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2007 © Koninklijke Philips 
Electronics N.V. Minden jog 
fenntartva. A műszaki adatok 
előzetes értesítés nélkül 
változhatnak. Minden védjegy 
a Koninklijke Philips Electronics N.V. 
cég, illetve a megfelelő jogbirtokos 
tulajdonában van.

A Philips fenntartja a jogot 
arra, hogy termékein bármikor 
módosítást hajtson végre 
a korábbi készlet ehhez igazodó 
megváltoztatása nélkül.

A kézikönyvben 
található információk a rendszer 
rendeltetésszerű használatára 
vonatkoznak. Ha a terméket 
vagy annak egyes részeit nem 
a kézikönyvben ismertetett célra 
használják fel, meg kell győződni 
arról, hogy a felhasználási mód 
helyes, és a készülék alkalmas a célra. 
A Philips garanciát vállal arra, hogy 
az információk nem sértenek 
semmilyen, az Egyesült Államokban 
érvényes szabadalmi jogot. Ezenfelül 
semmilyen további, kifejezett vagy 
törvényi garancia nincs.

Ga�ra�ncia�
Az alkatrészek házilag nem 
javíthatók. Az eltávolítható vagy 
nyitható fedeleket ne a készülék 
belseje felé hajtsa. Javítást kizárólag 
a Philips szervizközpontok és 
hivatalos szakszervizek végezhetnek. 
Ellenkező esetben minden kifejezett 
és vélelmezett garancia érvényét 
veszti. A kézikönyv által kifejezetten 
tiltott műveletek, a nem ajánlott 
vagy nem engedélyezett beállítások 
és összeszerelési eljárások 
érvénytelenítik a garanciát.

Pixeljellemzők
Ez az LCD technológiájú termék 
nagyszámú színes pixelt alkalmaz. 
Bár legalább 99,999% effektív 
pixellel rendelkezik, a képernyőn 
előfordulhatnak folyamatosan sötét 
(fekete) vagy folyamatosan fényes 
(piros, zöld vagy kék) képpontok is. 
Ez a képernyő szerkezeti tulajdonsága 
(megfelel az iparágban elfogadott 
szabványoknak), és nem hiba.

Ha a biztosíték elveszett, a 
termék forgalmazójától kérjen 
információt a megfelelő típusról.
Helyezze vissza a biztosítéktartó 3. 
fedelét.

Az EMC-irányelv értelmében a 
készülék hálózati csatlakozódugója 
nem távolítható el a tápkábelről.

Szerzői jogok

A VESA, az FDMI és a VESA 
Mounting Compliant embléma 
a Video Electronics Standards 
Association védjegye.
A Windows Media a Microsoft 
Corporation védjegye vagy 
bejegyzett védjegye az Amerikai 
Egyesült Államokban és más 
országokban. 
® A Kensington és a MicroSaver 
az ACCO World Corporation 
bejegyzett védjegye az Amerikai 
Egyesült Államokban, ezenkívül 
bejegyzése, illetve a bejegyzésére 
irányuló kérelem elbírálása a világ 
számos országában folyamatban van. 
Minden egyéb bejegyzett és be nem 
jegyzett védjegy az illető jogbirtokos 
tulajdonában van.

Az EMF-sza�bványokna�k va�ló 
megfelelés
Koninklijke Philips Electronics 
N.V. olyan fogyasztói elektronikai 
cikkeket gyárt és forgalmaz 
nagy mennyiségben, amelyek 
az elektromos berendezések 
többségéhez hasonlóan alkalmasak 
elektromágneses jelek kibocsátására 
és vételére.

A Philips az egyik legfontosabb 
üzleti alapelvének értelmében 
a termékekkel kapcsolatos 
összes egészségügyi és 
biztonsági előírás betartására 
törekszik annak érdekében, 
hogy a termékek megfeleljenek 
a jogi követelményeknek, és az 
előállítás időpontjában érvényes 
EMF-szabványok határértékein 
biztonságosan belül maradjanak.

A Philips csak olyan termékeket 
igyekszik fejleszteni, gyártani és 
forgalmazni, amelyeknek nincs 
egészségkárosító hatásuk.

A Philips kijelenti, hogy termékei 
megfelelő, rendeltetésszerű 
használat mellett a tudomány 
mai állása szerint biztonságosnak 
minősülnek.

A Philips aktív szerepet vállal a 
nemzetközi EMF- és biztonsági 
szabványok előkészítésében, ami 
lehetővé teszi számára, hogy 
a szabványosításban várható 
fejlesztéseket előrevetítse, és előre 
beépítse termékeibe.

Hálóza�ti biztosíték (csa�k a�z 
Egyesült Királyságba�n)
A TV-készülék engedélyezett, öntött 
csatlakozódugóval van felszerelve. 
Ha a hálózati biztosítékot ki kell 
cserélni, akkor az új biztosítéknak 
meg kell felelnie a� dugón 
feltüntetett értékeknek (például 
10 A).

Távolítsa el a biztosíték tartójának 1. 
fedelét, majd magát a biztosítékot.
A cserebiztosítéknak meg 2. 
kell felelnie a BS 1362 
szabványnak, és rendelkeznie 
kell az ASTA tanúsító jelzéssel. 
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Fontos!1� 

A Philips köszönti Önt! Gra�tulálunk 
a� vásárláshoz! 

A készülék ha�sznála�tba� vétele előtt figyelmesen 
olva�ssa� el ezt a� felha�sználói kézikönyvet. 

Gondosa�n ta�nulmányozza� át ezt a� fejezetet, 
és kövesse a� biztonságra� és a� képernyő 
ápolására� vona�tkozó uta�sításoka�t. 

A termékga�ra�ncia� nem terjed ki a�zokra� 
a� hibákra�, a�melyek a�z uta�sítások figyelmen 
kívül ha�gyása� mia�tt keletkeztek.

A Philips álta�l biztosított támoga�tás teljes 
körű igénybevételéhez regisztrálja� a� terméket 
a� www.philips.com/welcome címen.

A TV típus- és soroza�tszáma� a� készülék 
hátulján és olda�lán, illetve a� dobozon ta�lálha�tó.

Biztonság 1�1 

A 25 kg-nál nehezebb televíziókészülékek • 
felemeléséhez és szállításához két ember 
szükséges. A készülék elővigyáza�tla�n 
kezelése súlyos sérüléshez vezethet!

Ha� a� TV-készüléket a�la�csony hőmérsékleten • 
(5 °C a�la�tt) szállítják, nyissa� ki 
a� dobozt, és a� kicsoma�golássa�l várjon 
a�ddig, a�míg a� készülék fel nem veszi 
a� szoba�hőmérsékletet.

A rövidzárla�t elkerülése érdekében óvja� • 
a� készüléket, a� távirányítót és a� távirányító 
elemeit a�z esőtől és a� víztől.

Ne helyezzen vízzel va�gy más folya�dékka�l • 
töltött edényt a� készülék tetejére va�gy 
közelébe. A készülékbe jutó folya�dék 
ára�mütést okozha�t. Ha� a� készüléket víz 
éri, ne működtesse. Azonna�l ára�mta�la�nítsa� 

a� készüléket, és vizsgálta�ssa� meg képesített 
sza�kemberrel.

Ne dugjon idegen tárgya�t • 
a� szellőzőnyílásokba�, mert ezzel kárt 
okozha�t a� készülékben.

Ha� a� készüléket forgóállványra� va�gy • 
forgóka�rra� rögzítették, győződjön 
meg a�rról, hogy a� készülék forga�tása�kor 
a� tápkábel nem feszül meg. A tápkábel 
feszülése esetén a� csa�tla�kozások 
megla�zulha�tna�k, és szikra� va�gy tűz 
keletkezhet. 

A tűz és a�z ára�mütés veszélyének • 
elkerülése érdekében ne helyezze a� 
készüléket, a� távirányítót va�gy a� távirányító 
elemeit nyílt láng (pl. égő gyertya�) va�gy más 
hőforrás közelébe, beleértve a� közvetlen 
na�pfényt is.

Ne tegye a� készüléket zárt helyre, például • 
könyvszekrénybe. A megfelelő szellőzés 
érdekében ha�gyjon lega�lább 10cm sza�ba�d 
helyet a� készülék körül. Gondoskodjon a�z 
a�ka�dálymentes légára�mlásról.

Ha� a� készüléket szilárd, sík felületre • 
helyezi, csa�k a� mellékelt állványt ha�sználja�. 
Ne mozga�ssa� a� készüléket, ha� a�z állvány 
nincs sta�bila�n a� készülékhez csa�va�rozva�.

A fa�lra� szerelést csa�k képesített sza�kember • 
végezheti. A készüléket kizáróla�g 
a� megfelelő típusú fa�li ta�rtószerkezethez 
rögzítve és csa�k megfelelő teherbírású fa�lra� 
sza�ba�d felszerelni. A nem megfelelő fa�li 
rögzítés súlyos sérülést va�gy kárt okozha�t. 
A készülék fa�lra� szerelését ne kísérelje 
meg egyedül elvégezni. 

Ha� a� készüléket forgóállványra� va�gy • 
forgóka�rra� rögzítették, győződjön meg 
a�rról, hogy a� készülék forga�tása�kor 
a� tápkábel nem feszül meg. A tápkábel 
feszülése esetén a� csa�tla�kozások 
megla�zulha�tna�k, és szikra� va�gy tűz 
keletkezhet.

Villámlássa�l járó viha�r esetén ára�mta�la�nítsa� • 
a� készüléket, és húzza� ki a�z a�ntennát. A 
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viha�r a�la�tt ne érintse meg a� készüléket, a� 
tápkábelt va�gy a�z a�ntennát.

Gondoskodjon a�rról, hogy a� tápkábel • 
könnyen hozzáférhető legyen, 
ha� a� készüléket ára�mta�la�níta�ni kell.

A készülék ára�mta�la�nítása�kor ta�rtsa� be • 
a� következő sorrendet:

Ka�pcsolja� ki a� televíziót, ma�jd a� hálóza�ti • 
tápellátást (ha� va�n ka�pcsoló).

Húzza� ki a� tápkábelt a� hálóza�ti • 
csa�tla�kozóa�ljza�tból.

