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Eestikeelne kasutusjuhend
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MÄRKUSED

3

g Taaskasutamine
Toote pakend on mõeldud ümbertöötlemiseks. Õigeks
hävitamiseks pöörduge kohaliku võimuorgani poole.

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

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

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

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

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

See televiisor tarbib kõige vähem energiat
puhkereþiimis olles, et vähendada keskkonnale
avalduvat mõju.

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

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

Vana seadme hävitamine

Patareide hävitamine

Toote informatsioon
l

l

l

l

l

Š Märkus

Tehnilised andmed ja informatsioon võivad muutuda
ilma teatamata.

Televiisori tagaosa
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SISSEJUHATUS

SISUKORD

Täname, et ostsite selle televiisori.

See käsiraamat on koostatud eesmärgiga aidata Teil oma televiisorit installeerida ja sellega opereerida.

Me soovitame Teil see korralikult läbi lugeda.
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SÕNASELETUSTE LOEND

DVI (Digital Visual Interface):

VGA (Video Graphics Array):

RGB signaalid:

S-VHS signaalid:

NICAM heli:

16:9:

HDMI (High-Definition Multimedia Interface):

Süsteem:

HDCP (High-bandwidth Digital-Content Protection):

Digitaalne
kasutajaliidese standard, mis on loodud Digital Display
Working Group (DDWG) poolt, eesmärgiga
konverteerida analoog signaale digitaalsignaalideks, et
olla sobilik nii analoog kui ka digitaalmonitoridele.

Standartne
graafikaesitussüsteem personaalarvutitel.

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

Need on 2 erinevat Y / C
videosignaali S-VHS ja Hi-8 salvestamise standarditest.
Luminestsentssignaalid Y (must ja valge) ja
krominantsussignaalid C (värv) salvestatakse lindile
eraldi. See varustab meid parema pildikvaliteediga kui
standardvideo (VHS ja 8 mm), kus Y / C signaalid
kombineeritakse, luues nii vaid ühe videosignaali.

Protsess, mille abil saab digitaalheli üle
kanda.

Viitab ekraani pikkuse ja laiuse vahelisele suhtele.
Laiekraaniga televiisorite kuvasuhe on 16/9, tavalise
ekraaniga televiisorite kuvasuhe aga 4/3.

Varustab meid mittekokkupakitud, täielikult digitaalse
audio / video kasutajaliidesega televiisori ja mistahes
HDMI-ga varustatud audio- / videokomponendi vahel,
nagu näiteks seadistusplokk, DVD mängija ja A/V
vastuvõtja. HDMI toetab täiustatud või kõrge
eraldustäpsusega videot, lisaks kahekanalilist
digitaalaudiot.

Televisioonipilti ei kanta kõikides maades
ühtemoodi üle. Eksisteerivad erinevad standardid: BG,
DK, I ja LL'. Nende erinevate standardite valimiseks
kasutatakse süsteemi seadistusi (lk 9). Ärge ajage seda
segamini PAL või SECAM värvikodeeringutega. PAL'i

kasutatakse enamikes Euroopa riikides, SECAM'it aga
Prantsusmaal, Venemaal ja enamikes Aafrika riikides.
USA ja Jaapan kasutavat erinevat süsteemi nimega

NTSC.

HDCP krüptib digitaalsisu ülekande videoallika või
saatja (nagu näiteks arvuti, DVD mängija või
seadistusplokk) ja digitaalkuvari või vastuvõtja (nagu
näiteks monitor, televiisor või projektor) vahel.



Katkendlik või vilkuv
pilt HD reþiimil

Heli ja pilt puudub,
kuid esipaneelil põleb
punane tuli

Ei pääse Install
menüüle ligi

Arvutireþiimid ei tööta

S-video muutub
ähmaseks

Arvutireþiimil olles
ekraani all ja ülal
must riba

l *HDCP (vaata
sõnaseletuste loendit)
autentsuse kindlaks-
tegemine kukkus läbi.

l Seade on puhkereþiimil.

l AV, EXTERNAL või HD
reþiimil.

l

l

Kui ühendatud digitaalseadme (DVD mängija või
seadistusplokk) *HDCP autentsuse kindlakstegemine
on läbi kukkunud, siis tehakse müra. Kontrollige
ühendatava digitaalseadme kasutusjuhendit.
Kasutage standardset HDMI/DVI üleminekut.

l Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu.B

l Vajutage AV nuppu ja valige televiisorireþiim. Pääsete
nüüd Install menüüle ligi, kasutades menüü nuppu.

l Kontrollige, kas ühendused on õiged (vaadake “Arvuti
ühendamine”, lk 20).

