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2007 © Koninklijke Philips 
Electronics N.V. Všechna práva 
vyhrazena. Technické údaje se 
mohou změnit bez předchozího 
upozornění. Ochranné známky jsou 
majetkem společnosti Koninklijke 
Philips Electronics N.V. nebo 
příslušných vlastníků 

Společnost Philips si vyhrazuje 
právo kdykoli změnit produkty bez 
povinnosti přizpůsobit odpovídajícím 
způsobem starší produkty.

Materiál v této příručce je 
považován za odpovídající 
zamýšlenému použití systému. 
Pokud se produkt nebo jeho 
jednotlivé moduly či procedury 
používají pro účely jiné než zde 
uvedené, je třeba získat potvrzení 
jejich platnosti a vhodnosti. 
Společnost Philips zaručuje, 
že samotný materiál neporušuje 
žádné patenty registrované v USA. 
Neexistuje žádná jiná výslovná 
ani předpokládaná záruka.

Záru�ka
Uživatel nesmí provádět servis 
žádných součástí. Neotevírejte 
ani neodnímejte kryty umožňující 
přístup k vnitřní části produktu. 
Opravy smějí provádět pouze 
servisní střediska Philips 
a autorizované opravny. Nedodržení 
této zásady ruší platnost veškerých 
záruk, výslovných i předpokládaných. 
Jakákoli činnost výslovně zakázaná 
v této příručce a jakékoli 
úpravy nebo montážní postupy 
nedoporučené nebo neschválené 
v této příručce ruší platnost záruky.

Vlastnosti pixelů
Tento produkt využívající technologii 
LCD se vyznačuje vysokým počtem 
barevných pixelů. Ačkoli hodnota 
efektivních pixelů je 99,999 % 
nebo více, mohou se na obrazovce 
vytrvale objevovat černé skvrny 
nebo světlé body (červené, zelené 
či modré). Jedná se o strukturální 
vlastnost displeje (nevybočující 
z oborových standardů), nikoli 
o závadu.

Au�torská práva

VESA, FDMI a logo VESA Mounting 
Compliant jsou ochranné známky 
společnosti Video Electronics 
Standards Association.

Windows Media je registrovaná 
ochranná známka nebo ochranná 
známka společnosti Microsoft 
Corporation v USA a dalších zemích 

® Kensington a Micro Saver jsou 
ochranné známky společnosti 
ACCO World Corporation 
registrované v USA, přičemž v jiných 
zemích světa byla registrace již 
vydána nebo se čeká na vyřízení 
příslušné žádosti. Všechny další 
registrované a neregistrované 
ochranné známky jsou majetkem 
příslušných vlastníků.

Shoda se standardy EMF
Společnost Koninklijke Philips 
Electronics N.V. vyrábí a prodává 
mnoho spotřebičů, které, jako každý 
elektronický přístroj, mohou vysílat 
a přijímat elektromagnetické signály.

Jednou z předních firemních 
zásad společnosti Philips je zajistit 
u výrobků všechna potřebná 
zdravotní a bezpečnostní opatření, 
splnit veškeré příslušné požadavky 
stanovené zákonem a dodržet 
všechny standardy EMF platné 
v době výroby produktů.

Společnost Philips usiluje o vývoj, 
výrobu a prodej produktů, 
které nemají nepříznivý vliv 
na lidské zdraví.

Společnost Philips potvrzuje, 
že pokud se s jejími produkty 
správně zachází a používají se pro 
zamýšlený účel, je podle současného 
stavu vědeckého poznání jejich 
použití bezpečné.

Společnost Philips hraje aktivní roli 
ve vývoji mezinárodních standardů 
EMF a bezpečnostních norem, 
proto dokáže předvídat další 
vývoj ve standardizaci a rychle jej 
promítnout do svých produktů.

Pojistka elektrické sítě  
(pou�ze Velká Británie)
Tento televizor je vybaven 
schválenou lisovanou zástrčkou. 
Pokud je nutno vyměnit pojistku, 
je třeba ji nahradit pojistkou 
stejné hodnoty, jaká je u�vedena 
na zástrčce (např. 10 A).

Sejměte kryt pojistky 1. 
a vyjměte pojistku.

Náhradní pojistka musí vyhovovat 2. 
normě BS 1362 a nést značku 
schválení ASTA. V případě ztráty 
pojistky ověřte správný typ 
u svého prodejce.

Nasaďte kryt pojistky zpět.3. 

Podle směrnice EMC se nesmí 
zástrčka tohoto produktu pro 
připojení k elektrické síti oddělit 
od napájecího kabelu.
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Důležité informace1. 

Blahopřejeme k zakou�pení produ�ktu� Philips, 
vítejte mezi u�živatele! 

Tu�to u�živatelskou� příru�čku� si přečtěte dříve, 
než začnete produ�kt pou�žívat. 

Věnu�jte velkou� pozornost této části 
a dodržu�jte bezpečnostní pokyny a pokyny 
k péči o obrazovku�. Záru�ka na produ�kt se 
netýká škod způsobených nedodržením 
těchto pokynů.

Zaregistru�jte produ�kt na stránkách  
www.philips.com/welcome

Číslo modelu� a sériové číslo najdete na zadní 
a boční straně televizoru� a také na obalu�.

Bezpečnost 1.1 

Ke zvednu�tí a přenesení televizoru�, který • 
váží více než 25 kg, jsou� zapotřebí dvě 
osoby. Nesprávná manipu�lace s televizorem 
může vést k vážnému� poranění.

Poku�d byl televizor přepravován při nízkých • 
teplotách (méně než 5°C), otevřete krabici 
a počkejte, až se televizor přizpůsobí 
teplotě v místnosti. Teprve potom televizor 
zcela vybalte. 

Aby nedošlo ke zkratu�, nevystavu�jte • 
televizor, dálkový ovladač a baterie 
dálkového ovladače dešti ani jinému� 
působení vody.

Nepokládejte na televizor ani do jeho • 
blízkosti nádoby s vodou� či jinou� teku�tinou�. 
Voda vylitá na televizor může způsobit úraz 
elektrickým prou�dem. Poku�d na televizor 
vylijete jakou�koli teku�tinu�, nepou�žívejte jej. 
Televizor ihned odpojte od zdroje napájení 

a nechejte zkontrolovat kvalifikovaným 
technikem.

Nezasu�nu�jte do větracích otvorů žádné • 
předměty. Televizor by se mohl poškodit.

Poku�d televizor u�pevníte na otočnou� • 
základnu� nebo na otočné rameno, 
zkontrolu�jte, zda při otáčení televizoru� 
není namáhán napájecí kabel. Při napnu�tí 
napájecího kabelu� může dojít k u�volnění 
připojení, což může vést k jiskření a požáru�. 

Aby nedošlo k požáru� nebo úrazu� • 
elektrickým prou�dem, nepokládejte 
televizor, dálkový ovladač a baterie 
dálkového ovladače do blízkosti otevřeného 
ohně (například do blízkosti zapálených 
svíček) ani do blízkosti jiných zdrojů tepla, 
včetně přímých slu�nečních paprsků.

Neinstalu�jte televizor do u�zavřených • 
prostorů, například do knihoven. Po všech 
stranách televizoru� ponechejte volný 
prostor nejméně 10 cm (z důvodu� zajištění 
prou�dění vzdu�chu�). Prou�dění vzdu�chu� nesmí 
být nijak omezeno.

Když u�misťu�jete televizor na pevný a rovný • 
povrch, pou�žívejte výhradně stojan dodaný 
s televizorem. S televizorem nemanipu�lu�jte, 
poku�d není ke stojanu� řádně přišrou�bován.

Montáž televizoru� na stěnu� smí provádět • 
jen kvalifikovaný technik. Televizor smí 
být u�pevněn jen na vhodnou� nástěnnou� 
konzolu� a na stěnu�, která hmotnost 
televizoru� bezpečně u�nese. Nesprávné 
připevnění na stěnu� by mohlo způsobit 
vážné zranění nebo škody. Nepokou�šejte se 
provádět montáž televizoru� na stěnu� sami.

Poku�d je televizor u�pevněn na otočnou� • 
základnu� nebo na otočné rameno, 
zkontrolu�jte, zda při otáčení televizoru� 
není namáhán napájecí kabel. Při napnu�tí 
napájecího kabelu� může dojít k u�volnění 
připojení a jiskření nebo požáru�.



CS-4

Poku�d hrozí bou�řka, odpojte televizor • 
od zdroje napájení a antény. Při bou�řce 
se nedotýkejte žádných částí televizoru�, 
napájecího kabelu� ani kabelu� antény.

Dbejte na to, aby elektrická zásu�vka byla • 
snadno přístu�pná pro rychlé odpojení 
televizoru�.