Húzza� ki a� tápkábelt a� készülék • 
hátolda�lán ta�lálha�tó csa�tla�kozóból. 
A tápkábelt mindig a� duga�sznál fogva� 
húzza� ki. Ne húzza� ma�gát a� tápkábelt.

Ha� a� fülha�llga�tót va�gy a� fejha�llga�tót • 
na�gy ha�ngerőn ha�llga�tja�, végleges 
ha�lláskárosodást szenvedhet. Bár a� na�gy 
ha�ngerőhöz idővel hozzászokha�t, ha�llása� 
károsodha�t. Ha�llása� megóvása� érdekében 
fülha�llga�tó va�gy fejha�llga�tó ha�sznála�ta� esetén 
kerülje a� ta�rtósa�n na�gy ha�ngerőt.

1�2 A képernyő ápolása

A képernyő tisztítása� előtt ka�pcsolja� ki • 
a� készüléket, és húzza� ki a� hálóza�ti kábelt. 
A képernyőt puha�, szára�z ruháva�l tisztítsa�. 
Ne a�lka�lma�zzon házta�rtási tisztítószereket, 
mert a�zok károsítha�tják a� képernyőt.

A deformálódás és a� színvesztés elkerülése • 
érdekében a� vízcseppeket a�zonna�l törölje 
le.

Ne érjen a� képernyőhöz kemény tárggya�l, • 
mert a�z végleges sérülést okozha�t 
a� felületén.

Lehetőleg kerülje a�z állóképek huza�mosa�bb • 
ideig ta�rtó vetítését. Ide értendők többek 
között a� képernyőmenü és a� teletext 
olda�la�i, a� fekete sávok és a� tőzsdei 
információs sávok. Ha� a�z állókép vetítése 
nem kerülhető el, a� képernyő megóvása� 
érdekében csökkentse a� kontra�sztot 
és a� fényerőt.

Környezetvédelmi 1�3 
tudnivalók

A csomagolás újrahasznosítása

A készülék csoma�golása� újra�ha�sznosítha�tó. 
Az újra�ha�sznosítás módjáról a� helyi 
ha�tóságoktól kérhet felvilágosítást.

A használaton kívül helyezett termék 
ártalmatlanítása

A termék kiváló minőségű, újra�ha�sznosítha�tó 
a�nya�gokból és a�lka�trészekből készült. 
A terméken ta�lálha�tó, áthúzott hulla�dékgyűjtőt 
ábrázoló ma�trica� a�zt jelenti, hogy a� termék 
megfelel a� 2002/96/EC európa�i irányelv 
követelményeinek: 
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Ne kezelje a� készüléket házta�rtási hulla�dékként. 
Érdeklődjön a� forga�lma�zónál a� termék 
biztonságos árta�lma�tla�nításána�k módjáról.  
A nem megfelelő hulla�dékkezelés káros ha�tássa�l 
va�n a� környezetre és a�z emberi egészségre.

A használt elemek ártalmatlanítása

A készülékhez mellékelt elemek nem 
ta�rta�lma�zna�k higa�nyt és ka�dmiumot.  
A mellékelt és a� vásárolt elemeket ha�sznála�t 
után a� helyi jogsza�bályokna�k megfelelően 
árta�lma�tla�nítsa�.

Energiafogyasztás

A lehető legkisebb környezetkárosító ha�tás 
érdekében a� televíziókészülék fogya�sztása� 
készenléti álla�potba�n minimális.  
Az a�ktív álla�pot energia�fogya�sztási a�da�ta�i 
a� készülék hátulján olva�sha�tók. 

A termékjellemzők részletes leírását 
a� www.philips.com/support webla�pon 
ta�lálha�tó termékismertetőben ta�lálja�.
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A TV-készülék2� 

Ebben a� részben a� TV-készülék leggya�kra�bba�n 
ha�sznált kezelőszerveit és funkcióit ismertetjük.

A TV-készülék áttekintése2�1 

Oldalsó kezelőgombok és jelzőfények

1

4

3

5

2

POWER (tápellátás)1. 

PROGRAM +/- (programváltás)2. 

MENU (menü)3. 

VOLUME +/- (hangerő)4. 

A készenléti álla�pot jelzőfénye és 5. 
a� távirányító érzékelője

Hátoldali csatlakozók2�1 

• 1� A fülhallgató csatlakozóaljzata 
(bemenet) 
Fejha�llga�tó va�gy sztereó fülha�llga�tó számára�.

2. TV (75Ω)•  
TV-a�ntenna�

3� EXT 3 – S-VIDEO csatlakozóaljzat • 
(bemenet) 
A normál videocsa�tla�kozásnál jobb 
képminőséget biztosít. Az S-Video kábel 
csa�k képjelet továbbít, ha�ngjelet nem. 
Csa�tla�kozta�ssa� a� ba�l és a� jobb olda�li 
a�udiokábelt a�z AUDIO L, illetve R jelű 
csa�tla�kozóa�ljza�thoz.

4� EXT 2 – CVBS/YPbPr komponens • 
csatlakozóaljzatok (bemenet) 
DVD-lejátszó csa�tla�kozta�tásához. Ne feledje 
a� ba�l és a� jobb olda�li a�udiokábelt a�z AUDIO 
L és R jelű a�ljza�thoz csa�tla�kozta�tni, mert 
a� komponens kábel csa�k képjelet továbbít, 
ha�ngot nem.

5� EXT 1 – SCART  • 
(bemenet–kimenet) 
Többféle berendezés, például videofelvevő, 
ka�mkorder (VHS, 8 mm-es va�gy Hi8-a�s 
formátumú), dekóder, műholdvevő, DVD-
lejátszó, játékkonzol va�gy más, RGB-jelet 
továbbító készülékek csa�tla�kozta�tásához.
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6� VGA (PC) csatlakozóaljzat • 
(bemenet) 
 

Számítógép csa�tla�kozta�tásához. 
Ha� a� csa�tla�kozta�tott készülékről kíván 
képet megjeleníteni, nyomja� meg 
a� távirányító SOURCE gombját egyszer 
a�z EXT 1 kivála�sztásához, kétszer a�z 
EXT 2 kivála�sztásához stb. Egyes (SCART 
a�ljza�thoz csa�tla�kozta�tott) berendezéseknél 
a� vála�sztás a�utoma�tikusa�n történik.

7� HDMI (bemenet)•  
HDMI bemeneti csa�tla�kozás Blu-ra�y 
lejátszóhoz, digitális vevőkészülékhez, 
játékkonzolhoz és egyéb HD-eszközökhöz. 

Megjegyzések  D
Ne csa�tla�kozta�sson ehhez a�z a�ljza�thoz 
a�na�lóg RGB jelet továbbító berendezést. 
A HDMI a�ljza�t kompa�tibilis a� HDCP 
formátumma�l. 
A HDMI, a� HDMI embléma� és a� High-
Definition Multimedia� Interfa�ce (na�gy 
felbontású multimédia�-felület) a� HDMI 
Licensing LLC védjegye, illetve bejegyzett 
védjegye.

8� VGA AUDIO csatlakozóaljzat • 
(bemenet) 
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Távirányító2�1 

Ez a� rész a� távirányító leírását ta�rta�lma�zza�. 

18� TELETEXT  
A teletext be- és kika�pcsolása�.

19. OszTOTT képErnyő 
Ez a� funkció nem érhető el.

1� TáPKAPCSOLó  
A készenléti álla�potba�n lévő TV-készülék 
beka�pcsolása�, ma�jd vissza�ka�pcsolása� készenléti 
álla�potba�.

2� SOURCE  
Vála�sztás a� csa�tla�kozta�tott berendezések közül.

3� KéPFORMáTUM 
A képformátum kivála�sztása�.

4� DUAL I-II 
Ez a� funkció nem érhető el.

5� SzíNES GOMBOK 
Fela�da�tok va�gy teletextolda�la�k kivála�sztása�.

6� INFO 
A műsorra�l ka�pcsola�tos információk 
megjelenítése, a�mennyiben rendelkezésre állna�k.

7� OK 
Belépés a�z Összes csa�torna� menübe, va�gy egy 
beállítás a�ktiválása�.

8. Î ï Í Æ 
Léptetőgombok a� menü kezeléséhez.

9� EXIT 
Kilépés a� menüből.

10� PROGRAM (P) +/- 
Átka�pcsolás a� következő va�gy a�z előző 
beprogra�mozott csa�tornára�.

11� SzáMGOMBOK 
Csa�torna�, olda�l va�gy beállítás kivála�sztása�.

12. ELőző csATOrnA 
Átka�pcsolás a�z előzőleg nézett csa�tornára�.

13� CHANNEL LIST 
A csa�tornák listájána�k megtekintése.

14� NéMíTáS 
A ha�ng némítása� va�gy vissza�ka�pcsolása�.

15. HAngErő (  )+/- 
A ha�ngerő növelése va�gy csökkentése.

16� MENU  
A menü be- és kika�pcsolása�.

17� SMART MODE 
Váltás a� gyári kép- és ha�ngbeállítási sémák 
között. 
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Üzembe helyezés3� 

Ez a� rész a� Gyors áttekintő útmutató 
kiegészítéseképpen a� TV-készülék 
elhelyezéséhez és ha�sznála�tba� vételéhez  
nyújt segítséget. 

Megjegyzés  D
Az állvány összeszerelésének leírását  
a� Gyors áttekintő útmutató ta�rta�lma�zza�.

A TV-készülék elhelyezése3�1 

Az 1.1. szakaszban ismertetett biztonsági 
előírások elolva�sásán és beta�rtásán felül 
a� következőket is vegye figyelembe a� TV 
elhelyezésekor:

• A TV-nézéshez a�jánlott távolság a� képernyő 
méretének háromszorosa�.

Úgy helyezze el a� készüléket, hogy • 
a� képernyőt ne érje közvetlen fény.

A berendezéseket a� TV-készülék • 
elhelyezése előtt csa�tla�kozta�ssa�.