l Kontrollige, kas allikas on korrektselt valitud. Vajutage
AV nuppu, et siseneda Source nimekirja ja valige sealt
õige allikas.

l Kontrollige, kas olete arvuti seadnud sobivale
ekraaniresolutsioonile (vaadake “Arvuti ühendamine”,
lk 20).

l Kontrollige arvuti graafikakaardi seadistusi.

l

l

Kontrollige, kas voolujuhe on korralikult ühendatud.
Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu P +, et liikuda kanal
üles ja seejärel vajutage P -, et liikuda kanal alla.

l Muutke arvuti värskendustase 60Hz peale.
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NÕUANDEID PROBLEEMIDE LAHENDAMISEKS

Sümptom Võimalik põhjus Mida Te peaksite tegema

l Valed ühendused.

l Vale allikas valitud.

l Vale ekraani
resolutsioon.

-

l Vale arvuti
graafikakaardi
seadistus.

l Vale signaali
väljendus.

l Arvuti värskendustase
on liiga kõrge.

5

Hoolitsege selle eest, et Te ei ühendaks ühte juhtvõrku
liiga palju seadmeid, sest see võib põhjustada
ülekoormuse ja kutsuda esile tulekahju või elektrilöögi.

Vältige televiisori või kaugjuhtimispuldi patareide
paigutamist kuumuse, otsese päikesekiirguse, vihma
või vee kätte.

Vooluvõrguga ühendamiseks sisestage voolujuhtme
ühendaja vastavasse pesasse televiisori taga ning pistik
seinakontakti.

Vooluvõrgust lahtiühendamiseks eemaldage
voolujuhtme ühendaja vastavast pesast televiisori taga
ning pistik seinakontaktist.

Voolujuhtme ühendajat kasutatakse seadme lahti
ühendamiseks vooluvõrgust.

Kui Te puhastate seadme ekraanipinda, siis
pühkige õrnalt imava puuvillase riide või lapi või
mõne muu pehme materjaliga nagu näiteks
seemisnahk. Ärge kasutage liiga märga lappi,
millest lausa tilgub vett. Ärge kasutage oma
televiisori puhastamiseks atsetooni, tolueeni ega
alkoholi. Ettevaatusabinõuna ühendage enne
puhastama hakkamist seade vooluvõrgust välja.
Ettevaatusabinõuna ärge puutuge äikesetormi ajal
ühtegi televiisori osa, voolujuhet ega antenni.
Seadme peale ega selle lähedusse ei tohiks
asetada lahtise tule allikaid (nt süüdatud küünlaid).

Vältige veega täidetud vaasi paigutamist televiisori
peale. Seadmele tilgutatud vesi võib põhjustada
elektrilöögi. Ärge tegutsege televiisoriga, kui
sellele on tilgutatud vett. Laske see koheselt
kvalifitseeritud töötaja poolt üle kontrollida.

Tõmmake voolujuhet pistikut pidi. Ärge tõmmake
voolujuhet juhtmest. Ärge kasutage halvasti sobivat
pistikupesa. Sisestage juhe täielikult juhtvõrku. Kui juhe
on pooleldi lahti, võib see kaarduda ja põhjustada
tulekahju.

l

l

l

l

TURVALISUSE INFORMATSIOON

l

l

l

l

Royal Philips toodab ja müüb paljusid tooteid,
mis on mõeldud tarbijatele, mis nagu ka kõik
teised elektroonilised aparaadid, omavad
võimet kiirata ja vastu võtta
elektromagneetilisi signaale.
Üks Philipsi juhtivaid äriprintsiipe on kasutada
kõiki tervise- ja ohutuse meetmeid oma
toodete puhul, et täita kõiki legaalseid
nõudmisi ja säilitada heaolu EMF standardite

raames toote tootmise ajal
Philips on kohustatud arendama, tootma ja
turustama tooteid, mis ei põhjusta
terviseprobleeme.
Philips kinnitab, et kui tema tooteid
kasutatakse selleks, milleks need algselt on
mõeldud, on need kasutamiseks ohutud
vastavalt teaduslikele asitõenditele, mis on
tänapäeval saadaval.

Elektrilised, magnetilised ja elektromagnetilised väljad (”EMF”)
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ETTEVALMISTUS / ALUSTAMINE

1. Televiisori paigaldamine

2. Ühendused

3. Kaugjuhtimispuldi kasutamine
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Kui Te paigaldate TV mingile pinnale, tehke
kindlaks, et see pind on tasane ja et see suudab
kanda televiisori kaalu.
Enne, kui paigaldate TV seinale, tehke kindlaks, et
sein on sobilik kandmaks TV kaalu. Teie TV peab
olema paigaldatud kvalifitseeritud tehniku poolt.
Väär seinale paigutamine võib muuta TV ohtlikuks.
Enne TV seinale paigutamist pole vaja teha
ühendusi. Enne on aga vajalik sisestada kaablid
televiisorisse.
Millal iganes Te paigaldate või riputate televiisorit,
tehke kindlaks, et õhul on vaba juurdepääas
ventilatsiooniaukudeni. Ärge paigaldage televiisorit
suletud ruumi.