Při odpojování televizoru� od zdroje • 
napájení dodržu�jte následu�jící pokyny:

Vypněte televizor a v příslu�šném případě • 
potom napájení.

Odpojte napájecí kabel ze zásu�vky.• 

Odpojte napájecí kabel od konektoru� • 
napájení na zadní straně televizoru�. 
Při odpojování napájecího kabelu� 
tahejte vždy za zástrčku�. Netahejte 
za napájecí kabel.

Poku�d bu�dete pou�žívat s televizorem • 
slu�chátka při vysoké hlasitosti, hrozí 
trvalé poškození slu�chu�. Vysoká hlasitost 
se vám po čase může jevit jako normální. 
To však neznamená, že vám slu�ch nemůže 
poškodit. Aby nedošlo k poškození slu�chu�, 
nepou�žívejte slu�chátka příliš často ani je 
nepou�žívejte při vysokých hlasitostech.

1.2 Péče o obrazovku

Před čištěním obrazovky vypněte televizor • 
a odpojte napájecí kabel. Očistěte 
obrazovku� měkkým su�chým hadříkem. 
K čištění nepou�žívejte např. čisticí 
prostředky pro domácnost, protože by 
se povrch obrazovky mohl poškodit.

Abyste zabránili deformacím a vyblednu�tí • 
barev, otřete co nejdříve veškeré 
kapky vody.

Nedotýkejte se obrazovky, netlačte • 
a nebou�chejte do ní tvrdými předměty, 
neboť by mohlo dojít k jejímu� trvalému� 
poškození.

Je-li to možné, nepou�žívejte televizor • 
k dlou�hodobému� zobrazování statického 
obrazu�. Mezi statický obraz patří například 
nabídky na obrazovce, teletextové stránky, 
černé pru�hy nebo bu�rzovní informace. 
Poku�d statické obrazy mu�síte pou�žívat, 
snižte kontrast a jas obrazovky, abyste 
zabránili jejímu� poškození.

Péče o životní prostředí1.3 

Recyklace obalových materiálů

Obal tohoto produ�ktu� je u�rčen k recyklaci. 
Informace o recyklaci obalů vám poskytnou� 
místní úřady.
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Likvidace starého produktu

Tento produ�kt je vyroben z vysoce kvalitních 
materiálů a sou�částí, které lze recyklovat 
a znovu� pou�žít. Poku�d je na produ�ktu� symbol 
přeškrtnu�tého odpadkového koše, znamená 
to, že výrobek podléhá evropské směrnici 
2002/96/EC: 

Nelikvidu�jte starý produ�kt společně s běžným 
domácím odpadem. Informace o bezpečné 
likvidaci produ�ktu� získáte od prodejce. 
Neřízená likvidace odpadu� škodí životnímu� 
prostředí i lidskému� zdraví.

Likvidace starých baterií

Dodané baterie neobsahu�jí rtu�ť ani kadmiu�m. 
Baterie dodané s produ�ktem i všechny ostatní 
likvidu�jte podle místních předpisů.

Spotřeba energie

Tento televizor spotřebovává v pohotovostním 
režimu� minimu�m energie, aby byl maximálně 
omezen dopad na životní prostředí. Aktivní 
příkon elektrické energie je u�veden na zadní 
straně televizoru�. 

Další technické údaje o produ�ktu� najdete 
na letáku� výrobku� na stránce  
www.philips.com/su�pport.
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Televizor2. 

Tato část obsahu�je přehled ovládacích prvků 
a fu�nkcí televizoru�.

Televizor – přehled2.1 

Boční ovládací prvky a indikátory

1

4

3

5

2

POWER1. 

PROGRAM +/-2. 

MENU3. 

VOLUME +/-4. 

Indikátor pohotovostního režimu�/5. 
čidlo dálkového ovládání

Konektory v zadní části2.2 

• 1. Sluchátkové konektory (vstup) 
Pro slu�chátka (mono- i stereofonní).

2. TV (75 Ω)• 
Televizní anténa

3. Konektor EXT 3 - S-VIDEO (vstup)• 
Nabízí vyšší kvalitu� obrazu� než obvyklý 
videokonektor. Kabel S-Video přenáší jen 
obrazové informace (bez zvu�ku�). Připojte 
au�diokabely levého a pravého kanálu� ke 
konektorům AUDIO L a R.

4. Konektory komponentního signálu • 
EXT 2 - CVBS/YPbPr (vstupy)
Pro přehrávače DVD. Nezapomeňte připojit 
au�diokabely levého a pravého kanálu� 
ke konektorům AUDIO L a R, protože 
komponentní kabel přenáší jen obrazový 
signál, ne zvu�kový.

5. EXT 1 - SCART (vstup/výstup)• 
Slou�ží pro připojení různých zařízení, 
například videorekordérů, kamer (formátu� 
VHS, 8 mm a Hi 8), dekodérů, satelitních 
přijímačů, přehrávačů DVD, herních konzol 
a zařízení, která generu�jí signál RGB.
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6. Konektor VGA (PC) • 
(počítačový vstup)
Pro počítač. Chcete-li zobrazit obrazový 
signál pomocí připojeného zařízení, 
stiskněte tlačítko ZDROJ na dálkovém 
ovladači: Jedním stisknu�tím vyberete 
nastavení EXT 1; poku�d je stisknete 
dvakrát, vyberete nastavení EXT 2 atd. 
V případě některých zařízení (připojených 
ke konektoru� SCART) se toto nastavení 
provádí au�tomaticky.

7. HDMI (vstup)• 
Vstu�pní konektory HDMI pro přehrávač 
disků Blu�-ray, digitální přijímač, herní 
konzolu� či jiná zařízení s podporou� 
vysokého rozlišení. 

Poznámky   D
K tomu�to konektoru� nepřipoju�jte zařízení 
generu�jící analogový signál RGB. Konektor 
HDMI je kompatibilní s formátem HDCP. 
HDMI, logo HDMI a High-Definition 
Mu�ltimedia Interface jsou� ochranné známky 
nebo registrované ochranné známky 
společnosti HDMI Licensing LLC.

•    8. Konektory VGA AUDIO (vstup) 
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Dálkový ovladač2.3 

Tato část popisu�je dálkový ovladač. 

18. TELETEXT  
Zapíná a vypíná teletext.

19. DVĚ OBRAZOVKY 
Fu�nkce není k dispozici.

1. NAPÁJENÍ  
Zapne televizor z pohotovostního režimu� nebo 
jej přepne zpět do pohotovostního režimu�.

2. SOURCE 
Zvolí připojené zařízení.

3. FORMÁT OBRAZU 
Vybere formát obrazu�.

4. DUAL I-II 
Fu�nkce není k dispozici.

5. BAREVNÁ TLAČÍTKA 
Vybere úkol nebo teletextovou� stránku�.

6. INFO 
Zobrazí informace o kanálu� (jsou�-li k dispozici).

7. OK  
Umožňu�je přístu�p k menu� všech kanálů nebo 
aktivaci nastavení.

8. Î ï Í Æ 
Ku�rzorová tlačítka k procházení menu�.

9. EXIT 
Zavře menu�.

10. PROGRAM (P) +/- 
Slou�ží k přepnu�tí na další nebo předchozí kanál.

11. ČÍSELNÁ TLAČÍTKA 
Vybere kanál, stránku� nebo nastavení.

12. PŘEDCHOZÍ KANÁL 
Nastaví předchozí sledovaný kanál.

13. CHANNEL LIST 
Zobrazí seznam kanálů.

14. ZTLUMIT 
Vypne zvu�k a znovu� jej zapne.

15. HLASITOST ( )+/- 
Snižu�je a zvyšu�je hlasitost.

16. MENU  
Zapne a vypne menu�.

17. SMART MODE 
Přepíná mezi nastavením obrazu� 
a nastavením zvu�ku�. 
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Začínáme3. 

Tato část obsahu�je pokyny k u�místění a instalaci 
televizoru� a doplňu�je informace v doku�mentaci 
Stručný návod k rychlému použití. 

Poznámka  D
V doku�mentaci Stručný návod k rychlému 
použití naleznete pokyny k u�pevnění stojanu�.

Umístění televizoru3.1 

Před u�místěním televizoru� si přečtěte pozorně 
bezpečnostní pokyny v části 1.1 a zvažte 
následu�jící rady:

• Ideální vzdálenost pro sledování televizoru� 
se rovná trojnásobku� velikosti obrazovky.

Umístěte televizor na místo, na kterém • 
nebu�de na obrazovku� dopadat světlo.

Před u�místěním televizoru� připojte zařízení.• 

Upevnění televizoru 3.2 
na stěnu

VAROVÁNÍ  B
Montáž televizoru� na stěnu� smí být 
prováděna pou�ze kvalifikovanými techniky. 
Společnost Koninklijke Philips Electronics 
N.V. nepřijímá žádnou� zodpovědnost za 
nesprávnou� montáž nebo montáž, která 
způsobí škodu� nebo zranění.