A TV-készülék falra 3�2 
szerelése

FIGYELMEzTETéS  B
A fa�lra� szerelést csa�k képesített sza�kember 
végezheti. A Koninklijke Philips Electronics 
N.V. a� készülék helytelen felszereléséből 
szárma�zó sérülésért és kárért nem válla�l 
felelősséget.

1� lépés: VESA-kompatibilis fali 
tartószerkezet beszerzése

A TV-képernyő méretétől függően szerezze 
be a� következő fa�li ta�rtószerkezetek közül 
a� megfelelőt:

TV-képernyő 
mérete (cm)

VESA-
kompatibilis fali 
tartószerkezet 
(mm)

Speciális 
utasítások

48 cm

51 cm

56 cm 

66 cm 

Állítha�tó 
100 x 100

Állítha�tó 
100 x 200

Nincs

2� lépés: A kábelek csatlakoztatása

Az a�lábbi leírás a�la�pján csa�tla�kozta�ssa� 
a� TV-készülékhez a�z a�ntenna�kábelt,  
a� tápkábelt és a�z egyéb berendezéseket.

3� lépés: A VESA-kompatibilis fali 
tartószerkezet rögzítése a TV-
készülékhez

FIGYELMEzTETéS  B
A VESA-kompa�tibilis fa�li ta�rtószerkezetet 
kizáróla�g a� mellékelt csa�va�rok (M4-es 
csa�va�rok minden 48, 51, 56 és 66 cm-
es képátlójú típushoz) és távta�rtók 
felha�sználásáva�l rögzítse a� TV-készülékhez. 
A mellékelt csa�va�rok a� TV-készülék súlyána�k 
megfelelő teherbírásúa�k. A mellékelt 
távta�rtók lehetővé teszik a� kábelek 
megfelelő elrendezését.

Megjegyzés  D
A VESA-kompa�tibilis fa�li ta�rtószerkezet 
típusától függően előfordulha�t, hogy 
a� könnyebb felszerelés érdekében 
a� rögzítőla�pot előbb le kell szerelnie a� fa�li 
ta�rtóról. Útmuta�tást a� VESA-kompa�tibilis 
fa�li ta�rtószerkezet dokumentációjába�n ta�lál.
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Az antennakábel 3�3 
csatlakoztatása 

Csa�tla�kozta�ssa� a� külső a�ntenna� va�gy 
a� kábelhálóza�t kábelét a� készülék hátulján 
lévő TV (75Ω) a�ljza�thoz. 

Az a�ntenna�a�ljza�thoz (75 ohm – VHF/UHF/
kábel) külső a�ntenna� va�gy más, modulátorra�l 
ellátott készülék (videofelvevő, műholdvevő 
stb.) csa�tla�kozta�tha�tó. 

Ja�va�soljuk, hogy kezdetben ne csa�tla�kozta�sson 
egyéb berendezéseket (videofelvevőt, 
műholdvevőt stb.) a� TV-készülékhez, mert 
ez további lépésekkel hossza�bbíta�ná meg a�z 
üzembe helyezési eljárást. A csa�tla�kozta�tást 
a� csa�tornák beállítása� után végezze el.

A hálózati tápkábel 3�4 
csatlakoztatása

Csa�tla�kozta�ssa� a� tápkábelt a�z elektromos 
hálóza�ti a�ljza�thoz.

Figyelmeztetés:  B A TV-készüléket 
válta�kozó ára�mú és nem egyenára�mú 
hálóza�tról kell üzemeltetni. A kábelről 
leszerelt duga�szt semmilyen körülmények 
között ne csa�tla�kozta�ssa� a�z elektromos 
hálóza�ti a�ljza�thoz, mert ez ára�mütést 
okozha�t.

Megjegyzés  D
A kép csa�k illusztráció. A hálóza�ti csa�tla�kozó 
készüléktípusonként eltérő helyen lehet.

Az elemek behelyezése 3�5 
a távirányítóba

Nyissa� ki a� távirányító hátolda�lán 1. 
a�z elemta�rtó fedelét.

Helyezze be a� mellékelt két elemet (AAA 2. 
méretű, LR03 típusú). Az elemek (+) és (-) 
jelű vége a� ta�rtó belsején lévő jelölésnek 
megfelelően helyezkedjen el.

Zárja� vissza� a� fedelet.3. 

Óvintézkedések a�z elemek ha�sznála�ta�kor: 

Csa�k a� mega�dott típusú elemeket ha�sználja�. • 

Ne ha�sználjon együtt új és ha�sznált • 
elemeket. 

Ne ha�sználjon újra�tölthető elemeket. • 

Az elemeket ne tegye ki túlzott hőha�tásna�k, • 
ne dobja� tűzbe, ne töltse újra� és ne próbálja� 
felnyitni, mert a�z elemek megsérülhetnek 
va�gy felrobba�nha�tna�k. 

Ha� a� távirányítót huza�mosa�bb ideig nem • 
ha�sználja�, vegye ki a�z elemeket.
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A készülék be- és 3�6 
kikapcsolása vagy  
készenléti állapotba állítása 

Mielőtt a� TV-készüléket első a�lka�lomma�l 
beka�pcsolja�, ellenőrizze, hogy a� tápkábel 
megfelelően csa�tla�kozik-e. Ezután ka�pcsolja� be 
a� hálóza�ti tápellátást (ha� va�n ka�pcsolója�), ma�jd 
nyomja� meg a�  POWER gombot a� készülék 
olda�lán.

A televízió bekapcsolása készenléti 
állapotból

Ha� a� készenléti álla�potot jelző fény • 
világít (piros), nyomja� meg a� távirányítón 
a� .TáPKAPCSOLó gombot.

A készülék készenléti állapotba állítása

Nyomja� meg a� • . TáPKAPCSOLó 
gombot a� távirányítón. A TV-készülék 
tápellátása� így nem szűnik meg, de 
energia�fogya�sztása� a�la�csony lesz.

A készülék kikapcsolása

Nyomja� meg a� készülék olda�lán  • 
a� POWER gombot.
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A csatornák 4� 
behangolása

Beállítás első alkalommal4�1 

A TV-készülék első beka�pcsolása�kor megjelenik 
a�z Üzembehelyezés menü, a�melyben a�z 
Ország menüpont látha�tó kijelölve.

A 1. Í va�gy a� Æ  gombba�l vála�ssza� ki 
a�z országot. Azt a�z országot vála�ssza� 
ki, a�melyikben ta�rtózkodik, illetve, ha� 
országha�tár közelében él, a�zt a�z országot 
a�dja� meg, a�melyiknek a� csa�tornáit be 
szeretné ha�ngolni.

A 2. Î gomb, ma�jd a� Í va�gy a� Æ  gomb 
megnyomásáva�l vála�ssza� ki a� nyelvet.

A 3. ï gombba�l vála�ssza� a�z Autom. kereső

A keresés megkezdéséhez nyomja� meg 4. 
a�z OK gombot. 
Megjelenik a�z Auto üz�hely� menü és 
a� folya�ma�tjelző sáv. 

Megjegyzés  D
Az a�utoma�tikus ha�ngolás néhány percet 
vehet igénybe. Ne zárja� be a� menüt 
a�ddig, a�míg meg nem jelenik a� ha�ngolás 
befejezéséről tájékozta�tó üzenet.

A csa�tornák elnevezéséhez, átnevezéséhez 5. 
va�gy törléséhez nyomja� meg a�z OK 
gombot, és folyta�ssa� a� a�z a�lábbi művelettel. 
A kilépéshez nyomja� meg a�z EXIT gombot. 

A csatornák rendszerezése4�2 

A rendszerező menü segítségével 
megváltozta�tha�tja� a� csa�tornák sorrendjét 
és elnevezését, törölheti a� csa�tornáka�t, és 
összeállítha�tja� kedvenc csa�tornáina�k listáját. 

Kövesse a� képernyő a�lsó részén megjelenő 
uta�sításoka�t. 

Csatornaszám beírása: számgombok.

A rendszerező menü megnyitása
Nyomja� meg a� 1. MENU gombot, és vála�ssza� 
a�z Üzembehelyezés > rendszerező 
menüpontot. 

A csatornaszámok felcserélése
Vála�ssza� a� 1.  rendszerező menü 
Csatornaválasztás pontját.

A 2. P +/- gomb, a� Í és a� Æ gomb va�gy 
a� számgombok segítségével a�dja� meg 
a�z áthelyezni kívánt csa�torna� számát.

A 3. Î va�gy a� ï gomb megnyomásáva�l 
vála�ssza� ki a� Programváltó menüpontot. 

A 4. P +/- gomb, a� Í és a� Æ gomb va�gy 
a� számgombok segítségével a�dja� meg 
a� csa�tornához rendelni kívánt számot. 

Nyomja� meg a�z 5. OK gombot.

Csatorna átnevezése
Vála�ssza� a� 1.  rendszerező menü 
Csatornaválasztás pontját.

A 2. P +/- gomb, a� Í és a� Æ gomb va�gy 
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Csatornák automatikus 4�3 
telepítése

Az első üzembe helyezés után egyetlen művelet 
keretében megkeresheti és tárolha�tja� a�z összes 
a�ktív csa�tornát. 

Nyomja� meg a� 1. MENU gombot, és vála�ssza� 
a�z Üzembehelyezés > Auto üz�hely� 
menüpontot. 

Az 2. Ország menü megnyitásához nyomja� 
meg a�z OK gombot

Rendszerező
AV beállítások
Egyéni beállítás

���
Kézi üz�hely� ���

���
���
���

Üzembehelyezés

Vissza
Auto üz�hely�

Megjegyzés   D
A hiányzó csa�tornák megkereséséhez a�z 
Ország menüpont helyett vála�ssza� a�z 
Egyéb lehetőséget. 
Nyomja� meg a� 3. Î, a� ï, a� Í va�gy a� Æ  
gombot a�nna�k a�z országna�k a� 
kivála�sztásához, a�melyben ta�rtózkodik, 
va�gy a�melynek csa�tornáit nézni szeretné, 
a�mennyiben ha�tár közelében él. 

A jóváha�gyáshoz nyomja� meg a�z 4. OK 
gombot. Megjelenik a�z Auto üz�hely� 
menü.

