Бенелюкс �
и �др.) �можете �да �зададете �час �за �
показване �на �определени �алармени �
страници.

За �тази �цел, �отидете �на �съответната �
алармена �страница �и �влезте �в �режим �
на �подстраници. �Въведете �часа �вместо �
номера �на �подстраницата �(например �
1705 �за �17:05) �и �натиснете �EXIT. 
Страницата �изчезва �и �се �появява �отново �
в �указания �час, �в �случай �че �не �смените �
каналите �или �не �изключите �телевизора �
преди �това.

Пряк достъп• �
Жълтият �и �синият �бутони �на �
дистанционното �управление �дават �пряк �
достъп �до �страници, �чиито �номера �са �
показани �в �жълто �и �синьо �в �долния �край �
на �екрана.

Fastext (FLOF)• �
В �долния �край �на �екрана �при �телетекст �
Fastext �има �лента, �разделена �на �цветни �
раздели. �Цветовете �представляват �
препратки �към �темите. �За �да �влезете �
в �дадена �тема, �натиснете �съответния �
цветен �бутон �на �дистанционното �
управление.
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Технически  7. 
 спецификации

Поддържана разделителна способност 
на екрана

Компютърни формати • �
Разделителна � � скорост �на 
способност � � обновяване 
640 �x �480 � 60Хц 
800 �x �600 � 60Хц 
1024 �x �768 � 60Хц

Бележка   D
Модел �20PFL3403 �поддържа �само �
формата �640x480 �60Хц

Видео формати • �
Разделителна � � скорост �на 
способност � � обновяване 
480i � 60Хц 
480p � 60Хц 
576i � 50Хц 
576p � 50Хц 
720p � 50Хц, �60Хц 
1080i, � � 50Хц, �60Хц

Бележка   D
Модел �20PFL3403 �поддържа �само �
форматите �480i �60Хц, �480p �60Хц, �576i �
50Хц и �576p �50Хц

Тунер / Приемане / Предаване

Вход �за �антена: �75 �ома �коаксиален �• �
(IEC75).

ТВ �система: �PAL �BG,D/K,I � • �
 � � � � � � � � � � � � � � � � �SECAM �L/L’

Дистанционно управление

Батерии: �2 �x �AAA �размер �(тип �LR03)• �

Връзки

Изход �за �слушалки �(стерео �минижак)• �

TV �ANTENNA• �

EXT �3: �S-VIDEO• �

EXT �2: �YPbPr/CVBS, �Audio �L/R �in.• �

EXT �1 �(SCART): �Audio �L/R, �CVBS �in/out, �. �• �
RGB

VGA �(PC)• �

HDMI• �

VGA �AUDIO: �аудио �вход �минижак.• �

Захранване

Мрежово �захранване: � • �
AC �100–240V �(±10%).

Мощност �и �консумация �на �• �
електроенергия �в �режим �на �готовност: �
Вж. �техническите �спецификации �на �
адрес �www.philips.com

Околна �температура: �5ºC �– �35ºC.• �

Спецификациите �подлежат �на �промяна �без �предизвестие. �За �подробни �спецификации �
на �този �продукт, �отидете �на �адрес �www.philips.com/support.
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Отстраняване на 8. 
 неизправности

Някой �от �проблемите, �които �възникнат �
с �телевизора, �могат �да �бъдат �отстранени �
с �помощта �на �следния �списък.

Няма изображение, няма звук
Проверете �дали �работи �предпазителя �1. 
или �автоматичния �прекъсвач.

Включете �друг �електрически �уред �2. 
в �контакта, �за �да �се �уверите, �че �работи �
и �че �не �е �изключен.

Захранващият �щепсел �няма �добра �връзка �3. 
с �контакта.

Проверете �източника �на �сигнала.4. 

Няма цвят
Сменете �цветовата �система.1. 

Настройте �наситеността. �2. 

Сменете �канала. �Възможно �е �да �се �3. 
приема �черно-бяла �програма.

Дистанционното управление не работи
Сменете �батериите.1. 

Батериите �не �са �поставени �правилно.2. 

Захранването �не �е �включено.3. 

Няма изображение, нормален звук
Настройте �яркостта �и �контраста.1. 

Възможно �е �да �има �проблем �2. 
с �излъчването.

Нормално изображение, няма звук
Натиснете �бутона �1. СИЛА НА ЗВУКА +, �
за �да �увеличите �силата �на �звука.

Звукът �е �заглушен, �натиснете �2. БЕЗ ЗВУК, �
за �да �го �възстановите.

Сменете �системата �на �звука.3. 

Възможно �е �да �има �проблем �4. 
с �излъчването.

Вълни в изображението

Обикновено �се �причиняват �от �местни �• �
смущения �като �автомобили, �лампи �
и �сешоари. �Настройте �антената, �за �да �
намалите �до �минимум �смущението.

Празен екран в режим VGA(PC)

Вероятно �телевизорът �не �може �да �• �
разпознае �зададената �от �компютъра �
разделителна �способност. �Сменете �на �
най-добрата �разделителна �способност �
или �на �друга �стандартна �такава �
в �компютърната �система.

Проверете �връзките.• �

Снежинки и смущения

Ако �антената �се �намира �в �крайна �област �• �
на �телевизионен �сигнал, �където �сигналът �
е �слаб, �е �възможно �да �има �точки �по �
изображението. �При �изключително �слаб �
сигнал �може �да �се �наложи �да �поставите �
специална �антена, �за �да �подобрите �
качеството �на �приемания �сигнал.

Настройте �позицията �и �посоката �на �• �
вътрешната/външната �антена.

Проверете �свързването �на �антената.• �

Направете �фина �настройка �на �канала.• �

Сменете �канала. �Възможно �е �да �има �• �
проблем �с �излъчването.

Запалване

Появяват �се �черни �точки �или �• �
хоризонтални �черти �или �изображението �
трепти �или �се �мести. �Това �обикновено �
е �причинено �от �смущения �от �
запалителни �системи �на �автомобили, �
неонови �лампи, �електрически �бормашини �
или �други �електрически �уреди.

Раздвоено изображение

Раздвоените �изображения �се �причиняват �• �
от �телевизионен �сигнал, �получаван �по �
различни �начина. �Единият �е �директният �
сигнал, �а �другият �е �отразен �от �високи �
сгради, �хълмове �или �други �обекти. �



BG-31

BG

Качеството �на �получавания �сигнал �може �
да �се �подобри, �като �се �смени �посоката �
или �местоположението �на �антената.

Радиочестотни смущения

Това �смущение �създава �движещи �се �• �
вълни �или �диагонални �черти, �а �в �някои �
случаи �и �загуба �на �контраста �на �
изображението. �Открийте �и �отстранете �
източника �на �радио �смущения.
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