Krok 1 Zakoupení nástěnné konzoly  
kompatibilní se standardem VESA

Zaku�pte jednu� z následu�jících nástěnných 
konzol (závisí na velikosti obrazovky):

Velikost 
obrazovky 
televizoru 
(palce/cm)

Nástěnná 
konzola 
kompatibilní 
se 
standardem 
VESA (mm)

Zvláštní 
pokyny

19 palců/48 cm

20 palců/51 cm

22 palců/56 cm

26 palců/66 cm 

Lze u�pravit 
100 x 100

Lze u�pravit 
100 x 200

Žádné

Krok 2 Připojení kabelů

Připojte anténní kabel, napájecí kabel 
a další zařízení ke konektorům na zadní 
straně televizoru�. Postu�pu�jte podle pokynů 
v následu�jících částech.

Krok 3 Upevnění nástěnné konzoly 
kompatibilní se standardem VESA 
k televizoru

VAROVÁNÍ  B
Pro připevnění nástěnné konzoly 
kompatibilní se standardem VESA 
k televizoru� pou�žívejte pou�ze dodané 
šrou�by (M6 pro všechny 19-, 20-, 
22- a 26palcové modely) a podložky. 
Dodané šrou�by jsou� voleny tak, aby 
odpovídaly hmotnosti televizoru�; 
dodané podložky jsou� konstru�ovány tak, 
aby u�možňovaly snadné vedení kabelů.

Poznámka  D
Podle typu� nástěnné konzoly kompatibilní 
se standardem VESA možná bu�dete 
potřebovat oddělit od nástěnné konzoly 
u�pínací desku�, aby instalace byla jednodu�šší. 
Pokyny naleznete v doku�mentaci k nástěnné 
konzole kompatibilní se standardem VESA.
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Připojení anténního kabelu 3.3 

Anténu� nebo kabelový přívod připojte 
ke konektoru� TV (75Ω) na zadní straně 
televizoru�. 

Anténní konektor (kabel 75 ohmů – VHF/UHF) 
lze pou�žít k připojení externí antény nebo 
jiného zařízení, které je vybaveno modu�látorem 
(videorekordér, satelitní přijímač atd.). 

Pro začátek připojení jiného zařízení 
k televizoru� nedoporu�ču�jeme, protože by 
to mohlo zkomplikovat postu�p nastavení. 
Připojte je po nastavení kanálů.

Připojení napájecího kabelu3.4 

Připojte napájecí kabel k elektrické zásu�vce.

Varování:    B
Televizor je nu�tno připojit ke zdroji 
střídavého napětí, ne stejnosměrného 
napětí. Poku�d oddělíte zástrčku� od kabelu�, 
v žádném případě ji nezasu�nu�jte do 
elektrické zásu�vky, protože by mohlo dojít 
k úrazu� elektrickým prou�dem.

Poznámka  D
Obrázek slou�ží jen pro ilu�strační účely. 
Umístění konektoru� napájení je závislé 
na modelu� televizoru�.

Vložení baterií do dálkového 3.5 
ovladače

Vysu�ňte kryt baterií na zadní straně 1. 
dálkového ovladače.

Vložte dvě dodané baterie (velikost AAA, 2. 
typ LR03). Ověřte, že jsou� póly + a - 
baterií správně orientovány podle značek 
v prostoru� na baterie.

Zasu�ňte kryt zpět.3. 

Bezpečnostní zásady pro pou�žití baterií: 

Pou�žívejte jen u�rčený typ baterií. • 

Nepou�žívejte společně nové a staré baterie. • 

Nepou�žívejte nabíjecí baterie. • 

Baterie nevystavu�jte nadměrné teplotě, • 
nenabíjejte je ani se nepokou�šejte je 
otevřít. Mohlo by dojít k úniku� elektrolytu� 
nebo explozi. 

Poku�d dálkový ovladač nebu�dete delší dobu� • 
pou�žívat, baterie vyjměte.



CS-11

C
S

Zapnutí a vypnutí 3.6 
televizoru a přepnutí do 
pohotovostního režimu 

Před prvním zapnu�tím televizoru� zkontrolu�jte, 
zda je napájecí kabel řádně připojen. Jakmile 
bu�de vše připraveno, zapněte zdroj napájení 
(poku�d je vybaven vypínačem) a potom 
stiskněte tlačítko  POWER na boční straně 
televizoru�.

Přepnutí televizoru z pohotovostního 
režimu

Poku�d svítí indikátor pohotovostního • 
režimu� (červeně), stiskněte tlačítko 
. NAPÁJENÍ na dálkovém ovladači.

Přepnutí televizoru do pohotovostního 
režimu

Stiskněte tlačítko • . NAPÁJENÍ na 
dálkovém ovladači. Televizor bu�de zapnu�tý, 
ale bu�de v režimu� nízké spotřeby.

Vypnutí televizoru

Stiskněte tlačítko • POWER na boční 
straně televizoru�.
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Nastavení kanálů4. 

Úvodní nastavení4.1 

Po prvním zapnu�tí televizoru� se zobrazí menu� 
Instalace. Bu�de zvýrazněna možnost Země.

Stisknu�tím tlačítka 1. Í nebo Æ vyberte 
požadovanou� zemi. Vyberte zemi, v níž 
se nacházíte, případně sou�sední zemi  
(poku�d se nacházíte v blízkosti hranic 
a chcete přijímat kanály jiné země).

Stisknu�tím tlačítka 2. Î a následně tlačítka Í 
nebo Æ vyberte jazyk.

Stisknu�tím tlačítka 3. ï vyberte možnost 
Aut. prohledávání.

Stisknu�tím tlačítka 4. OK zahajte hledání. 
Zobrazí se menu� Autom. ladění společně 
s u�kazatelem průběhu�. 

Poznámka  D
Au�tomatické naladění kanálů může trvat 
několik minu�t. Toto menu� nezavírejte, doku�d 
se nezobrazí zpráva o dokončení nastavení.

Chcete-li vyhledané kanály pojmenovat, 5. 
změnit jejich názvy nebo je odstranit, 
stiskněte tlačítko OK a postu�pu�jte podle 
následu�jících pokynů. V opačném případě 
menu� u�končete tlačítkem EXIT. 

Změna uspořádání kanálů4.2 

Menu� Organizátor u�možňu�je změnit pořadí 
kanálů, nastavit jejich názvy, odstranit kanály 
a nastavit seznam oblíbených kanálů. 

Postu�pu�jte podle pokynů v dolní části 
obrazovky. 

Zadání čísla kanálu: numerické klávesy.

Otevření menu Organizátor
Stiskněte tlačítko 1. MENU a vyberte 
možnosti Instalace > Organizátor. 

Záměna kanálů
Vyberte1.  možnost Vybrat program 
v menu� Organizátor.

Stisknu�tím tlačítek 2. P +/-, Í a Æ nebo 
číselných tlačítek zobrazte číslo kanálu�, 
který chcete přesu�nou�t.

Stisknu�tím tlačítek 3. Î nebo ï vyberte 
možnost Zaměnit program. 

Stisknu�tím tlačítek 4. P +/-, Í a Æ 
nebo číselných tlačítek zadejte číslo,  
které chcete kanálu� přiřadit. 

Stiskněte tlačítko 5. OK.
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Automatické ladění 4.3 
programů

Po úvodním nastavení můžete hledat a u�kládat 
všechny aktivní programy v jedné operaci. 

Stiskněte tlačítko 1. MENU a vyberte 
položku� Instalace > Autom. ladění. 

Stisknu�tím tlačítka 2. OK vstou�píte do 
nabídky Země.

Organizátor
Nastavení AV
Preference

...
Ruční ladění ...

...

...

...

Instalace

Zpět
Autom.ladění

Poznámka   D
Chcete-li vyhledat existu�jící programy, 
vyberte položku� Jiná místo položky Země. 
Stisknu�tím tlačítka 3. Î ,ï, Í nebo Æ vyberte 
zemi, ve které se nacházíte, nebo zemi, jejíž 
programy chcete přijímat, žijete-li poblíž 
jejích hranic. 

Volbu� potvrďte stisknu�tím tlačítka 4. OK. 
Zobrazí se nabídka Autom. ladění.

Vyberte možnost 5. Aut. prohledávání a 
stisknu�tím tlačítka OK zahajte au�tomatické 
prohledávání.

Poznámka   D
Au�tomatické prohledávání trvá několik 
minu�t. 
Jakmile je au�tomatické nastavení 6. 
dokončeno, stisknu�tím tlačítka OK 
zkontrolu�jte programy nebo stisknu�tím 
tlačítka EXIT nabídku� opu�sťte. 