Az a�utoma�tikus keresés indításához vála�ssza� 5. 
a�z Autom. kereső menüpontot, ma�jd 
nyomja� meg a�z OK gombot.

Megjegyzés   D
Az a�utoma�tikus keresés néhány percig ta�rt. 
Az a�utoma�tikus üzembe helyezés 6. 
befejeződése után nyomja� meg a�z OK 
gombot a� csa�tornák áttekintéséhez,  
va�gy a�z EXIT gombot a� kilépéshez.

a� számgombok segítségével a�dja� meg a�z 
átnevezni kívánt csa�torna� számát. 

A ka�ra�kterpozíció kivála�sztásához • 
nyomja� meg a� Í va�gy a� Æ gombot.

Betű, szám va�gy szimbólum beírásához • 
nyomja� meg a� Î va�gy a� ï gombot.

A • Æ gomb megnyomásáva�l léphet a� 
következő ka�ra�kterre. A név legfeljebb  
6 ka�ra�kterből állha�t. 

A jóváha�gyáshoz nyomja� meg a�z • OK 
gombot. 

Csatorna törlése
Vála�ssza� a� 1.  rendszerező menü 
Csatornaválasztó pontját.

A 2. P +/- gomb, a� Í és a� Æ gomb va�gy 
a� számgombok segítségével a�dja� meg 
a� törölni kívánt csa�torna� számát. 

Vála�ssza� a� 3. Csatornatörlés műveletet, 
ma�jd nyomja� meg a�z OK gombot. 

A kedvenc csatornák listájának 
összeállítása

Vála�ssza� a� 1.  rendszerező menü 
Csatornaválasztás pontját.

A 2. P +/- gomb, a� Í és a� Æ gomb va�gy 
a� számgombok segítségével a�dja� meg 
a� kedvencek közé felvenni kívánt 
csa�torna� számát.

Vála�ssza� a� 3. Kedvenc csatorna pontot, 
ma�jd nyomja� meg a�z OK gombot. 
Legfeljebb 6 kedvenc csa�tornát a�dha�t meg. 

A menü bezárásához nyomja� meg a�z 4. 
EXIT gombot. 
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A csatornák kézi 4�4 
behangolása

Kézi ha�ngolássa�l a�dha�tja� meg a�zoka�t a� 
csa�tornáka�t, a�melyeket a�z első beállítás 
a�lka�lmáva�l nem tárolt el. Erre például 
kábelhálóza�ti csa�tornák beha�ngolása�kor lehet 
szükség.. 

A Kézi üz�hely� menü megnyitása
Nyomja� meg a� 1. MENU gombot, és vála�ssza� 
a�z Üzembehelyezés > Kézi üz�hely� 
menüpontot. 

A csatornák kézi behangolása
A 1. Kézi üz�hely� menüből vála�ssza� 
a� Rendszer pontot.

A 2. Í va�gy a� Æ gombba�l vála�ssza� ki a�z 
Ön országába�n érvényes rendszert. 

A 3. Vétel mezőben a� Í va�gy a� Æ gombba�l 
a�dja� meg a� csa�tornák vételi módját 
(a�ntenna� va�gy kábelhálóza�t). 

A 4. Csatornakeresés mezőben a� Í va�gy 
a� Æ gombba�l a�dja� meg a� vételi csa�tornát. 
Amikor a� készülék csa�tornát ta�lált, a�z 
a�dás megjelenik a� képernyőn. Az a�ktuális 
csa�torna� frekvenvenciája� a� Frekvencia 
menüpontba�n tekinthető meg.

Ha� a� kép nem tiszta�, finomítha�t 5. 
a� beállításon.   A Finomhangolás pontba�n 
a� Í va�gy a� Æ gombba�l ja�vítha�tja� a� vételt. 

A 6. Csatornanév mező ta�rta�lmát 
a� következőképpen módosítha�tja�:

A ka�ra�kterpozíció kivála�sztásához • 
nyomja� meg a� Í va�gy a� Æ gombot.

Betű, szám va�gy szimbólum beírásához • 
nyomja� meg a� Î va�gy a� ï gombot.

A • Æ gomb megnyomásáva�l léphet 
a� következő ka�ra�kterre. 

A jóváha�gyáshoz nyomja� meg a�z • 
OK gombot. 

Ha� kódolt csa�tornát szeretne beállíta�ni, 7. 
dekódert csa�tla�kozta�tha�t a�z EXT 1 
csa�tla�kozóa�ljza�thoz.

Vála�ssza� ki a� Dekóder pontot, nyomja� meg 
a�z OK gombot, ma�jd a� Í va�gy a� Æ gombba�l 
jelölje be a� jelölőnégyzetet.

A 8. Karakterkészlet mezőben a�  
Í va�gy a� Æ gombba�l a�dja� meg, milyen 
ka�ra�kterkészlettel jelenjen meg a� teletext 
ezen a� csa�tornán.

A következő ka�ra�kterkészletek közül 
vála�sztha�t: 

nyuga�t-európa�i • 

kelet-európa�i • 

görög  • 

orosz–bolgár  • 

orosz–ukrán  • 

orosz–belorusz  • 

a�ra�b• 

A 9. PR memóriába mezőben a�dja� meg 
a� számgombok segítségével a� csa�tornához 
rendelni kívánt számot (például a�z mtv1 
tárolásához a� 01-et).  

Nyomja� meg a�z OK gombot. 

Megjegyzés  D
Va�la�hányszor a� Kézi üz�hely� menüben 
módosítást végez, a� PR memóriába 
mező villogni kezd.  A módosítás 
jóváha�gyásához lépjen a� PR memóriába 
mezőre, és nyomja� meg a�z OK gombot. 
Ha� a� módosítást nem ha�gyja� jóvá, 

Frekvencia 057.12 Mhz
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csa�torna�váltáskor va�gy a� készenléti álla�pot 
beka�pcsolása�kor a� módosítás törlődik.
További csa�tornák beha�ngolásához ismételje 10. 
meg a� fenti eljárást. 

Megjegyzés D

Ha� kábelhálóza�tba�n szeretné megkeresni • 
a� hiányzó csa�tornáka�t, a�z országlistán a�z 
ország helyett vála�ssza� a�z Egyéb beállítást. 
Ezután a�z Auto üz�hely� menüből vála�ssza� 
a�z Autom� frissítés pontot. 

Beállítás későbbi a�lka�lma�kkor: • 
A későbbiekben a�z Autom� frissítés 
funkcióva�l ha�ngolha�tja� be a�z újonna�n 
indult csa�tornáka�t, va�la�mint a� hiányzó 
va�gy a� hibása�n beállított csa�tornáka�t. 

Az első beállítást követően minden • 
további a�lka�lomma�l a�z Autom� 
kereső funkciót ha�sználha�tja� a� csa�tornák 
beha�ngolásához (például költözés 
esetén). Ezzel minden korábba�n 
tárolt csa�tornát töröl. Új csa�torna� 
beha�ngolásához a�z Autom� frissítés 
va�gy a� Kézi üz�hely� funkció ha�sznála�ta� 
a�jánlott.
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A TV-készülék 5� 
kezelése

Csatornaváltás5�1 

Adja� meg a� távirányítón a� csa�torna� számát • 
(1 és 99 között), va�gy nyomja� meg  
a� P +/- gombot.

Nyomja� meg a� TV-készülék olda�lán • 
a� PROGRAM +/- gombot. 

A kedvenc csatornák elérése5�2 

A kedvenc csa�tornáka�t ta�rta�lma�zó lista� 
összeállításáról A kedvenc csatornák listájának 
összeállítása

A kedvenc csa�tornáka�t a� távirányító  
P +/- gombjáva�l érheti el. 

Nyomja� meg a� 1. SMART MODE gombot 
a� távirányítón.

Vála�ssza� a� 2. PR+/PR- gombok lehetőséget. 

A 3. Í va�gy a� Æ gombba�l vála�ssza� ki 
a� Kedvenc csatornák pontot. 

A beállításból va�ló kilépéshez a� PR+/
PR- gombok pontba�n vála�ssza� a�z Összes 
csatorna lehetőséget. 

Megjegyzés  D
A listán nem szereplő csa�tornákra� 
a� távirányító számgombja�iva�l va�gy a� TV-
készülék PROGRAM +/- gombjáva�l váltha�t.

Az AV-csatornák elérése5�3 

A távirányító • SOURCE gombjáva�l váltha�t 
a�z AV-csa�tornák között. A következő 
műsorforrások közül vála�sztha�t: TV,  
EXT 1, EXT 2-CVBS, EXT 3, EXT 
2-YPbPr, HDMI, PC�

A hangerő szabályozása5�4 

Nyomja� meg a� •  + va�gy a� - gombot 
a� távirányítón.

Nyomja� meg a� • VOLUME + va�gy - 
gombot a� TV-készülék olda�lán.

A ha�ng némításához nyomja� meg • 
a� NéMíTáS gombot a� távirányítón. 
A ha�ng vissza�állításához nyomja� meg ismét 
a� NéMíTáS gombot.

állapotadatok megjelenítése5�5 

TV üzemmódba�n a� távirányító INFO 
gombjána�k megnyomásáva�l megjelenítheti 
a� csa�torna� számát és nevét, a� pontos időt és 
a� ha�ng típusát.  Ha� a� Kikapcs� beáll� funkció 
a�ktív, a� szimbóluma� a� TV-készülék kika�pcsolásáig 
hátra�lévő időt is muta�tja�.

PC üzemmódba�n a� távirányító INFO 
gombjána�k megnyomásáva�l megjelenítheti 
a� pontos időt, a� ha�ng típusát, a� vett jel forrását 
és a� felbontást.  Ha� a� Kikapcs� beáll� funkció 
a�ktív, a� szimbóluma� a� TV-készülék kika�pcsolásáig 
hátra�lévő időt is muta�tja�.

A TV-készülék beka�pcsolása�kor va�gy 
csa�torna�váltáskor megjelenik a� csa�torna� száma� 
és neve. 

Megjegyzés  D
Ha� a�z Egyéni beállítás menüben 
a�ktiválja� a� PR szám megjel� funkciót, 
a� csa�torna�szám folya�ma�tosa�n látha�tó.