Kui Teil ei ole kaabliplokki või satelliitplokki, järgige
järgmisi juhiseid:

Sisestage antenni pistik pessa televiisori all.
Sisestage voouvõrgu pistik seinakontakti (220-
240V 50/60Hz).

Kui Te kasutate kaabliplokki või satelliitplokki, siis
vaadake peatükkki “Lisaseadmete ühendamine lk 19 -
22“.

Televiisori energiatarbimine on märgitud
tüübiplaadile televiisori taga.

Tehke kindlaks, et teie kodus asuv toitepinge
vastab pingele, mis on prinditud kleebisele televiisori
tagaosas.

Kui TV on asetatud pöörlevale alusele, tehke kindlaks,
et ükski survet avaldav ese pole asetatud
voolujuhtmele, kui televiisorit pööratakse. Surve
voolujuhtmele võib lõdvendada ühendusi. See võib aga
põhjustada sädemeid ja lõppeda tulekahjuga.

Sisestage 2 varustuses olevat patareid.
Kindlustage, et (+) ja (-) otsad patareidel kattuvad
õigesti kaugjuhtimispuldi sees oleva
markeeringuga.

Televiisori sisse lülitamiseks vajutage POWER
klahvile. Roheline indikaator süttib ja ekraan
valgustatakse.
Kui TV jääb puhkereþiimi (punane indikaator),
vajutage kaugjuhtimispuldil P +/- klahvile.

Y

Hoiatus:

4. TV sisselülitamine

MÄRKUS: þÄrge jätke televiisorit puhkere iimi pikemaks
ajaperioodiks. Selle asemel tõmmake TV juhe seinast
välja.

Ärge eemaldage kaitsvat katet enne, kui olete lõpetanud paigaldamise ja ühenduste tegemise.

Palun käsitlege toodet hoolikalt. Kasutage ainult seadmega kaasas olevat pehmet riiet, et puhastada TV
ekraani.
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NÕUANDEID PROBLEEMIDE LAHENDAMISEKS

Allpool on rida probleemseid sümptomeid, mis võivad seoses televiisoriga esile kerkida. Enne, kui helistate
televiisoriparandusse, kontrollige üle need lihtsad asjad.

Sümptom

Ekraanil puudub pildi
kuvamine

Kehv pildikvaliteet
(lumine pilt ja heli)

Pilt puudub

Teatud kanalitel
puudub heli

Heli puudub

Heli häired

Ei saa piisavalt aru
ekraanil olevast
menüükeelest, et
televiisoriga edasi
tegutseda

Televiisor ei reageeri
kaugjuhtimispuldile

Juhuslike punaste,
siniste, roheliste ja
mustade täppide
esinemine ekraanil

Võimalik põhjus

l

l

Vigane voolujuhe.
Televiisoris ei ole voolu
sees.

l

l

l

Vale antenniühendus.

Nõrk ülekanne.

Vale televiisorisüsteem.

l

l

Vale antenn ja kaabel.
Valitud on vale allikas.

l Vale televiisorisüsteem.

l

l

l

Helitugevus on nullis.
Heli on summutatud.

Kõrvaklapid on
ühendatud.

l Elektriliste seadmete
vahelesegamised.

l Kogemata vale keel
valitud.

l

l

Patareide vale paigutus.
Tühjad patareid.

l Vedelkristallpaneeli
omadus.

Mida Te peaksite tegema

l

l

Kontrollige, kas voolujuhe on korralikult televiisori ja
seinapistikuga ühendatud. Kui ikka voolu ei ole,
ühendage juhe lahti. Oodake 60 sekundit ja ühendage
juhe taas televiisoriga. Lülitage televiisor sisse.
Vajutage televiisoril nuppu POWER.

l

l

l

Kontrollige televiisori tagaküljel olevaid
antenniühendusi.
Proovige pilti käsitsi reguleerida (lk 10).
Kas olete valinud õige televiisorisüsteemi (lk 10)?

l

l

Kontrollige, kas euroühenduskaablid või antennid on
korralikult ühendatud.
Kontrollige, kas allikas on korrektselt valitud. Vajutage

nuppu, et siseneda Source nimekirja ja valige sealt
õige allikas.
AV

l Kontrollige, kas olete valinud õige televiisorisüsteemi
(lk 10).

l

l

l

l

Proovige helitugevust tõsta.
Kontrollige, et summutusreþiim () ei oleks
aktiveeritud. Kui on, siis vajutage nuppu selle
deaktiveerimiseks.
Suunake kaugjuhtimispuldi sensor otse televiisori
poole.
Ühendage kõrvaklapid lahti.