Změna názvu kanálu
Vyberte1.  možnost Vybrat program 
v menu� Organizátor.

Stisknu�tím tlačítek 2. P +/-, Í a Æ nebo 
číselných tlačítek zobrazte číslo kanálu�, 
který chcete přejmenovat 

Stisknu�tím tlačítka • Í nebo Æ 
zadejte mezeru�.

Stisknu�tím tlačítek • Î a ï vyberte 
písmeno, číslo nebo symbol.

Stisknu�tím tlačítka • Æ se posu�nete na 
další znak. Název může mít maximálně 
šest znaků. 

Stisknu�tím tlačítka • OK potvrďte 
nastavení. 

Odstranění kanálu
Vyberte1.  možnost Vybrat program 
v menu� Organizátor.

Stisknu�tím tlačítek 2. P +/-, Í a Æ nebo 
číselných tlačítek zobrazte číslo kanálu�, 
který chcete odstranit. 

Vyberte možnost 3. Vymazat program 
a potom stiskněte tlačítko OK. 

Vytvoření seznamu oblíbených kanálů
Vyberte1.  možnost Vybrat program 
v menu� Organizátor.

Stisknu�tím tlačítek 2. P +/-, Í a Æ nebo 
číselných tlačítek zobrazte číslo kanálu�, 
který chcete vybrat jako oblíbený.

Vyberte možnost 3. Oblíbený program 
a potom stiskněte tlačítko OK. Můžete 
nastavit až šest oblíbených kanálů. 

Stisknu�tím tlačítka 4. EXIT menu� zavřete. 
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Ruční nastavení kanálů4.4 
Kanály, které nebyly nastaveny při počátečním 
nastavení u�loženy, lze nastavit ru�čně. Tento 
způsob je vhodný pro situ�ace, kdy nastavu�je 
kanály kabelové sítě. 

Otevření menu Ruční ladění
Stiskněte tlačítko 1. MENU a vyberte 
možnosti Instalace > Ruční ladění. 

Ruční nastavení kanálů
Vyberte možnost 1. Standard v menu� 
Ruční ladění.

Stisknu�tím tlačítka 2. Í nebo Æ vyberte 
standard platný v dané zemi. 

Frekvence 057.12 Mhz

Vyberte možnost 3. Příjem stisknu�tím 
tlačítek Í a Æ vyberte způsob příjmu� 
kanálů (prostřednictvím antény nebo 
kabelového přívodu�). 

Vyberte možnost 4. Vyhledávání PR 
a stisknu�tím tlačítek Í a Æ vyberte způsob 
příjmu�. Po nalezení kanálu� se objeví 
obraz. Frekvence aktu�álního programu� je 
zobrazena v možnosti Frekvence.  

Poku�d je obraz nekvalitní, nastavení 5. 
můžete doladit.   Vyberte možnost Jemné 
doladění a stisknu�tím tlačítek Í a Æ 
kanál dolaďte. 

Vyberte možnost 6. Název programu 
a u�pravte jeho název podle následu�jících 
pokynů:

Stisknu�tím tlačítka • Í nebo Æ zadejte 
mezeru�.

Stisknu�tím tlačítek • Î a ï vyberte 
písmeno, číslo nebo symbol.

Stisknu�tím tlačítka • Æ se posu�nete 
na další znak. 

Stisknu�tím tlačítka • OK potvrďte 
nastavení. 

Poku�d je kanál kódovaný, ke konektoru� 7. 
EXT 1 můžete připojit dekodér.

Vyberte možnost Dekodér a stiskněte 
tlačítko OK. Potom zaškrtněte políčko 
tlačítkem Í nebo Æ .

Vyberte možnost 8. Písmo teletext 
a stisknu�tím tlačítka Í nebo Æ 
zvolte znakovou� sadu� pro teletext 
na daném kanálu�.

Jsou� k dispozici následu�jící znakové sady: 

Západoevropská, • 

Východoevropská,  • 

Řecká,  • 

Ru�ská – Bu�lharsko,  • 

Ru�ská – Ukrajina,  • 

Ru�ská – Běloru�sko,  • 

Arabská.• 

Vyberte možnost 9. Ulož. na předvolbu 
a stisknu�tím číselných tlačítek zadejte číslo 
kanálu� (například pro BBC1 01).  

Stiskněte tlačítko OK. 

Poznámka:   D
Kdykoli změníte hodnotu� v menu� 
Ruční ladění, bu�de blikat možnost 
Ulož. na předvolbu�.  Změnu� potvrďte 
zvolením možnosti Ulož. na předvolbu� 
a stisknu�tím tlačítka OK. Poku�d změnu� 
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kanálu� nebo přepnu�tí televizoru� do 
pohotovostního režimu� nepotvrdíte, 
změna bu�de ignorována.
Postu�p zopaku�jte pro vyhledání 10. 
dalších kanálů. 

Poznámka D

V případě hledání kanálů kabelových sítí • 
vyberte v seznamu� zemí možnost Jiná 
místo u�rčité země. Potom vyberte možnost 
Aut. aktualizace v menu� Autom. ladění. 

Následné nastavení: • 
Fu�nkce • Aut. aktualizace u�možňu�je 
nastavit nové kanály nebo jakékoli 
kanály, které chybí nebo byly nesprávně 
nastaveny. 

Fu�nkce • Aut. prohledávání slou�ží 
k nastavení kanálů po počátečním 
nastavení (například po přestěhování). 
Tento proces odstraní všechny dříve 
u�ložené kanály. Chcete-li nastavit nový 
kanál, doporu�ču�jeme pou�žít možnost 
Aut. aktualizace nebo Ruční ladění.
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Použití televizoru5. 

Přepínání kanálů5.1 

Stiskněte číslo (1 až 99) nebo tlačítko  • 
P +/- na dálkovém ovladači.

Stiskněte tlačítko • PROGRAM +/-  
na boční straně televizoru�. 

Přístup k oblíbeným 5.2 
kanálům

Informace o nastavení seznamu� oblíbených 
kanálů naleznete v části Vytvoření seznamu 
oblíbených kanálů.

Oblíbené kanály lze přepnou�t tlačítkem  
P +/- na dálkovém ovladači. 

Stiskněte tlačítko 1. SMART MODE na 
dálkovém ovladači.

Vyberte možnost 2. Tlačítka PR+/PR-. 

Stisknu�tím tlačítek 3. Í a Æ vyberte možnost 
Oblíbené programy. 

Chcete-li tu�to možnost zru�šit, vyberte položku� 
Všechny programy v možnosti Tlačítka 
PR+/PR-. 

Poznámka   D
Kanály, které nejsou� na seznamu�, můžete 
vybrat stisknu�tím číselných tlačítek na 
dálkovém ovladači nebo pomocí tlačítek 
PROGRAM +/- na televizoru�.

Přístup k audiovizuálním 5.3 
kanálům

Stisknu�tím tlačítka • SOURCE na dálkovém 
ovladači lze přepínat mezi au�diovizu�álními 
kanály. Jsou� k dispozici tyto možnosti: TV, 
EXT 1, EXT 2-CVBS, EXT 3,  
EXT 2-YPbPr, HDMI, PC.

Úprava hlasitosti5.4 

Stiskněte tlačítko •  + nebo - na dálkovém 
ovladači.

Stiskněte tlačítko • VOLUME + nebo - na 
boční straně televizoru�.

Zvu�k lze vypnou�t stisknu�tím tlačítka • 
ZTLUMIT na dálkovém ovladači. 
Opětovným stisknu�tím tlačítka ZTLUMIT 
zvu�k znovu� zapnete.

Zobrazení stavových 5.5 
informací

V režimu� TV stiskněte tlačítko INFO na 
dálkovém ovladači. Zobrazí se číslo a název 
kanálu�, čas a typ zvu�ku�.  Poku�d je zapnu�ta 
fu�nkce Časovač vypnutí, zobrazí se údaj 
indiku�jící čas zbývající do vypnu�tí televizoru�.

V režimu� PC stiskněte tlačítko INFO na 
dálkovém ovladači. Zobrazí se čas, typ zvu�ku�, 
zdroj přijímaného signálu� a rozlišení.  Poku�d 
je zapnu�ta fu�nkce Časovač vypnutí, zobrazí 
se údaj indiku�jící čas zbývající do vypnu�tí 
televizoru�.

Při zapnu�tí televizoru� a změně kanálu� se 
zobrazí číslo a název kanálu�. 

Poznámka  D
Poku�d zapnete fu�nkci Zobrazit číslo PR 
v menu� Preference, číslo kanálu� bu�de 
vždy zobrazeno.
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Zobrazení seznamu kanálů5.6 
Stisknu�tím tlačítka 1. CHANNEL LIST na 
dálkovém ovladači zobrazíte seznam kanálů. 