A csatornalista 5�6 
megjelenítése

A csa�tornák listájána�k megjelenítéséhez 1. 
nyomja� meg a� távirányító CHANNEL 
LIST gombját. 

A legfeljebb 11 olda�la�s csa�torna�lista� 
a�z egyes csa�tornák nevét és számát 
muta�tja�. Az utolsó olda�lon ta�lálha�tók 
a� csa�tla�kozta�tott AV-berendezések. 
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A listána�k a�z a�z olda�la� jelenik meg először, 
a�melyen a� megjelenítésekor nézett csa�torna� 
va�gy AV-csa�torna� ta�lálha�tó. A nézett 
csa�torna� va�gy AV-csa�torna� mellett egy 
jelzés látha�tó.

A 2. Î va�gy a� ï gombba�l vála�ssza� ki 
a� csa�tornát, ma�jd nyomja� meg a�z 
OK gombot. 

A listán a� 3. Í va�gy a� Æ gombba�l la�pozha�t. 

A menü bezárásához nyomja� meg a�z 4. EXIT 
gombot.
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6� A TV-készülék 
speciális funkciói

Hangbeállítások6�1 

A hangbeállítások menüjének megnyitása
Nyomja� meg a� távirányítón a� 1. MENU 
gombot, és vála�ssza� a� Tartalom > Hang 
menüpontot. 

Megjelenik a� Hang menü.

A menü bezárásához nyomja� meg a�z 2. 
EXIT gombot. 

A 3. Tartalom menühöz va�ló vissza�téréshez 
vála�ssza� a� Vissza lehetőséget, és nyomja� 
meg a�z OK gombot.

A hangbeállítások leírása

Tónus beállítás:•  A Tónus beállítás 
menü megnyitása� (további információ 
lejjebb olva�sha�tó). 

Hangtípus:•  A Í va�gy a� Æ gombba�l 
vála�sszon ha�ngtípust a� listáról. 

Megjegyzés  D
Az elérhető beállítások köre a�z éppen 
nézett progra�mtól függ.

Balansz:•  A Í va�gy a� Æ gomb 
megnyomásáva�l kiegyenlítheti a� ha�ngot ba�l 
és a� jobb olda�li ha�ngszóró között. 

Incredible Surround:•  Fokozza� 
a� TV-készülék ha�ngjána�k teltségét és 
térha�tását. A Í va�gy a� Æ gombba�l 
vála�sszon a� lista� elemei közül. 

Auto. hangerő:•  Az összes csa�tornán 
a�zonos ha�ngerőszintet biztosít.  
A Í va�gy a� Æ gombba�l vála�sszon 
a� lista� elemei közül. 

A hangszín szabályozása
Nyomja� meg a� távirányítón a� 1. MENU 
gombot, és vála�ssza� a� Tartalom > Hang 
menüpontot.

Vála�ssza� a� 2. Tónus beállítás menüpontot, 
és nyomja� meg a�z OK gombot a� menü 
megjelenítéséhez. 

Vála�sztha�t a� gyári beállítások közül, és a� 
gra�fikus ha�ngszínsza�bályzó segítségével 
egyéni igény szerint állítha�tja� be a� ha�ngszínt. 
Az a�lábbi beállítások érhetők el:

A Hang előbeáll.
A 1. Í va�gy a� Æ gomb megnyomásáva�l 
vála�sztha�t a�z éppen megjelenített 
csa�tornához ta�rtozó beállítások listájáról: 
Egyéni/Beszéd/zene/Film/Multimédia. 

Az Egyéni beállítás a� gra�fikus 
ha�ngszínsza�bályzó Ön álta�l mega�dott 
értékeit tárolja�. 

 
A  gyári ha�ngbeállítási sémák listájána�k 
közvetlen eléréséhez nyomja� meg a� SMART 
MODE gombot a� távirányítón, vála�ssza� 
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a� Hang előbeáll. menüpontot, és vála�sszon 
a� listán szereplő sémák közül. A beállítás 
álta�lánosa�n, minden csa�tornára� és  
AV-csa�tornára� érvényes lesz.

A frekvenciatartomány beállítása

A gra�fikus ha�ngszínsza�bályzó 5 frekvencia�sávot 
ta�rta�lma�z.  Állítsa� be egyenként a� sávoka�t.

Nyomja� meg a� távirányítón a� 1. MENU 
gombot, és vála�ssza� a� Tartalom >  
Hang > Tónus beállítás > Frekvencia 
menüpontot. 

A 2. Í va�gy a� Æ gombba�l vála�sszon 
frekvencia�sávot. 

A 3. Î és a� ï gombba�l állítsa� be a� sávot.
Ismételje meg a�z eljárást a� többi 4. 
frekvencia�sáv esetén is.
A jóváha�gyáshoz nyomja� meg a�z 5. OK 
gombot. 

Megjegyzés  D
A gra�fikus ha�ngszínsza�bályzó beállítása�kor 
a� Hang előbeáll. menüben a�z Egyéni 
séma� jelenik meg, és a� készülék a�z Ön álta�l 
mega�dott beállításoka�t új egyéni séma�ként 
tárolja� el. 

6�2 Képbeállítások

A képet igény szerint, a� műsor jellegét és 
a� háttérvilágítást figyelembe véve állítha�tja� 
be.  A kivála�sztott beállítás a�zonna�l érvényesül 
a� képernyőn, így ellenőrizheti a� változta�tás 
ha�tását. Úja�bb beállítás kivála�sztása�kor va�gy 
a� módosításra� megengedett idő túllépésekor 
ismét a� teljes menü jelenik meg.

A képbeállítások menüjének elérése
Nyomja� meg a� távirányítón a� 1. MENU 
gombot, és vála�ssza� a� Tartalom  
> Kép menüpontot. 

Megjelenik a� Kép menü.

A menü bezárásához nyomja� meg a�z 2. EXIT 
gombot. 

A 3. Tartalom menühöz va�ló vissza�téréshez 
vála�ssza� a� Vissza lehetőséget, és nyomja� 
meg a�z OK gombot.

A képbeállítások leírása

kép előbeáll.:•  A Í va�gy a� Æ gomb 
megnyomásáva�l vála�sztha�t a�z éppen 
megjelenített csa�tornához ta�rtozó 
beállítások listájáról: Egyéni/élénk/
Rendszer/Film/Energiatak� mód.  Az 
Egyéni beállítás a� Fényerősség, a� Szín, 
a� Kontraszt és a�z élesség Ön álta�l 
mega�dott értékét tárolja�.
A gyári képbeállítási sémák listáját 
közvetlenül elérheti a� távirányító SMART 
MODE gombjána�k megnyomásáva�l. Vála�ssza� 
a� kép előbeáll. menüpontot, ma�jd 
vála�sszon a� listán szereplő sémák közül. 
A beállítás álta�lánosa�n, minden csa�tornára� 
érvényes lesz. Az egyes AV-csa�tornákhoz 
külön kell mega�dnia� a� beállítási sémát.
Megjegyzés  D
VGA(PC) üzemmódba�n nem érhetők  
el a� beállítási sémák.

Fényerősség, szín, kontraszt, Tónus, • 
élesség: A Í és a� Æ gombba�l a�dja� meg 
a� beállításoka�t.

zajcsökkentés• : Gyenge vétel esetén 
a� képminőség ja�vítása�. A Í va�gy a� Æ 
gombba�l vála�sszon a� lista� elemei közül.
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Egyéb beállítások:•  Az a�lább ismertetett 
beállítások megjelenítése.
 
VGA üzemmódba�n számos speciális 
funkciót érhet el:

Autom� beállítás:•  Az OK gomb 
megnyomásáva�l a� következő jellemzőket 
a�utoma�tikusa�n állítha�tja� be: Fázis, óra, 
Függ� beáll� és Vízsz� beáll�

Fázis, óra:•  A Í és a� Æ gombba�l a�dha�tja� 
meg a� megfelelő értékeket a� képminőség 
ja�vításához.

Függ� beáll�:•  A Í és a� Æ gombba�l 
függőleges irányba� mozdítha�tja� a� képet 
a� képernyőn.

Vízsz� beáll�:•  A Í és a� Æ gombba�l 
vízszintes irányba� mozdítha�tja� a� képet 
a� képernyőn.

Egyéb beállítások

Egyéb képbeállítások

Nyomja� meg a� távirányítón a� 1. MENU 
gombot, és vála�ssza� a� Tartalom >  
Kép > Egyéb beállítások menüpontot. 

Megjelenik a�z Egyéb beállítások menü.

Auto. formátum

Dinamikus kontraszt

A menü bezárásához nyomja� meg a�z 2. EXIT 
gombot. 

A 3. Kép menühöz a� Vissza lehetőség 
vála�sztásáva�l, ma�jd a�z OK gomb 
megnyomásáva�l térhet vissza�.

Az Egyéb beállítások menü elemeinek 
leírása

Film mód:•  Észleli, ha� filmet néz a� 
készüléken, és a�nna�k megfelelően ja�vítja� 
a� képminőséget. A Í va�gy a� Æ gombba�l 
vála�sszon a� lista� elemei közül.

Megjegyzés  D
Ala�phelyzetben a�z Automatikus beállítás 
va�n érvényben. Ez a� funkció nem minden 
AV-jelforráshoz érhető el.

Dinamikus kontraszt:•  A Í va�gy a� Æ 
gombba�l a�dja� meg a� Bekapcsolva va�gy 
a� Kikapcsolt beállítást.

Megjegyzés   D
Ez a� funkció VGA (PC) módba�n nem áll 
rendelkezésre.

Színezet:•   A Í és a� Æ gombba�l állítsa� be 
a� kép színezetét.

Megjegyzés  D
Ez a� funkció csa�k NTSC AV-jelforrások 
esetén érhető el.

Auto� formátum• : a�utoma�tikusa�n beállítja� 
a� kép megfelelő formátumát. A négyzetet a�z 
OK gomb lenyomásáva�l jelölheti be, va�gy a� 
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szolgálta�tás engedélyezéséhez nyomja� meg a� 
Í va�gy a� Æ gombot.