@

l Proovige lülitada välja muud elektrilised seadmed,
näiteks kasutuses olev föön või tolmuimeja.

l Vajutage ekraanil olevast menüüst väljumiseks
nuppu. Vajutage peamenüüsse sisenemiseks nuppu

. Kasutage nuppu , et valida neljas element
peamenüüst. Kasutage nuppu, et siseneda
järgmisele menüütasemele ja nuppe , et valida
sobiv keel.

E

[
Q

qQ

&

l

l

Kontrollige patareide asetust.
Proovige patareide vahetamist uute vastu.

l See sümptom ei ole probleem. Vedelkristallpaneel on
ehitatud väga kõrge täpsustehnoloogiaga, andes Teile
väga head pildidetailid. Vahetevahel võivad aga mõned
mitteaktiivsed pikslid ekraanile ilmuda konkreetse
punase, sinise, rohelise või musta täpina. See ei
mõjuta seadme suutlikkust.
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LISASEADMETE ÜHENDAMINE

Teiste seadmete (satelliit, dekooder, mängukonsool jt) ühendamine

1. 1  2 3
4

2.

Ühendage antennikaablid , ja nagu joonisel näidatud (ainult kui Teie lisaseadmel on televiisoriantenni
sisend/väljund). Ühendage kumbki seade Eurokaabliga pessa EXT1, et säilitada parem pildikvaliteet.

Otsige oma lisaseadme testsignaali samal viisil nagu teete seda salvestajaga.

3. AV Source List EXT1Vajutage nuppu, et kuvada (allikanimekiri) ja kasutage nuppe , et valida . Kasutage nuppu
, et lülitada valitud allikale.

\[

Q

Kaamera, videokaamera või kõrvaklappide ühendamine

1.

Kõrvaklapid

1.

2.

Ühendage oma kaamera või videokaamera nagu näidatud.

Ühendage pistik kõrvaklappide pesaga nagu näidatud.

Optimaalse esituse saavutamiseks peab kõrvaklappide takistus olema 32 ja 600 oomi vahel.

2. VIDEO IN AUDIO L
AUDIO R S-VHS S-VIDEO VIDEO IN

Märkus:

Ühendage pesasse (kollane) ja (valge) mono seadme puhul. Stereo seadme puhul ühendage ka
(punane). Kui Teil on seade pesaga, ühendage S-Video kaabel sisendisse

sisendi asemel.

Televiisoriheli summutatakse. Te kuulete heli vaid kõrvaklappidest.

MÄRKUS: S-VIDEO VIDEO INühendus tühistab ühenduse, kui mõlemad on ühendatud samal ajal.

3. AV Source List AV / SVHSVajutage nuppu, et kuvada (allikanimekiri) ja kasutage nuppe , et valida . Kasutage
nuppu , et lülitada valitud allikale.

\[

Q

Grotuvas
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TELEVIISORI NUPUD JA ÜHENDUSPESAD

1. POWER
Märkus:

2. PROGRAM +/-:

3. MENU:

4. VOLUME +/-:

5. POWER

6. Televiisori antennipesa:

7. Raadio antennipesa:

8.

9. EXT 1 pesa:

10. DVI Audio (HD/PC):

11. Külgühenduspesad (AV / SVHS):

: televiisori sisse ja välja lülitamine.
vool jääb sisse isegi siis, kui televiisor on

välja lülitatud.

programmide valimine.

menüüdesse sisenemine või nende
sulgemine. PROGRAM /CHANNEL -/+ nuppe saab
kasutada menüüelementide valimiseks ja VOLUME
-/+ nuppe valitud menüüelementidesse
sisenemiseks ja muudatuste tegemiseks.

helitaseme reguleerimine.

pesa: sisestage voolujuhe seinapistikusse.

sisestage antennipistik
TV antenni pesasse.

sisestage raadio antenni
juhe FM antenni pesasse.

ühendage seadmega nagu näiteks
DVD mängija / salvestaja, VCR, dekooder või
mängukonsool.

HD (High Definition)
seadmete või arvuti ühendamiseks DVI/VGA
väljundiga.

mõeldud selliste
seadmetega nagu fotoaparaat või videokaamera
ühendamiseks. Võimaldab Teil isikliku
kuulamisnaudingu saamiseks ka kõrvaklappe
ühendada.

Ainult hoolduse jaoks.