Seznam kanálů obsahu�je 11 stran 
a zobrazu�je název a číslo každého kanálu�. 
Poslední strana obsahu�je zařízení připojená 
ke konektorům AV. 

Seznam se zobrazí na stránce obsahu�jící 
aktu�álně sledovaný televizní kanál nebo 
kanál AV. Sledovaný televizní kanál nebo 
kanál AV je indikován symbolem.

Stisknu�tím tlačítek 2. Î a ï vyberte kanál 
a stiskněte tlačítko OK. 

Stisknu�tím tlačítek 3. Í a Æ lze procházet 
stránky. 

Stisknu�tím tlačítka 4. EXIT zavřete menu�.
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6. Širší využití televizoru

Nastavení zvuku6.1 

Přístup k menu pro nastavení zvuku
Stiskněte tlačítko 1. MENU na 
dálkovém ovladači a vyberte možnost 
Obsah > Zvuk.

Zobrazí se menu� Zvuk.

Stisknu�tím tlačítka 2. EXIT menu� zavřete. 

Vyberte možnost 3. Zpět a stisknu�tím 
tlačítka OK znovu� zobrazte menu� Obsah.

Popis možností pro nastavení zvuku

Nast. zvuku• : Zobrazí menu� Nast. zvuku 
(více informací naleznete níže). 

Typ zvuku• : Stisknu�tím tlačítek Í a Æ 
vyberte v seznamu� typ zvu�ku�. 

Poznámka  D
Dostu�pné možnosti jsou� závislé na 
sledovaném kanálu�.

Vyvážení• : Stisknu�tím tlačítek Í a Æ 
nastavte vyvážení levého a pravého 
reprodu�ktoru�. 

Incredible Surround• : Přidá zvu�ku� 
televizoru� větší hlou�bku�. Stisknu�tím 
tlačítek Í nebo Æ vyberte v seznamu� 
požadovanou� možnost. 

Hlasitost auto• : Au�tomaticky nastaví 
stejnou� hlasitost pro všechny kanály. 
Stisknu�tím tlačítek Í nebo Æ vyberte 
v seznamu� požadovanou� možnost. 

Nastavení zvuku
Stiskněte tlačítko 1. MENU na 
dálkovém ovladači a vyberte možnost 
Obsah > Zvuk. 

Vyberte možnost 2. Nast. zvuku a stiskněte 
tlačítko OK. Zobrazí se menu�. 

Můžete vybrat předdefinované nastavení 
a u�pravit je pomocí grafického ekvalizéru�. 
Nabízí následu�jící možnosti:

Použití funkce Předvolba zvuku
Stisknu�tím tlačítka 1. Í nebo Æ vyberte 
nastavení ze seznamu� programu�, který 
sledu�jete: Osobní/Hlas/Hudba/Film/
Multimédia. 

Nastavení Osobní slou�ží k u�kládání 
nastavení ekvalizéru�. 

Seznam předvoleb zvu�ku� lze otevřít přímo 
stisknu�tím tlačítka SMART MODE na 
dálkovém ovladači, zvolením možnosti 
Předvolba zvuku a zvolením předvolby 
v seznamu�. Volba bu�de pou�žita pro všechny 
televizní kanály a kanály AV.

Nastavení frekvenčního rozsahu
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Grafický ekvalizér obsahu�je pět frekvenčních 
pásem. Pro každé pásmo můžete pou�žít jiné 
nastavení.

Stiskněte tlačítko 1. MENU na dálkovém 
ovladači a vyberte možnosti Obsah > 
Zvuk > Nast. zvuku > Frekvenční 
rozsah. 

Stisknu�tím tlačítek 2. Í a Æ vyberte 
frekvenční pásmo. 

Stisknu�tím tlačítek 3. Î a ï u�pravte 
každé pásmo.

Tento postu�p zopaku�jte pro další 4. 
frekvenční pásma.

Stisknu�tím tlačítka 5. OK nastavení potvrďte. 

Poznámka  D
Při nastavování grafického ekvalizéru� 
se zobrazí možnost Osobní v menu� 
Předvolba zvuku a vámi provedené 
nastavení se u�loží jako nové osobní 
nastavení. 

6.2 Úprava nastavení obrazu

Obraz lze u�pravit podle vašich požadavků 
a podle typu� sledovaného programu� 
a světla v místnosti.  Při úpravě nastavení 
se zobrazí vybraná možnost a vy bu�dete 
moci na obrazovce vidět prováděné změny. 
Při zvolení jiné možnosti nebo po u�plynu�tí 
doby vyhrazené pro úpravu� nastavení se znovu� 
zobrazí celé menu�.

Přístup k menu pro nastavení obrazu
Stiskněte tlačítko 1. MENU na 
dálkovém ovladači a vyberte možnost 
Obsah > Obraz. 

Zobrazí se menu� Obraz.

Stisknu�tím tlačítka 2. EXIT menu� zavřete. 

Vyberte možnost 3. Zpět a stisknu�tím 
tlačítka OK znovu� zobrazte menu� Obsah.

Popis možností pro nastavení obrazu

Nastavení obrazu• : Stisknu�tím tlačítka 
Í nebo Æ vyberte nastavení ze seznamu� 
programu�, který sledu�jete: Osobní/Živé/
Standard/Film/Úsporný režim. Osobní 
obsahu�je hodnoty definované pro možnosti 
Jas, Barva, Kontrast a Ostrost.
Seznam předvoleb nastavení obrazu� lze 
otevřít přímo stisknu�tím tlačítka SMART 
MODE na dálkovém ovladači. Vyberte 
možnost Nastavení obrazu a vyberte 
v seznamu� požadovanou� předvolbu� 
nastavení. Volba bu�de pou�žita pro všechny 
kanály. V případě kanálů AV je nu�tno vybrat 
předvolbu� nastavení pro každý kanál zvlášť.

Poznámka   D
Režim Smart není k dispozici pro režim 
VGA (PC).

Jas, Barva, Kontrast, Tón, Ostrost• : 
Upravte tato nastavení pomocí 
tlačítek Í a Æ.

Redukce šumu• : V případě nekvalitního 
příjmu� vylepší kvalitu� obrazu�. Stisknu�tím 
tlačítek Í nebo Æ vyberte v seznamu� 
požadovanou� možnost.

Další nastavení• : Nabízí přístu�p 
k následu�jícím možnostem:
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V režimu� VGA máte přístu�p ke specifickým 
fu�nkcím:

Autom. nastavení• : Po stisknu�tí tlačítka 
OK se au�tomaticky nastaví následu�jící 
fu�nkce: Fáze, Hodiny, Vertik. poloha 
a Horiz. poloha.

Fáze, Hodiny• : Tato nastavení vylepšu�jící 
kvalitu� obrazu� lze u�pravit tlačítky Í a Æ.

Vertik. poloha• : Stisknu�tím tlačítek  
Í a Æ posu�nete obraz ve svislém směru�.

Horiz. poloha• : Stisknu�tím tlačítek  
Í a Æ posu�nete obraz ve vodorovném 
směru�.

Další nastavení

Další nastavení obrazu
Stiskněte tlačítko 1. MENU na dálkovém 
ovladači a vyberte možnost Obsah > 
Obraz > Další nastavení. 

Zobrazí se menu� Další nastavení.

Formát auto.

Dynamický kontrast

Stisknu�tím tlačítka 2. EXIT menu� zavřete. 

Vyberte možnost 3. Zpět a stisknu�tím 
tlačítka OK znovu� zobrazte menu� Obraz.

Popis možností menu Další nastavení

Režim filmu• : Zjišťu�je vysílání filmů a 
zlepšu�je kvalitu� jejich obrazu�. Stisknu�tím 
tlačítek Í a Æ vyberte v seznamu� 
požadovanou� možnost.

Poznámka   D
Možnost Auto je nastavena jako výchozí. 
Tato fu�nkce je k dispozici jen pro některé 
au�diovizu�ální zdroje.

Dynamický kontrast• : Stisknu�tím 
tlačítek Í a Æ vyberte možnost 
Zapnutý nebo Vypnuté.

Poznámka   D
Tato fu�nkce není dostu�pná v režimu� 
VGA (PC).

Odstín NTSC• :  Upravte odstín obrazu� 
pomocí tlačítek Í a Æ.

Poznámka   D
Tato fu�nkce je k dispozici jen pro 
au�diovizu�ální zdroje NTSC.

Formát auto.• : Au�tomaticky pou�žívá 
odpovídající formát obrazu�. Označte pole 
stisknu�tím tlačítka OK, nebo stisknu�tím 
tlačítka Í nebo Æ tu�to fu�nkci povolte.