Megjegyzés   D
Ez a� funkció csa�k bizonyos ha�ng- és 
képforrások esetén áll rendelkezésre. 
Nem minden TV-típuson áll rendelkezésre. 

Az óra és az időzítők 6�3 
beállítása

Beállítha�tja� a� TV-készülék óráját,  
és beprogra�mozha�tja� a� készülék a�utoma�tikus 
ki- va�gy beka�pcsolását.

Az óra beállítása
Nyomja� meg a� távirányítón a� 1. MENU 
gombot, és vála�ssza� a� Tartalom > 
Jellemzők >Idő menüpontot. 

Megjelenik a�z Idő menü.

Vála�ssza� a�z 2. Időreferencia beállítást.

Az a�lább ismertetett módszerek 3. 
va�la�melyikével állítsa� be a�z időt.

A teletextcsa�torna� ha�sznála�táva�l: • 
Váltson egy teletext a�dássa�l rendelkező 
csa�tornára�. Ha� ezen a� csa�tornán 
elérhető a� pontos idő, a�z néhány 
másodpercen belül megjelenik. 

Kézi módszerrel:Az • Idő mezőben  
a� Í va�gy a� Æ gombba�l a�dja� meg a� 
pontos időt. Az Időreferencia mezőben 
a� - - jelzés jelenik meg.

Megjegyzés   D
Ha� a� tápellátás megsza�ka�d (a� TV-készülék 
ára�mta�la�nítása� va�gy ára�mszünet mia�tt), 
a� kézi módszerrel beállított idő elvész, 
és később újra� meg kell a�dnia�. Az 
óra�beállítás helyességét a�z időinformációt 
szolgálta�tó csa�tornákon ellenőrizheti.

A kikapcsolás időzítése 

Beállítha�tja�, hogy a� készülék mega�dott 
időpontba�n va�gy mega�dott idő elteltével 
készenléti álla�potba� ka�pcsoljon.

Készenléti állapotba kapcsolás 
a megadott idő elteltével

Nyomja� meg a� távirányítón a� 1. MENU 
gombot, és vála�ssza� a� Tartalom > 
Jellemzők >Idő> Autom� kikapcs� 
menüpontot.  

Megjelenik a�z Autom� kikapcs� menü.

A 2. Í és a� Æ gombba�l állítsa� be, mennyi 
idő elteltével ka�pcsoljon a� TV-készülék 
a�utoma�tikusa�n készenléti álla�potba�  
(legfeljebb 4 óra� a�dha�tó meg 5 perces 
lépésekben.)

A funkció kika�pcsolásához vála�ssza� 3. 
a� Kikapcsolt beállítást.

Készenléti állapotba kapcsolás 
a megadott időpontban

Nyomja� meg a� távirányítón a� 1. MENU 
gombot, és vála�ssza� a� Tartalom > 
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Jellemzők >Idő> Kikapcs� beáll� 
menüpontot.  

A2.  Í és a� Æ gombba�l vála�ssza� ki a�z Egyszer 
va�gy a� Mindennap beállítást. A funkció 
kika�pcsolásához vála�ssza� a� Kikapcsolt 
beállítást.

Lépjen a� 3. kikapcs. időp. mezőre. 

A4.  Í és a� Æ gombba�l va�gy a� számgombokka�l 
a�dja� meg a�zt a�z időpontot, a�mikor 
a� TV-készülék a�utoma�tikusa�n kika�pcsol.

A bekapcsolás időzítése
Nyomja� meg a� távirányítón a� 1. MENU 
gombot, és vála�ssza� a� Tartalom > 
Jellemzők >Idő> ébresztés menüpontot.  

A2.  Í és a� Æ gombba�l vála�ssza� ki a�z Egyszer 
va�gy a� Mindennap beállítást. A funkció 
kika�pcsolásához vála�ssza� a� Kikapcsolt 
beállítást.

Lépjen a�z 3. ébresztési idő mezőre. 

A4.  Í és a� Æ gombba�l va�gy a� számgombokka�l  
a�dja� meg a�zt a�z időpontot, a�mikor 
a� készenléti álla�potba�n lévő TV-készülék 
a�utoma�tikusa�n beka�pcsol.

Lépjen a�z 5. ébresztéscsatorna mezőre. 

A6.  Í és a� Æ gombba�l va�gy a� számgombokka�l 
a�dja� meg, melyik csa�tornát vála�ssza� 
a� TV-készülék, a�mikor beka�pcsol.

A menü bezárásához nyomja� meg a�z 7. 
EXIT gombot.

Nyomja� meg a� távirányító 8. Tápkapcsoló 
gombját a� TV-készülék készenléti 
álla�potba� állításához.

A TV-készülék a� beprogra�mozott 
időpontba�n a�utoma�tikusa�n beka�pcsol,  
ha� ezt a� távirányítóva�l nem sza�kítja� 
meg. Miután a� készülék beka�pcsolt, 
a� következőkre va�n lehetősége:

Minden funkciót a� megszokott módon • 
ha�sználha�t.

A készüléket készenléti álla�potba� • 
ka�pcsolha�tja�. Ezzel a�z ébresztés 
funkciót a�z a�dott na�pra� kika�pcsolta�.

Ha� a� menüből vála�sztott csa�torna� zárolt, • 
a�z a�dást csa�k a� jelszó mega�dása� után 
nézheti.

szülői felügyelet6�4 
Jelszó beállításáva�l a� következőképpen 
korlátozha�tja� a� TV-készülék ha�sznála�tát: 

Mega�ka�dályozha�tja� a� csa�tornák és a�z • 
AV-csa�tornák elérését. 

Mega�ka�dályozha�tja� a�z időzített ki- • 
és beka�pcsolás módosítását. 

Letiltha�tja� a� hozzáférést a� ha�ngolási • 
menühöz,  és ezzel mega�ka�dályozha�tja�, 
hogy bárki a�z Ön engedélye nélkül 
ha�ngoljon be csa�tornáka�t. 

A szülői felügyelet menü elérése
Nyomja� meg a� távirányítón a� 1. MENU 
gombot, és vála�ssza� a� Jellemzők > szülői 
felügyelet menüpontot. 

Jelszó beállítása
Nyomja� meg a� távirányítón a� 1. MENU 
gombot, és vála�ssza� a� Jellemzők > szülői 
felügyelet > Jelszó menüpontot.

A távirányító számgombja�iva�l a�djon meg 2. 
egy 4 jegyű kódot. A számjegyek helyett 
a� képernyőn csilla�gok jelennek meg.



HU-23

H
U

N

PIN-kód beállítása: számgombok.

Megerősítésképpen írja� be a� kódot még 3. 
egyszer.

Megjegyzés   D
Vála�sszon könnyen megjegyezhető számot.

Megjegyzés   D
A szülői felügyelet beka�pcsolása� után 
csa�k a� jelszó mega�dásáva�l lehet elérni 
a� szülői felügyelet menüt.

A jelszó alaphelyzetbe állítása 

A jelszót a� 0711-es mesterkód mega�dásáva�l is 
a�la�phelyzetbe állítha�tja�.

Csatorna vagy AV-csatorna zárolása

Megjegyzés  D
Ezt a� funkciót csa�k a�kkor érheti el, 
ha� előzőleg jelszót állított be. Ha� zárolt 
csa�tornát va�gy AV-csa�tornát szeretne 
nézni, ka�pcsoljon át a�rra� a� csa�tornára�, 
ma�jd kövesse a� képernyőn megjelenő 
uta�sításoka�t. Amikor a� készüléket készenléti 
álla�potba� ka�pcsolja�, a� zárolás ismét 
érvénybe lép.
Nyomja� meg a� távirányítón a� 1. MENU 
gombot, és vála�ssza� a� Jellemzők > 
szülői felügyelet > Csatornaválasztás 
menüpontot.

A2.  Í és a� Æ gombba�l va�gy a� számgombokka�l 
a�dja� meg a� zárolni kívánt csa�tornát.   
A Í va�gy a� Æ ka�pcsolha�t át a�z 
AV-csa�tornákra�.

A 3. Í va�gy a� Æ gombba�l jelölje be 
a� Csatornazár jelölőnégyzetet.

Csa�torna� va�gy AV-csa�torna� zárolásána�k 
feloldása�

A jelszót mega�dva� jelenítse meg • 
a� szülői felügyelet menüt.
Lépjen a� • Csatornazár mezőre.
A • Í va�gy a� Æ gombba�l törölje a� négyzet 
jelölését. 
A menü bezárásához nyomja� meg a�z • 
EXIT gombot.

A TV-készülék gombjainak zárolása

Megjegyzés  D
Ezt a� funkciót csa�k a�kkor érheti el, ha� 
előzőleg jelszót állított be.  Ha� a� funkciót 
a�ktiválta�, a� készüléket csa�k a� távirányítóva�l 
működtetheti.

Nyomja� meg a� távirányítón a� 1. MENU 
gombot, és vála�ssza� a� Jellemzők > szülői 
felügyelet > Előlap lezár. menüpontot.
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A2.  Í va�gy a� Æ gombba�l jelölje be 
a� jelölőnégyzetet.

A gombok zárolásána�k feloldása�:

A jelszót mega�dva� jelenítse meg • 
a� szülői felügyelet menüt.

Lépjen a�z • Előlap lezár. mezőre.

A • Í va�gy a� Æ gombba�l törölje 
a� négyzet jelölését. 

A menü bezárásához nyomja� • 
meg a�z EXIT gombot.

Az Idő menü zárolása

Megjegyzés  D
Ezt a� funkciót csa�k a�kkor érheti el, ha� 
előzőleg jelszót állított be. Ha� a� funkció 
a�ktív, a�z Idő menü eléréséhez meg kell 
a�dnia� a� jelszót.
Nyomja� meg a� távirányítón a� 1. MENU 
gombot, és vála�ssza� a� Jellemzők > szülői 
felügyelet > IDő zár menüpontot. 

A2.  Í va�gy a� Æ gombba�l jelölje be 
a� jelölőnégyzetet.

Az Idő menü zárolásána�k feloldása�:

A jelszót mega�dva� jelenítse meg • 
a� szülői felügyelet menüt.

Lépjen a�z • IDő zár mezőre.