Märkus

Ühenduste kohta rohkema informatsiooni saamiseks
vaadake lk 19 - 22.
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TELEVIISORI NUPUD JA ÜHENDUSPESAD

5. Ekraani formaat (vaadake lk 13)

6. MENU (Menüü)

7. Kursorinupud

8. Heli (- VOL +)

9. Smart Picture ja Sound (Smart /Sound)

10. Ekraaniinformatsioon

11. Helire iim

12. Programmide nimekiri

13. Teletekst (vaadake lk 14)

14. Surroundheli

15. Häälesummutusnupp

16. TV programmide valimine (- P +)

17. 0/9 Numbrinupud

18. Eelmine / Praegune programm

N

Televiisori menüüelementide kuvamiseks või neist
väljumiseks.

Neid nelja nuppu kasutatakse menüüelementide
valimiseks ja kohendamiseks.

Helitaseme kohandamiseks.

Reguleerib automaatselt ja pidevalt pildiseadistusi
optimaalse pildikvaliteedi saamiseks mistahes
signaalitingimuste korral (vaadake lk 12).

Programmi numbri, helire iimi ja unetaimeri
allesjäänud aja näitamiseks/varjamiseks.

Kasutatakse l ja l olevate
programmide le suunamiseks. Kahekeelsete
programmide korral valige või (nii
nagu selliste ülekannete korral ekraanil näidatakse).

Kasutatakse programmide nimekirja kuvamiseks ja
sellest väljumiseks. Kasutage nuppe , et valida
programm ja nuppu , selle näitamiseks.

Kasutatakse surroundheli efekti sisse/välja
lülitamiseks. Stereoreþiimil tekitab see mulje, et
kõlarid on üksteisest eemal.

Heli välja või sisse lülitamiseks.

Valib järgmise või eelmise saadaoleva kanali / allika.
Programmi numbrit ja helireþiimi näidatakse vaid
mõned sekundid.

Programmidele otseseks ligipääsuks. Kui tegemist
on kahekohalise programminumbriga, siis peate
teise numbri sisestama enne, kui kriipsuke kaob.

Kasutada eelmisena vaadatud programmi ja hetkel
vaadatava programmi vahel liikumiseks.

ML

N

I

C

X

@

F

þ

þ
Stereo Nicam Stereo
Mono

Dual I Dual II

Mono indikaator on punane, kui ta on kasutuses.

Mõnede programmide puhul ilmub ekraani alaossa
programmi pealkiri.

\[
Q

1. Puhkereþiim

2. Unetaimer

3. AV

4. Teleteksti nupud (vaadake lk 14)

B
Televiisori puhkereþiimile lülitamiseks. Televiisori
sisse lülitamiseks vajutage , kuni , või
nuppu.

Televiisori automaatselt puhkereþiimile lülitamiseks
kindlaksmääratud ajal (vaadake lk 12).

Allikanimekirja esitamiseks, et valida televiisor või
ühendatud lisaseade (EXT 1, AV / SVHS, PC, HD või
FM raadio).

B 0 9 P+/- AV
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LISASEADMETE ÜHENDAMINE

HD (High Definition) seadmete ühendamine

DVI ja DVI-In ühendus

HD seade

HD seade

CVI ja DVI-In ühendus

HDMI ja DVI-In ühendus

HD seade

Punane/roheline/
sinine klemm

Valge või punane klemm

Kui Te kasutate HD (High Definition) seadet, mis on võimaline tootma high definition signaale, siis televiisor tunnistab
neid signaale, kui viite läbi järgnevad ühendused.

1. DVI / CVI DVI-I

2. DVI Audio In

3. AV Source List HD

Ühendage Teie HD seadme väljund LCD televiisori pesaga. Kui Teie HD seadmel on ainult HDMI
pesa, vajate DVI/HDMI üleminekut (vaadake jooniseid üleval).

Ühendage HD vastuvõtja audioväljundid (punane ja valge) televiisori pesaga.

Vajutage nuppu, et kuvada (allikanimekiri) ja kasutage nuppe , et valida . Kasutage nuppu
, et lülitada valitud allikale.

\[

Q
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LISASEADMETE ÜHENDAMINE

Arvuti ühendamine

DVI (arvuti) ja DVI-In (TV) ühendus

VGA (arvuti) ja DVI-In (TV) ühendus

Arvuti DVI ühendusega

Arvuti VGA ühendusega

VGA/DVI üleminek

1.

2.

Ühendage Teie arvuti DVI väljund LCD televiisori DVI-In pesaga. Kui Teie televiisoril puudub DVI väljund, kasutage
arvuti ühendamiseks DVI/VGA üleminekut.