Poznámka   D
Tato fu�nkce je dostu�pná pou�ze pro u�rčité 
au�diovizu�ální zdroje.  
U některých modelů televizorů není 
k dispozici.
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Nastavení hodin a časovačů6.3 

V televizoru� lze nastavit hodiny a au�tomatické 
vypnu�tí a zapnu�tí.

Nastavení času
Stiskněte tlačítko 1. MENU na dálkovém 
ovladači a vyberte možnosti Obsah > 
Funkce > Čas. 

Zobrazí se menu� Čas.

Vyberte možnost 2. Odkaz na čas .

Čas lze nastavit následu�jícími způsoby.3. 

Pomocí teletextového kanálu�: Zapněte • 
kanál obsahu�jící teletext. Je-li na kanálu� 
k dispozici čas, zobrazí se za několik 
seku�nd. 

Ru�čně: Vyberte možnost • Čas 
a stisknu�tím tlačítek Í a Æ nastavte 
aktu�ální čas. V možnosti Odkaz na čas 
se zobrazí - -.

Poznámka   D
Při odpojení zdroje napájení (poku�d 
televizor odpojíte nebo dojde k výpadku� 
prou�du�) se nastavení času� ztratí, poku�d bylo 
zadáno ru�čně. Bu�de nu�tno jej znovu� nastavit. 
Správný čas můžete ověřit podle kanálu� 
s časovým údajem.

Programování časovače vypnutí

Můžete nastavit čas, kdy se televizor přepne do 
pohotovostního režimu� nebo po jehož u�plynu�tí 
se televizor přepne do pohotovostního režimu�.

Nastavení doby, po jejímž uplynutí se 
televizor přepne do pohotovostního 
režimu

Stiskněte tlačítko 1. MENU na dálkovém 
ovladači a vyberte možnosti Obsah > 
Funkce > Čas > Časovač vypnutí.  

Zobrazí se menu� Časovač vypnutí.

Stisknu�tím tlačítek 2. Í a Æ nastavte dobu�, 
po jejímž u�plynu�tí se televizor přepne 
do pohotovostního režimu�. (4 hodiny 
maximálně, po 5minu�tových krocích.)

Chcete-li tu�to fu�nkci vypnou�t, vyberte 3. 
možnost Vypnuté.

Nastavení času, kdy se televizor přepne 
do pohotovostního režimu

Stiskněte tlačítko 1. MENU na dálkovém 
ovladači a vyberte možnosti Obsah > 
Funkce > Čas > Časovač vypnutí.  

Stisknu�tím tlačítek 2. Í a Æ zvolte možnost 
Jednou nebo Denně. Zvolením možnosti 
Vypnuté fu�nkci vypnete.

Vyberte možnost 3. Čas vypnutí. 

Stisknu�tím tlačítek 4. Í,  Æ nebo číselných 
tlačítek zadejte čas, kdy se televizor přepne 
do pohotovostního režimu�.
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Programování časovače zapnutí
Stiskněte tlačítko 1. MENU na dálkovém 
ovladači a vyberte možnosti Obsah > 
Funkce > Čas > Buzení.  

Stisknu�tím tlačítek 2. Í a Æ zvolte možnost 
Jednou nebo Denně. Zvolením možnosti 
Vypnuté fu�nkci vypnete.

Vyberte možnost 3. Čas buzení. 

Stisknu�tím tlačítek 4. Í,  Æ nebo číselných 
tlačítek zadejte čas, kdy se televizor zapne 
z pohotovostního režimu�.

Vyberte možnost 5. PR pro buzení. 

Stisknu�tím tlačítek 6. Í, Æ nebo číselných 
tlačítek zadejte číslo kanálu�, který bu�de 
po zapnu�tí nastaven.

Stisknu�tím tlačítka 7. EXIT menu� zavřete.

Stisknu�tím tlačítka 8. NAPÁJENÍ na 
dálkovém ovladači přepnete televizor 
do pohotovostního režimu�.

Poku�d fu�nkci au�tomatického zapnu�tí 
nezru�šíte pomocí dálkového ovladače, 
televizor se au�tomaticky zapne 
v naprogramovaný čas. Po zapnu�tí 
televizoru�:

Všechny jeho fu�nkce můžete pou�žívat • 
normálním způsobem.

Můžete televizor přepnou�t do • 
pohotovostního režimu�. V tomto případě 
bu�de fu�nkce Buzení pro příslu�šný 
den vypnu�ta.

Poku�d je kanál vybraný z menu� u�zamčen, • 
pro přístu�p k němu� je nu�tno zadat 
nastavený kód.

Použití funkce Rodičovský 6.4 
zámek

V televizoru� můžete nastavit kód PIN, a omezit 
tak přístu�p k televizoru� následu�jícím způsobem: 

Zakázání přístu�pu� k televizním kanálům • 
a kanálům AV. 

Zakázat změny časovače vypnu�tí a zapnu�tí. • 

Zakázat přístu�p k menu� Instalace, a tím • 
zabránit nastavení kanálů bez vašeho 
sou�hlasu�. 

Přístup k menu Rodičovská ochrana
Stiskněte tlačítko 1. MENU na dálkovém 
ovladači a vyberte možnosti Funkce > 
Rodičovská ochrana. 

Nastavení kódu PIN
Stiskněte tlačítko 1. MENU na dálkovém 
ovladači a vyberte možnosti Funkce > 
Rodičovská ochrana > Kód PIN.

Pomocí číselných tlačítek na dálkovém 2. 
ovladači zadejte čtyřmístný číselný kód. 
Místo čísel se na obrazovce zobrazí 
hvězdičky.

Nastavení kódu PIN: numerické klávesy

Kód potvrďte opakovaným zadáním.3. 
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Poznámka   D
Zvolte kód, který je snadno 
zapamatovatelný.

Poznámka   D
Poku�d je zapnu�ta fu�nkce Rodičovská 
ochrana, pro přístu�p k menu� Rodičovská 
ochrana je nu�tno zadat nastavený kód PIN.

Zrušení kódu PIN

Ke zru�šení kódu� PIN můžete také pou�žít hlavní 
kód 0711.

Uzamčení televizního kanálu  
nebo kanálu AV

Poznámka   D
Tato fu�nkce je k dispozici, jen poku�d byl 
nastaven kód PIN. Chcete-li sledovat 
u�zamčený televizní kanál nebo kanál AV, 
zku�ste jej zapnou�t a potom postu�pu�jte 
podle pokynů na obrazovce. Zámek se 
znovu� zapne po přepnu�tí televizoru� do 
pohotovostního režimu�.
Stiskněte tlačítko 1. MENU na dálkovém 
ovladači a vyberte možnosti Funkce > 
Rodičovská ochrana > Vybrat 
program.

Stisknu�tím tlačítek 2. Í,  Æ nebo číselných 
tlačítek vyberte kanál, který chcete 
zamknou�t.  Stisknu�tím tlačítek Í a Æ  
získáte přístu�p ke kanálům AV.

Stisknu�tím tlačítek 3. Í a Æ zaškrtněte 
políčko možnosti Uzamknout program.

Odemčení televizního kanálu� nebo  
kanálu� AV:

Otevřete menu� • Rodičovská ochrana 
zadáním kódu�.

Vyberte možnost • Uzamknout 
program.

Stisknu�tím tlačítek • Í a Æ zru�šíte 
zaškrtnu�tí políčka. 

Stisknu�tím tlačítka • EXIT zavřete menu�.

Uzamčení tlačítek na televizoru

Poznámka:   D
Tato fu�nkce je k dispozici, jen poku�d byl 
nastaven kód PIN.  K ovládání televizoru� 
je nu�tno pou�žít dálkový ovladač.

1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém 
ovladači a vyberte možnosti Funkce > 
Rodičovská ochrana > Uzam. 
čelní panel.

Stisknu�tím tlačítek 2. Í a Æ políčko 
zaškrtněte.

Odemknu�tí tlačítek:

Otevřete menu� • Rodičovská ochrana 
zadáním kódu�.

Vyberte možnost • Uzam. čelní panel.

Stisknu�tím tlačítek • Í a Æ zru�šíte 
zaškrtnu�tí políčka. 

Stisknu�tím tlačítka • EXIT zavřete menu�. 
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Uzamčení menu Čas

Poznámka   D
Tato fu�nkce je k dispozici, jen poku�d byl 
nastaven kód. Poku�d tu�to fu�nkci zapnete, 
k otevření menu� Čas bu�de nu�tno zadat 
nastavený kód.
Stiskněte tlačítko 1. MENU na dálkovém 
ovladači a vyberte možnosti Funkce > 
Rodičovská ochrana > Uzam. 
menu ČAS. 

Stisknu�tím tlačítek 2. Í a Æ políčko 
zaškrtněte.