A • Í va�gy a� Æ gombba�l törölje a� négyzet 
jelölését. 

A menü bezárásához nyomja� meg • 
a�z EXIT gombot.

Az Üzembe helyezés menü zárolása

Megjegyzések  D Ezt a� funkciót csa�k a�kkor 
érheti el, ha� előzőleg jelszót állított be.  
Ha� a� funkció a�ktív, a�z Üzembe helyezés 
menü eléréséhez meg kell a�dnia� a� jelszót.
Nyomja� meg a� távirányítón a� 1. MENU 
gombot, és vála�ssza� a� Jellemzők > szülői 
felügyelet > ÜzEMB� zár menüpontot.

A2.  Í va�gy a� Æ gombba�l jelölje be 
a� jelölőnégyzetet.

Az Üzembe helyezés menü zárolásána�k 
feloldása�:

A jelszót mega�dva� jelenítse meg • 
a� szülői felügyelet menüt.
Lépjen a�z • ÜzEMB� zár mezőre.
A • Í va�gy a� Æ gombba�l törölje a� négyzet 
jelölését. 
A menü bezárásához nyomja� meg a�z • 
EXIT gombot.A TV-készülék személyre 
sza�bása�

Egyéni beállítások megadása6�5 

Az egyéni beállítások módosításukig érvényben 
ma�ra�dna�k.

Nyomja� meg a� távirányítón a� 1. MENU 
gombot, és vála�ssza� a�z Üzembe helyezés 
> Egyéni beállítás menüpontot.
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Megjelenik a�z Egyéni beállítás menü.

Csatornaszám folyamatos megjelenítésének be-, illetve kikapcsolása.
Mező bejelölése: </> gombok.

A menü bezárásához nyomja� meg a�z 2. 
EXIT gombot. 

Az 3. Üzembe helyezés menühöz a� Vissza 
lehetőség vála�sztásáva�l, ma�jd a�z OK gomb 
megnyomásáva�l térhet vissza�.

Az egyéni beállítások leírása

PR szám megjel�:•  A nézett csa�torna� 
számána�k folya�ma�tos kijelzése.  
Aktiválásához a� Í, a� Æ va�gy a�z OK 
gombba�l jelölje be a� jelölőnégyzetet.

Nyelv:•  A menü nyelvének 
megvála�sztásához nyomja� meg  
a� Í va�gy a� Æ gombot.

Megjegyzés   D
A vála�sztott nyelv a�zonna�l érvényesül a� 
menükben.

Max. TV hangerő:•  A legna�gyobb ha�ngerő 
beállítása�. A ha�ngerőt a� Í va�gy a� Æ 
gombba�l állítha�tja� be. A beállított ha�ngerő 
megha�llga�tásához nyomja� meg a�z OK 
gombot, és ta�rtsa� nyomva� 2 másodpercig.

Takarékos mód:•  Ebben a�z üzemmódba�n 
a� TV-készülék a�utoma�tikusa�n készenléti 
álla�potra� vált, ha� a� vála�sztott csa�tornán 
va�gy AV-csa�tornán keresztül 10 percig nem 
érkezik jel. Az üzemmód a�ktiválásához a� 
Í, a� Æ va�gy a�z OK gombba�l jelölje be a� 
jelölőnégyzetet.

Az AV-csatlakozóaljzatok beállítása

A TV-készüléken mega�dha�tja� a� csa�tla�kozta�tott 
berendezésnek megfelelő beállításoka�t.

Nyomja� meg a� távirányítón a� 1. MENU 
gombot, és vála�ssza� a�z Üzembe helyezés 
> AV beállítások menüpontot.

Megjelenik a�z AV beállítások menü.

A képernyőn megjelenő üzenetek és a�z 
a�lábbi uta�sítások a�la�pján végezze el a�z 
AV-csa�tla�kozóa�ljza�tok beállítását.

AV1 név:•  Szükség esetén módosítsa�  
a� nevet a� következőképpen:  

Az • Æ gombba�l lépjen a�z AV1_ _ _ 
mezőre.

Betű, szám va�gy szimbólum beírásához • 
nyomja� meg a� Î va�gy a� ï gombot.

A • Æ gomb megnyomásáva�l léphet 
a� következő ka�ra�kterre. 

A fenti lépéseket ismételve a�dja� • 
meg a� teljes nevet.

A jóváha�gyáshoz nyomja� meg a�z • 
OK gombot. 

AV1 video:•  A Í va�gy a� Æ gombba�l vála�ssza� 
ki a�z EXT 1 a�ljza�thoz csa�tla�kozta�tott 
berendezéstől érkező videojel típusát. 
Ha� játékkonzol csa�tla�kozta�tása�kor nincs 
kép, vála�ssza� a�z RGB típust.

EXT 2-CVBS name:•  Szükség esetén írja� 
át a� nevet a�z AV1 név leírásánál szereplő 
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módon. Itt  AV1_ _ _ helyett AV2_ _ _ 
jelenik meg a� mezőben.

AV3 név:•  Szükség esetén írja� át a� nevet 
a�z AV1 név leírásánál szereplő módon. Itt  
AV1_ _ _ helyett AV3_ _ _ jelenik meg 
a� mezőben.

EXT 2-YPbPr name:•  Szükség esetén 
módosítsa� a� nevet a�z AV1 név leírásánál 
szereplő módon. Itt  AV1_ _ _ helyett 
AV2_ _ _ jelenik meg a� mezőben.

HDMI név:•  Szükség esetén írja� át a� nevet 
a�z AV1 név leírásánál szereplő módon. 
Itt AV1_ _ _ helyett HDMI_ _

PC name:•  Szükség esetén írja� át a� nevet 
a�z AV1 név leírásánál szereplő módon. 
Itt AV1_ _ _ helyett PC_ _ _ _ jelenik 
meg a� mezőben.

A menü bezárásához nyomja� meg a�z • EXIT 
gombot. Az Üzembehelyezés menühöz 
a� Vissza lehetőség vála�sztásáva�l, ma�jd a�z 
OK gomb megnyomásáva�l térhet vissza�.

A teletext használata6�6 

A teletext számos országba�n rendelkezésre 
áll, többféle elnevezéssel (TOP Text, Fa�stext, 
FLOF text, Videotext). A teletext a� televíziós 
műsorszórók álta�l ingyenesen nyújtott 
szolgálta�tás. Rendkívül széles körű, bármikor 
elérhető tájékozta�ta�tást nyújt többek között 
időjárásról, sporteredményekről, hírekről, 
játékokról. Az információk olda�la�kra� bontva� 
va�gy különböző színekkel jelölt téma�körök 
szerint rendezve látha�tók a� képernyőn.  
A kívánt téma�körök ta�rta�lma� egyszerűen 
a� távirányító színes gombja�ina�k 
megnyomásáva�l jeleníthető meg.

SMART

TELETEXT

SOURCE

DUAL I-II

A teletext megnyitása
 Nyomja� meg a� távirányítón a� 1. TELETEXT 
gombot. Megjelenik a� főolda�l.

Az olda�la�k kivála�sztása� a� távirányítóva�l:2. 

A számgombokka�l a�dja� meg a�z olda�lszámot.• 

Az előző va�gy a� következő olda�l • 
megjelenítéséhez nyomja� meg  
a� P +/- gombot.

A képernyő a�lsó részén látha�tó színkódos     • 
elemek kivála�sztásához nyomja� meg 
a� megfelelő színgombot.

A teletext kika�pcsolásához nyomja� meg 3. 
ismét a� TELETEXT gombot.

A teletext aloldalainak elérése

Egy-egy teletextolda�lhoz gya�kra�n több a�lolda�l 
ta�rtozik. Ha� a�z éppen látha�tó olda�l a�lolda�la�ka�t 
ta�rta�lma�z, a�zok olda�lszáma� zöld színnel 
jelenik meg. 

Nyomja� meg a� távirányítón a� 1. TELETEXT 
gombot.

Vála�ssza� ki a� teletext kívánt olda�lát.2. 
Az a�lolda�la�k közvetlen elérési územmódjába� 3. 
a� Í va�gy a� Æ gomb megnyomásáva�l léphet be. 
A képernyőn a�z a�lábbi látha�tó: 185 0001. 

A kívánt a�lolda�l megnyitásához írja� be a�nna�k 4. 
négyjegyű számát (például 0003).

A 5. P +/- gomb ha�sznála�táva�l la�pozha�t a�z 
összes elérhető a�lolda�l között.

A teletextoldalak megjelenítése

Az eszközsávba�n a� Î és a� ï gombba�l vála�sszon 
a�z a�lábbi funkciók közül:

Megjegyzés   D
20 collos képátlójú típusok esetén TXT 
üzemmódba�n a� MENU gomb ha�sznála�táva�l 
a�ktiválha�tja� a�z a�lábbi négy ikont.

Leállítás• 
Az információk több a�lolda�lra� bontva�, 
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Egyes csa�tornák bizonyos műsoroka�t 
felira�tozássa�l sugározna�k. A felira�tozást 
ta�rta�lma�zó olda�la�k számát a� teletext 
főolda�la� jelzi.

A felira�tozás megjelenítéséhez ka�pcsoljon 
át a� teletextre, és a� számgombokka�l a�dja� 
meg a� megfelelő olda�lszámot. Miután a� 
készülék megta�lálta� a�z olda�lt, a� felira�tozás 
megjelenik a� TV-képen. Az eszközsáv 
néhány másodperc múlva� eltűnik. 
Újbóli megjelenítéséhez nyomja� meg a� 
TELETEXT gombot.

Időzített oldal• 
Egyes országokba�n (pl. Spa�nyolországba�n 
és a� Benelux álla�mokba�n) lehetősége va�n 
beállíta�ni, hogy a� teletext bizonyos olda�la�i a� 
kívánt időpontba�n megjelenjenek.

Ehhez jelenítse meg a�z időzítendő olda�lt, 
és váltson a�lolda�l-megjelenítési módra�. 
Az a�lolda�l száma� helyett a�dja� meg a�z 
időpontot (pl. 17.05 mega�dásához írja� be 
a� 1705 értéket), és nyomja� meg a�z EXIT 
gombot. Az olda�l eltűnik, ma�jd a� beállított 
időpontba�n ismét megjelenik, kivéve 
ha� időközben más csa�tornára� vált, va�gy 
kika�pcsolja� a� készüléket.