Ühendage arvuti audioväljund televiisori DVI AUDIO IN pesaga.

3. AV Source List PCVajutage nuppu, et kuvada (allikanimekiri) ja kasutage nuppe , et valida . Kasutage nuppu
, et lülitada valitud allikale.

\[

Q

9

KIIRE INSTALLEERIMINE

PROGRAMMIDE SORTEERIMINE

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

Otsimine algab automaatselt. Kõik saadaolevad

televiisori programmid salvestatakse. See tegevus
võtab paar minutit aega. Ekraanil näidatakse otsingu
edenemist ja leitud programmide arvu.

Otsingust väljumiseks või katkestamiseks
enne, kui see on lõpule viidud, vajutage

nuppu Kui Te katkestate otsingu automaatse
salvestamise ajal, siis kõiki kanaleid

ei salvestata. Kõigi kanalite salvestamiseks peate uuesti
läbi viima täieliku automaatse salvestamise otsingu.

. Kui saatja või
kaabelvõrk saadab automaatset signaali, siis
nummerdatakse programmid

korrektselt. Sel juhul on installeerimine lõpule viidud.
Vastasel juhul peate kasutama (sorteerimise)
menüüd, et programmid korrektselt nummerdada.

Kui tuvastatakse kaabelsüsteem või televiisorikanal,
mis kannab üle ACI-d, siis ilmub programminimekiri.
Ilma ACI ülekandeta nummerdatakse kanalid vastavalt
Teie keele ja riigi valikule. Sort menüüd kasutades saate
need umber nummerdada. Mõned saatjad või
kaabelvõrgud kannavad üle oma parameetreid (regioon,
keel jne).

Märkus

Märkus

Kui ülalolevat menüüd ei ilmu, jätkake kanalite
installeerimisprotseduuri (automaatse
salvestamise) meetodi abil (vaadake lk 10). Kui
ülalolevat menüüd näidatakse,

siis jätkake järgmiste sammudega.

Sel juhul näidake oma valikut, kasutades
selleks nuppe ja kinnitage oma valikut nupuga .

Auto Store

1.

2.

3.

Kasutage kaugjuhtimispuldi nuppe , et valida
riik. Kui Teie riigi nime nimekirjas ei esine, siis
valige “…”.

Kasutage nuppu , et liikuda Language (keel)
reþiimile ja valige nuppudega oma keel.

Kasutage nuppu otsingu alustamiseks.

Q

\[

Q
Q

TÄHTIS:

ATS (Automatic Tuning System - automaatne
häälestamissüsteem) funktsioon

Sort

ACI (Automatic Channel Installation - automaatne
kanali installeerimine) funktsioon

&

\[

1. TV Menu

2. Install
Install

3. Sort

4.

5.

6. 4 5

7.

Vajutage nuppu . Ekraanile kuvatakse .

Kasutage nuppu , valige (installeerimise)
menüü ja vajutage nuppu , et siseneda
menüüsse.

Kasutage nuppu , et valida (sorteeri) ja
nuppu , et siseneda sorteerimisreþiimi.

Valige programmi number, mida soovite liigutada,
kasutades nuppe ning sorteerimisreþiimi
sisenemiseks nuppu (Noolkursor näitab nüüd
vasakule).

Kasutage nuppe , et valida uus programmi
number ja kinnitage valikut nupuga (Noolkursor
näitab nüüd paremale ja sorteerimine on lõpule
viidud).

Korrake samme ja iga programmi numbri
jaoks, mida soovite ümber nummerdada.

Menüüst väljumiseks vajutage nuppu .

&

[

Q

[

Q

\[
Q

\[

q

E
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1.

2. Install

Language

3.

4. Country

5. Auto Store

6.

*Keele valimine

Vajutage nuppu .

Kasutades nuppu , valige (installeerimine)
ja vajutage nuppu, et siseneda Install menüüsse
( (keel) on heledaga esile tõstetud).

Enne, kui jätkate kanalite automaatse

salvestamisega, valige oma soovitud menüükeel*
nuppudega.

Valige nupuga (riik) ja kasutage nuppe
, et valida omal valikul riik.

Kasutades nuppu , valige (automaatne
salvestamine) ja nupuga alustage automaatset
kanalite otsimist. Kõik saadaolevad televiisori
programmid salvestatakse. See tegevus võtab paar
minutit aega. Ekraanil näidatakse otsingu edenemist

ja leitud programmide arvu. Otsingust väljumiseks
või katkestamiseks enne, kui see on lõpule viidud,
vajutage nuppu .

Peale otsimise lõpule viimist vajutage menüüst
väljumiseks nuppu .