Odemčení menu� Čas:

Otevřete menu� • Rodičovská ochrana 
zadáním kódu� PIN.

Vyberte možnost • Uzam. menu ČAS.

Stisknu�tím tlačítek • Í a Æ zru�šíte 
zaškrtnu�tí políčka. 

Stisknu�tím tlačítka • EXIT zavřete menu�.

Uzamčení menu Instalace

Poznámka   D
Tato fu�nkce je k dispozici, jen poku�d byl 
nastaven kód. Poku�d tu�to fu�nkci zapnete, 
k otevření menu� Instalace bu�de nu�tno 
zadat nastavený kód.
Stiskněte tlačítko 1. MENU na dálkovém 
ovladači a vyberte možnosti Funkce > 
Rodičovská ochrana > Uzam. 
menu INSTAL.

Stisknu�tím tlačítek 2. Í a Æ políčko 

zaškrtněte.

Odemčení menu� Instalace:

Otevřete menu� • Rodičovská ochrana 
zadáním kódu�.

Vyberte možnost • Uzam. menu 
INSTAL.

Stisknu�tím tlačítek • Í a Æ zru�šíte 
zaškrtnu�tí políčka. 

Stisknu�tím tlačítka • EXIT zavřete menu�.
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Přizpůsobení nastavení 6.5 
televizoru

Nastavení předvoleb

Nastavené předvolby platí, doku�d je nezměníte.
Stiskněte tlačítko 1. MENU na dálkovém 
ovladači a vyberte možnosti Instalace > 
Preference.

Zobrazí se menu� Preference.

Zobrazovat číslo sledovaného kanálu vždy nebo ne.
Zaškrtnout políčko:</>tlačítka.

Stisknu�tím tlačítka 2. EXIT menu� zavřete. 

Vyberte možnost 3. Zpět a stisknu�tím tlačítka 
OK znovu� zobrazte menu� Instalace.

Popis předvoleb

Zobrazit číslo PR• : Na obrazovce bu�de 
vždy číslo sledovaného kanálu�.  Chcete-li 
tu�to fu�nkci zapnou�t, stisknu�tím tlačítka Í, Æ 
nebo OK políčko zaškrtněte.

Jazyk• : Stisknu�tím tlačítka Í nebo Æ 
vyberte menu� Jazyk.

Poznámka   D
Zvolený jazyk se v menu� projeví ihned po 
nastavení.

Max.hlasitost TV:•  Nastaví maximální 
hlasitost televizoru�. Stisknu�tím tlačítek Í 
a Æ nastavte hlasitost. Chcete-li nastavenou� 
hlasitost ihned ověřit, stiskněte tlačítko OK 
a podržte na několik seku�nd.

Šetřící režim• : Poku�d je tento režim 
aktivní, televizor au�tomaticky přejde do 
pohotovostního režimu� po u�plynu�tí deseti 
minu�t, jestliže na vybraném televizním 
kanálu� nebo kanálu� AV nebu�de žádný signál. 
Chcete-li tento režim zapnou�t, stisknu�tím 
tlačítka Í, Æ nebo OK políčko zaškrtněte.

Konfigurace konektorů AV

Televizor lze nastavit podle toho, jaká zařízení 
k němu� připojíte.

Stiskněte tlačítko 1. MENU na dálkovém 
ovladači a vyberte možnosti Instalace > 
Nastavení AV.

Zobrazí se menu� Nastavení AV.

Konektory AV nastavte podle zpráv 
na obrazovce a následu�jících pokynů.

Název AV1• : V případě potřeby změňte 
název tímto způsobem:  

Stisknu�tím tlačítka • Æ vyberte možnost 
EXT 1_ _ _ .

Stisknu�tím tlačítek • Î a ï vyberte 
písmeno, číslo nebo symbol.

Stisknu�tím tlačítka • Æ se posu�nete na 
další znak. 

Tento postu�p zopaku�jte pro nastavení • 
celého názvu�.Stisknu�tím tlačítka OK 
nastavení potvrďte. 
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Video vstup AV1• : Stisknu�tím tlačítka Í 
nebo Æ vyberte typ videosignálu� zařízení 
připojeného ke konektoru� EXT 1. Vyberte 
možnost RGB, poku�d se nic nezobrazí po 
připojení herní konzoly.

EXT 2-CVBS name• : Je-li třeba, 
změňte název podle pokynů pro možnost  
EXT 1 name. Nahraďte možnost    
EXT 1_ _ _ možností EXT 2_ _ _.

Název AV3• : Je-li třeba, změňte název 
podle pokynů pro možnost EXT 1 name. 
Nahraďte možnost   EXT 1_ _ _ možností 
EXT 3_ _ _.

EXT 2-YPbPr name• : Je-li třeba, 
změňte název podle pokynů pro možnost  
EXT 1 name. Nahraďte možnost    
EXT 1_ _ _ možností EXT 2_ _ _.

Název HDMI• : Je-li třeba, změňte název 
podle pokynů pro možnost EXT 1 name. 
Nahraďte možnost   EXT 1_ _ _ možností 
HDMI_ _.

PC name• : Je-li třeba, změňte název podle 
pokynů pro možnost EXT 1 name. 
Nahraďte možnost   EXT 1_ _ _ možností 
PC_ _ _.

Stisknu�tím tlačítka • EXIT menu� zavřete. 
Vyberte možnost Zpět a stisknu�tím 
tlačítka OK znovu� zobrazte menu� 
Instalace.

Použití teletextu6.6 

Teletext je dostu�pný v mnoha zemích. 
Bývá označován různými názvy (TOP Text, 
Fastext, FLOF text, Videotext). Teletext je 
bezplatná slu�žba poskytovaná televizními 
stanicemi. Tato slu�žba nabízí velké množství 
informací o počasí, sportovní výsledky, zprávy, 
hry atd. Tyto informace jsou� k dispozici 
nepřetržitě, jsou� zobrazovány na stránkách 
a u�spořádány podle témat u�rčených na 
obrazovce barvou�. Přístu�p k těmto informacím 
získáte stisknu�tím barevných tlačítek na 
dálkovém ovladači.

SMART

TELETEXT

SOURCE

DUAL I-II

Přístup k teletextu
Stiskněte tlačítko 1. TELETEXT na 
dálkovém ovladači. Objeví se hlavní 
stránka s rejstříkem.

Volba stránky pomocí dálkového ovladače:   2. 
Zadejte číslo stránky číselnými  tlačítky.• 

Stisknu�tím tlačítka P +/- zobrazíte • 
následu�jící nebo  předchozí stránku�.

Stisknu�tím barevného tlačítka vyberte • 
jednu� z barevně značených položek 
v dolní části obrazovky.

Opětovným stisknu�tím tlačítka 3. 
TELETEXT teletext vypnete.

Volba teletextových dílčích stránek

Teletextová stránka může obsahovat několik 
dílčích stránek. Poku�d aktu�ální stránka obsahu�je 
dílčí stránky, počet stránek se zobrazí zeleně. 

Stiskněte tlačítko 1. TELETEXT na 
dálkovém ovladači.

Vyberte teletextovou� stránku�.2. 

Stisknu�tím tlačítka 3. Í nebo Æ vstou�píte 
na podstránku� režimu� přímého přístu�pu�. 
Zobrazení vypadá takto: 185 0001. 

Chcete-li vstou�pit na podstránku�, zadejte 4. 
čtyřmístné číslo (např. 0003).

Nebo stisknu�tím tlačítka 5. P +/- procházejte 
mezi jednotlivými podstránkami.

Procházení teletextových stránek

V prohlížeči vyberte tlačítky Î a ï  
jednu� z následu�jících fu�nkcí:
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Poznámka   D
U 20palcových modelů stisknu�tím tlačítka 
MENU v režimu� TXT aktivu�jte následu�jící 
čtyři ikony.

Konec• 
Informace bu�dou� rozděleny na několik 
dílčích stránek, které lze zobrazit jednu� 
po dru�hé. Chcete-li procházení dílčích 
stránek u�končit, vyberte možnost KONEC 
a stiskněte tlačítko OK. Opětovným 
stisknu�tím tlačítka OK lze režim 
procházení obnovit.

Poku�d vyberete možnost KONEC a barva 
symbolu� se změní, nejsou� k dispozici žádné 
dílčí stránky. 

Skryté odpovědi• 
Chcete-li zobrazit skrytou� odpověď 
(například v rámci nějaké hry), vyberte 
možnost ? a stiskněte tlačítko OK. 

- Opětovným stisknu�tím tlačítka OK 
odpověď znovu� skryjete.

- Stiskněte tlačítko MENU, ikona ? bu�de 
v prohlížeči nahrazena znakem C. Potom 
stisknu�tím tlačítka Í nebo Æ vyberte 
znakovou� sadu� (informace o dostu�pných 
znakových sadách naleznete na straně 14). 