Közvetlen elérés• 
A távirányító sárga� és kék gombjáva�l 
közvetlenül érheti el a�zoka�t a�z olda�la�ka�t, 
a�melyek száma� sárga�, illetve kék színnel 
jelenik meg a� képernyő a�lsó részén.

Fastext (FLOF)• 
A Fa�stext típusú teletext képernyőjének 
a�lsó részén több, színes sza�ka�szra� osztott 
sáv látha�tó. A színek téma�köröket 
jelképeznek, a�melyeket a� távirányító színes 
gombja�iva�l jeleníthet meg.

TOPtext• 
A TOPtext képernyőjének a�lsó részén egy 
sárga� és egy kék sáv látha�tó. A kék sáv 
a�zt a� téma�kört jelzi, a�melyet a� kék gomb 
megnyomásáva�l közvetlenül érhet el. Ezután 
a� kék sávba�n a� soron következő téma�kör 

egymás után jelennek meg. Az a�lolda�la�k 
la�pozásána�k megállításához vála�ssza� a� 
STOP ikont, ma�jd nyomja� meg a�z OK 
gombot. A la�pozás újra�indításához nyomja� 
meg ismét a�z OK gombot.

Ha� a� STOP vála�sztása�kor a� szimbólum 
más színre vált, a�z olda�lhoz nem ta�rtozna�k 
a�lolda�la�k. 

Rejtett válaszok• 
A rejtett vála�sz megjelenítéséhez (például 
játékba�n) vála�ssza� a� ? ikont, ma�jd nyomja� 
meg a�z OK gombot. 

- A vála�sz ismételt elrejtéséhez nyomja� meg 
még egyszer a�z OK gombot.

- Nyomja� meg a� MENU gombot, és a� ? 
ikon helyén egy C betű jelenik meg a�z 
eszközsávba�n. Ezután a� Í va�gy a� Æ gombba�l 
vála�ssza� ki a� ka�ra�kterkészletet (a�z elérhető 
ka�ra�kterkészleteket a� 14. olda�lon ta�lálja�). 

Nagyítás• 
Vála�ssza� a�  ikont, és nyomja� meg a�z OK 
gombot egyszer a� képernyő felső részének 
kina�gyításához, kétszer a�z a�lsó részének 
kina�gyításához va�gy háromszor a� normál 
kép vissza�állításához.

Osztott képernyős megjelenítés• 
Vála�ssza� a�  ikont, és nyomja� meg a�z OK 
gombot. A teletext ekkor csa�k a� képernyő 
jobb olda�lát fogla�lja� el. A TELETEXT 
gombba�l váltha�t a� teljes és a�z osztott 
képernyős megjelenítés között.

Egyéb teletextfunkciók

Rövid hírek• 
Ha� a� készülék új rövid hírt észlel, a�z 
eszközsávba�n a� ikon helyett a�z  N  ikon 
jelenik meg. A hír megjelenítéséhez jelölje 
ki a�z ikont, és nyomja� meg a�z OK gombot. 
Hírfrissítéskor beka�pcsol a� teletext, és 
megjelennek a� friss információk.

Feliratozás• 
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jelenik meg.

A sárga� sáv a�zt a� cikket jelzi, a�melyet a� 
sárga� gomb megnyomásáva�l közvetlenül 
érhet el. Ezután a� sárga� sávba�n a� soron 
következő cikk jelenik meg.

A teletextből a�z EXIT gomb 
megnyomásáva�l léphet ki.
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M7� űszaki adatok

A választható képernyőfelbontások

Számítógépes formátumok•  
Képfelbontás,  Frissítési frekvencia� 
640 x 480 60 Hz 
800 x 600 60 Hz 
1024 x 768 60 Hz

Megjegyzés   D
A 20PFL3403-a�s modell csa�k a� 640 x 480-
a�s képfelbontású és 60 Hz-es formátum 
ha�sznála�tára� a�lka�lma�s.

Videoformátumok•  
Képfelbontás,  Frissítési frekvencia� 
480i 60 Hz 
480p 60 Hz 
576i 50 Hz 
576p 50 Hz 
720p 50 Hz va�gy 60 Hz 
1080i 50 Hz va�gy 60 Hz

Megjegyzés  D
A 20PFL3403-a�s modell csa�k a� 480i 60 
Hz-es,  a� 480p 60Hz-es, a� 576i 50Hz-es 
és a� 576p 50Hz-es formátum ha�sznála�tára� 
a�lka�lma�s.

Hangolóegység / vétel / átvitel

Antenna�bemenet: 75 ohm, koa�xiális (IEC75)• 

TV-rendszer: PAL BG,D/K,I • 
                  SECAM L’/L

Távirányító

Elem: 2 db AAA méretű (LR03 típusú)• 

Csatlakozások

Fejha�llga�tó-kimenet (sztereó mini-ja�ck • 
csa�tla�kozó) 

TV-a�ntenna�• 

EXT 3: S-VIDEO• 

EXT 2:  YPbPr/CVBS, AUDIO L/R bemenet• 

EXT 1 (SCART):  AUDIO L/R, CVBS be- és • 
kimenet, RGB

VGA (PC)• 

HDMI• 

VGA AUDIO: Mini-ja�ck csa�tla�kozós • 
ha�ngbemenet

Tápellátás

Hálóza�ti tápellátás: 100–240 V (±10%) • 
válta�kozó feszültség

Teljesítményfelvétel normál és készenléti • 
álla�potba�n: a� műsza�ki a�da�toka�t lásd a�  
www.philips.com webhelyen.

Környezeti hőmérséklet: 5 ºC – 35 ºC• 

A műsza�ki a�da�tok előzetes értesítés nélkül változha�tna�k. A termék részletes műsza�ki a�da�ta�i  
a� www.philips.com/support címen ta�lálha�tók.
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Hibaelhárítás8� 

A TV-készülék ha�sznála�ta� közben ta�pa�szta�lt 
problémák némelyikét a�z a�lábbi lista� a�la�pján 
önállóa�n is megoldha�tja�.

Nincs kép, nincs hang
Ellenőrizze, hogy a� biztosíték va�gy 1. 
a� ka�pcsoló megfelelően működik-e.

Csa�tla�kozta�sson a� hálóza�ti a�ljza�thoz 2. 
egy másik készüléket, és ellenőrizze, 
hogy beka�pcsolha�tó-e, és működik-e.

Ellenőrizze, hogy a� duga�sz megfelelően 3. 
csa�tla�kozik-e a� hálóza�ti a�ljza�thoz.

Ellenőrizze a� jelforrást.4. 

A kép nem színes
Állítsa� át a� színrendszert.1. 
Változta�sson a� telítettségen.2. 
Ka�pcsoljon át másik csa�tornára�. Lehet, hogy 3. 
a�z a�dást fekete-fehérben sugározzák.

nem működik a távirányító
Cserélje ki a�z elemeket.1. 
Az elemek nem megfelelően lettek 2. 
behelyezve.
Nincs beka�pcsolva� a� hálóza�ti tápellátás.3. 

Hang van, kép nincs
Állítson a� fényerősségen és a� kontra�szton.1. 
Lehet, hogy a�dáshiba� történt.2. 

Kép van, hang nincs
A 1. VOLUME + gombba�l állítson be 
na�gyobb ha�ngerőt.

Lehet, hogy a� ha�ng némított. Nyomja� meg a� 2. 
MUTE gombot a� ha�ng vissza�állításához.

Állítsa� át a� ha�ngrendszert.3. 

Lehet, hogy a�dáshiba� történt.4. 

Hullámzik a kép

Ezt álta�lába�n helyi interferencia� okozza�, • 
a�melyet a�utó, erős fényű lámpa� va�gy 
ha�jszárító is kiváltha�t. Próbálja� a�z a�ntenna� 
állításáva�l kiküszöbölni a�z interferenciát.

Üres képernyő VgA (pc) módban

Lehet, hogy a� TV-készülék nem ismeri • 
fel a� számítógép álta�l ha�sznált felbontást. 
Állítsa� be a� legjobb felbontást, va�gy vála�ssza� 
a� számítógépes rendszer más sza�bványos 
felbontását.

Ellenőrizze a� csa�tla�kozásoka�t.• 

Fehér pontok és interferencia

Ha� a�z a�ntenna� a� televíziós vételi körzet • 
ha�tárán va�n, a�hol a� jel már gyenge, 
a� képen fehér pontok jelenhetnek 
meg. Ha� a� jel rendkívül gyenge, a� vétel 
ja�vításához va�lószínűleg külön a�ntennát 
kell felszerelni.

Állítson a� beltéri/kültéri a�ntenna� • 
tájolásán.
Ellenőrizze a�z a�ntenna� csa�tla�kozását.• 
Finomha�ngolássa�l állítson a� csa�tornán.• 
Ka�pcsoljon át más csa�tornára�. Lehet, • 
hogy a�dáshiba� történt.

Elektromágneses interferencia

A kép torz va�gy vibrál, va�gy fekete pontok, • 
vízszintes vona�la�k látha�tók a� képernyőn. 
Ezt álta�lába�n olya�n interferencia� okozza�, 
a�melyet a�z a�utók gyújtómotorja�, neonlámpa�, 
elektromos fúró va�gy más elektromos 
berendezés vált ki.

Szellemkép

Szellemkép a�kkor ta�pa�szta�lha�tó, ha� a� jel két • 
útvona�lon érkezik: egyrészt közvetlenül, 
másrészt ma�ga�s épületekről, hegyekről 
va�gy egyéb objektumokról vissza�verődve. 
Az a�ntenna� irányána�k megváltozta�tásáva�l 
gya�kra�n ja�vítha�tó a� vétel.

Rádiófrekvenciás interferencia

Ez a� fa�jta� interferencia� a� kép hullámzását, • 
átlós vona�la�k megjelenését és olykor 
a� kép kontra�sztosságána�k elvesztését 
okozha�tja�. Keresse meg és szüntesse meg 
a� rádiófrekvenciás interferencia� forrását.
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