&

&

&

[

Q

qQ

[

qQ

[

Q

E

E

[

Q

Kui Te katkestate otsingu automaatse
salvestamise ajal, siis kõiki kanaleid ei salvestata. Kõigi
kanalite salvestamiseks peate uuesti läbi viima täieliku
automaatse salvestamise otsingu.

Kui olete mingil põhjusel valinud vale keele ja ei oska
nüüd seadmega tegutseda, siis seadme viimiseks tagasi
soovitud keelele tehke järgnevat:

vajutage nuppu , et väljuda hetkel lahtiolevast
menüüst.
vajutage nuppu , et siseneda televiisori menüüsse.
vajutage korduvalt nuppu , kuni televiisori
menüüelement on heledaga esile tõstetud.
vajutage nuppu, et minna Install (installeerimise)
menüüsse.

MÄRKUS:

NELJAS

0

0

0

0

0 vajutage nuppe , et valida eelistatud keel
(menüü ilmub nüüd valitud keeles). Saate jätkata
televiisori kanalite automaatset installeerimist.

qQ

Seda menüüd kasutatakse programmide ükshaaval
salvestamiseks.

.

kuni

1.

2.

3. Manual Store

4.

5. System

Europe
France

UK
West Europe
East Europe

6. Search

0 9

7. Program No.

8. Fine Tune

9. Store

10. 6 9

11.

Vajutage nuppu .

Kasutades nuppu valige Install (installeerimine)
ja vajutage nuppu, et siseneda  Install
menüüsse.

Kasutage nuppu , et valida
(käsitsi salvestamine) ja nuppu , et siseneda
käsitsi salvestamise menüüsse.

Kasutage nuppe , et valida käsitsi
salvestamise menüüst elemente reguleerimiseks
või aktiveerimiseks.

(süsteem): Kasutage nuppe , et
valida:

(Euroopa) (automaatne väljendus*)
(Prantsusmaa) (LL' standard) või

(Suurbritannia) (I standard),
(Lääne-Euroopa) (BG standard),

(Ida-Euroopa) (DK standard).

(otsi):
Vajutage nuppu. Otsimine algab. Kui programm
leitakse, siis skaneerimine peatub ning selle nime
näidatakse ekraanil (kui võimalik). Liikuge edasi
järgmise sammu juurde. Kui Te teate soovitud
programmi sagedust, siis saate selle otseselt
sisestada kasutades nuppe kuni .

(programmi number):
Sisestage soovitud number või nuppudega

.

(hea häälestus):
Kui vastuvõtt ei ole piisavalt hea, siis kohandage
seda nuppudega .

(salvesta):
Muudatuste salvestamiseks vajutage nuppu.
Programm on nüüd salvestatud.

Korrake samme kuni iga salvestatava
programmi tarbeks.

Menüüst väljumiseks vajutage nuppu .

&

[

Q

[

Q

\[

qQ

Q

qQ

qQ

Q

0

0

0

0

0

*Välja arvatud Prantsusmaa (LL' standard) korral,
peate valima France.

Kui pilti ei leita, siis vaadake “Nõuandeid
probleemide lahendamiseks” lk 23 ja 24.

0 9

E

AUTOMAATNE SALVESTAMINE

KÄSITSI SALVESTAMINE

19

LISASEADMETE ÜHENDAMINE

Alumisel pildil on näha televiisori pesad.

Vajutage nuppu kaugjuhtimispuldil, et näidata (allikanimekiri). Kasutage nuppe , et valida EXT1,
, , või vastavalt Teie televiisoriga ühendatud seadmele. Kasutage nuppu, et lülitada

televiisor valitud reþiimi.

AV Source List
AV/SVHS  PC  HD FM Radio

\[Q

Q

Ühendage antennikaabel . Kasutage hea kvaliteediga Eurokaablit , et säilitada optimaalne pildikvaliteet. Kui Teie
salvestajal puudub Eurokaabli pesa, siis ainuke võimalus ühenduse jaoks on antennikaabliga . Sel juhul peate Te
häälestama Teie videosalvestaja testsignaali ja määrama selle programmile number 0 või salvestama testsignaali
programmi alla 90 ja 99 vahel (vaadake Käsitsi salvestamine lk 9).

Vaadake ka oma salvestaja käsiraamatut.

Ühendage Eurokaabel Teie dekoodriga teise Eurokaabli pesa kaudu salvestajal. Vaadake ka oma salvestaja
käsiraamatut. Te võite ühendada dekoodri ka otse Eurokaabli abiga te.

1 2
3

Dekooder salvestajaga

4
EXT1

QVajutage nuppu, et List (allikanimekiri) ja kasutage nuppe , et valida . Kasutage nuppu
, et lülitada valitud allikale.

Selleks, et ühendada Teie Canal + dekoodrit, palun kasutage ainult scarti.