Zvětšení• 
Vyberte možnost  a stiskněte tlačítko 
OK: Poku�d je stisknete jednou�, zvětší 
se horní část obrazu�. Jestliže je stisknete 
dvakrát, zvětší se dolní část obrazu�. 
Poku�d je stisknete třikrát, obnoví se 
normální zobrazení.

Kombinovaný obraz• 
Vyberte možnost  a stiskněte 
tlačítko OK. Teletext se zobrazí 
na pravé polovině obrazovky. Mezi 
celoobrazovkovým a kombinovaným 
režimem lze přepínat tlačítkem 
TELETEXT.

Další teletextové funkce

Zprávy• 
Poku�d jsou� zjištěny zprávy, ikona  bu�de 
v prohlížeči nahrazena ikonou�  N . Vyberte 
ji a stisknu�tím tlačítka OK zobrazte 
zprávy. Poku�d dojde k aktu�alizaci a fu�nkce 
teletextu� Teletext bu�de povolena, zobrazí se 
nové informace.
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Titulky• 
Některé kanály nabízí pro u�rčité programy 
titu�lky. Počet příslu�šných stránek bu�de 
označen na stránce rejstříku� teletextu�.

Chcete-li zobrazit titu�lky, povolte fu�nkci 
Teletext a zadejte číslo stránky zobrazu�jící 
titu�lky. Po nalezení stránky se titu�lky objeví 
na obrazovce. Prohlížeč se po několika 
seku�ndách zavře. Chcete-li jej zobrazit, 
stiskněte tlačítko TELETEXT.

Automatické zobrazení stránek• 
V některých zemích (ve Španělsku�, 
zemích Benelu�xu� atd.) můžete nastavit 
čas zobrazení u�rčitých výstražných 
teletextových stránek.

To lze provést tak, že vyberete příslu�šnou� 
výstražnou� stránku� a zadáte režim dílčí 
stránky. Místo čísla dílčí stránky zadejte čas 
(například 1705 pro čas 17:05) a stiskněte 
tlačítko EXIT. Stránka se zavře a potom 
se znovu� zobrazí v nastavený čas, avšak za 
předpokladu�, že nezapnete jiný kanál nebo 
nevypnete televizor.

Přímý přístup• 
Žlu�tá a modrá tlačítka na dálkovém ovladači 
u�možňu�jí přímý přístu�p na stránky, jejichž 
čísla jsou� zobrazena žlu�tě a modře v dolní 
části obrazovky.

Fastext (FLOF)• 
Pru�h v dolní části obrazovky je teletext 
typu� Fastext, který je rozdělen na různě 
barevné části. Barvy představu�jí odkazy 
na témata. Požadované téma zobrazíte 
stisknu�tím tlačítka příslu�šné barvy.

TOPtext• 
Fu�nkce TOPtext zobrazu�je v dolní části 
stránky žlu�tý a modrý pru�h. Modrý pru�h 
zobrazu�je témata, která lze zobrazit přímo 
stisknu�tím modrého tlačítka. Následu�jící 
téma se potom zobrazí v modré části.

Žlu�tá část zobrazu�je článek, který můžete 
zobrazit stisknu�tím žlu�tého tlačítka. 

Následu�jící článek se potom zobrazí 
ve žlu�té části.

Stisknu�tím tlačítka EXIT vypnete teletext.
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Připojení

Výstu�p slu�chátek (stereofonní konektor • 
mini jack)

Televizní anténa• 

EXT 3: S-VIDEO• 

EXT 2:  YPbPr/CVBS, zvu�k levý  • 
a pravý kanál

EXT 1 (SCART):  Zvu�k levý a pravý kanál, • 
vstu�p a výstu�p CVBS, . RGB

VGA (PC)• 

HDMI• 

VGA AUDIO: Au�diovstu�p typu� mini jack• 

Napájení

Zdroj napájení: 100–240 V stříd. napájení • 
(± 10 %).

Spotřeba energie při provozu� • 
a v pohotovostním režimu�: Technické údaje 
naleznete na webu� www.philips.com.

Teplota prostředí: 5ºC až 35ºC.• 

Technické údaje se mohou� změnit bez předchozího u�pozornění. Podrobné technické údaje tohoto 
produ�ktu� naleznete na webu� www.philips.com/su�pport.

Technické údaje7. 

Podporovaná rozlišení displeje

Počítačové formáty•  
Frekvence Obnovení rozlišení 
640 x 480  při 60 Hz 
800 x 600  při 60Hz 
1024 x 768  při 60 Hz

Poznámka   D
Model 20PFL3403 podporu�je jen rozlišení 
640 x 480 při 60 Hz.

Videoformáty•  
Frekvence Obnovení rozlišení 
480i  při 60 Hz 
480p  při 60 Hz 
576i  při 50 Hz 
576p  při 50 Hz 
720p při 50 Hz, 60 Hz 
1080i  při 50 Hz, 60 Hz

Poznámka   D
Model 20PFL3403 podporu�je jen rozlišení 
480i při 60Hz, 480p při 60Hz, 576i při 50Hz 
a 576p při 50Hz

Tuner / Příjem / Přenos

Anténní vstu�p: Koaxiální 75 ohmů (IEC75)• 

Televizní systém: PAL BG,D/K,I                                     • 
                       SECAM L’/L, 

Dálkový ovladač

Baterie: 2 baterie velikosti AAA (typ LR03)• 
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svítidla a fény. Ru�šení lze minimalizovat 
úpravou� nastavení antény.

Prázdná obrazovka v režimu VGA (PC)

Televizor nedokáže rozpoznat rozlišení • 
nastavené počítačem. Nastavte v počítači 
nejvhodnější rozlišení nebo jiné standardní 
rozlišení.

Zkontrolu�jte připojení.• 

Zrnění nebo jiné rušení

Poku�d se anténa nachází v okrajové části • 
pokrytí, kde je televizní signál slabý, obraz 
může být zrnitý. Poku�d je signál příliš slabý, 
možná bu�de nu�tno pro zlepšení příjmu� 
nainstalovat speciální anténu�.

Upravte pozici a orientaci vnitřní anebo • 
venkovní antény.

Zkontrolu�jte připojení antény.• 

Dolaďte kanál.• 

Zku�ste jiný kanál. Možná došlo • 
k výpadku� vysílání.

Motory a spotřebiče

Na obrazovce se mohou� objevit skvrny • 
nebo vodorovné pru�hy, případně může 
obraz kmitat nebo se posu�novat. To je 
obvykle způsobeno ru�šením zážehové 
systému� vozidel, neonovými lampami, 
elektrickými vrtačkami a jinými spotřebiči.

Dvojitý obraz

Dvojitý obraz bývá způsoben televizním • 
signálem, který je přenášen přes dvě cesty. 
Jedna cesta je přímá a dru�há je odrazem  
od vysokých bu�dov, kopců a jiných 
překážek. Příjem lze zlepšit změnou� 
u�místění a orientace antény.

Rušení rádiovými frekvencemi

Toto ru�šení produ�ku�je vlnění obrazu� • 
a úhlopříčné vady obrazu� a v některých 
případech i ztrátu� kontrastu�. Zjistěte 
a odstraňte zdroj ru�šení rádiovými 
frekvencemi.

Odstraňování 8. 
problémů

Některé problémy s televizorem lze vyřešit 
pomocí následu�jícího seznamu�.

Žádný obraz, žádný zvuk
Ověřte, že je v pořádku� pojistka nebo jistič.1. 

Zapojte do zásu�vky jiný spotřebič a jeho 2. 
zapnu�tím ověřte, že zásu�vka fu�ngu�je.

Napájecí zástrčka není do zásu�vky 3. 
správně zasu�nu�ta.

Zkontrolu�jte zdroj signálu�.4. 

Žádné barvy
Změňte nastavení systému� barev.1. 

Upravte sytost.2. 

Zku�ste jiný kanál. Přijímaný program může 3. 
být černobílý.

Dálkový ovladač nefunguje
Vyměňte baterie.1. 

Baterie jsou� vloženy nesprávně.2. 

Zdroj napájení není připojen.3. 

Žádný obraz, normální zvuk
Upravte jas a kontrast.1. 

Možná došlo k výpadku� vysílání.2. 

Normální obraz, žádný zvuk
Stisknu�tím tlačítka 1. VOLUME +  
zvyšte hlasitost.

Zvu�k byl vypnu�t. Obnovte jej stisknu�tím 2. 
tlačítka ZTLUMIT.
Nastavte jiný zvu�kový systém.3. 
Možná došlo k výpadku� vysílání.4. 

Vlnění obrazu

Obvykle to je způsobeno místním ru�šením, • 
které způsobu�jí například au�tomobily, 
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