AV kuvada Source EXT1
AV

OLULINE: EXT1

\[

SalvestajaSalvestaja

DekooderDekooder

DVD salvestaja / videomaki (VCR) ühendamine



FM raadio menüüde kasutamine Te ei saa ligi Delta Volume funktsioonile FM
raadio menüüs. FM raadio heliseadete menüü ei sisalda

funktsiooni.

MÄRKUS:

Delta Volume
l

l

l

Sound

Features

(heli)

FM raadio heliseadete funktsioonid on täpselt
samasugused kui televiisori heliseadete funktsioonid.
Televiisori heliseadete funktsioonide kohta
informatsiooni saamiseks vaadake lk 11.

(funktsioonid)
Screen Saver (ekraanisäästja): valige “ ” valik, et
ekraanisäästjat aktiveerida. Valige “ ” valik, et
ekraanisäästjat deaktiveerida.

vaadake “Unetaimeri kasutamine” lk 12.

0 On
Off

Sleep:

18

TELEVIISORI KASUTAMINE FM RAADIONA

FM RAADIO SOUND FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE

FM raadio Smart Sound
Classical

Jazz  Pop Personal

Classical  Jazz Pop
Personal

funktsioon võimaldab valida
järgmiste helireþiimide vahel: (klassikaline),

, ja (isiklik).

, ja on eelseadistatud tehases.
Soovitud sagedusi saate Te valida reþiimis.
Pärast soovitud sageduste valimist valige Store
(salvestamine) ning vajutage nuppu, et salvestada
Teie isiklikud seaded.

FM raadio heliseadete funktsioonid on täpselt
samasugused kui televiisori heliseadete funktsioonid.
Televiisori heliseadete funktsioonide kohta
informatsiooni saamiseks vaadake lk 11.

Vajutage nuppu korduvalt, et läbi käia seaded ja
valida Teie soovitud reþiim.

Q

11

Saate telekanalile anda ka nime.

Vajutage nuppu .

Kasutades nuppu , valige
(installeerimine) ja vajutage nuppu, et siseneda
Install menüüsse.

Kasutage nuppu , et valida (nimi) ja
nuppu , et siseneda nimereþiimi.

Kasutage nuppe , et valida programm, millele
soovite nime anda ja nuppu, et siseneda nime
andmise reþiimi.

Kasutage nuppe , et valida sümbolid
(maksimaalselt 5 sümbolit) ja kasutage nime
ekraanialal ringi liikumiseks nuppe .

Vajutage nuppu, kuni televiisori ekraani üles
paremasse nurka ilmub nimi. Nimi on nüüd
salvestatud.

1.

2. Install

3. Name

4.

5.

6.

&

[

Q

[

Q

\[

Q

\[

q

Q

1.

2. Picture
Sound

3. Picture
Sound

4.

5.

Vajutage nuppu .

Kasutage nuppe , et valida kas (pilt)
või (heli).

Kasutage nuppe, et siseneda või
menüüsse.

Kasutage nuppe , et valida pildi- või
heliseadistused ning nuppe reguleerimiseks.

Menüüst väljumiseks vajutage nuppu .

&

\[

qQ

\[

qQ

E

Pildiseadistuste kirjeldus

Heliseadistuste kirjeldus

Brightness

Colour

Contrast

Sharpness

Colour Temp.

Store

Equalizer

Balance

Delta Volume:

AVL

Incr. Surround:

Store(heledus): see muudab pildi sära.

(värv): muudab värvi intensiivsust.

(kontrast): muudab heledate ja tumedate toonide
vahelist erinevust.

(teravus): suurendab või vähendab teravuse
astet, et parandada pildil olevaid detaile.

(värvi temp.): muudab värviesitust: Cold
(sinisem), Normal (tasakaalustatud) või Warm
(punasem).

(salvesta): pildi kohandamiste ja seadistuste
salvestamine.

(ekvalaiser): helitooni reguleerimiseks (bassist:
120 Hz kuni kõrgete toonideni: 10 kHz).

(tasakaal): tasakaalustab heli parema ja vasaku
kõlari vahel.

seda kasutatakse mistahes erinevate
programmide ja EXT pesade vaheliste helitugevuse
erinevuste kompenseerimiseks. Märkus: 0 kuni 40
programmidel on individuaalne helitugevuse seadistus
ning programmid 41 ja sellest suurema numbriga

jagavad tavalisi seadistusi.

(automaatne helitugevuse tasandaja): seda
kasutatakse, et piirata äkilist heli juurdekasvu, eriti esineb
seda näiteks kanalite vahetamisel või reklaamipauside
ajal.

valige Incredible Surround (imeline
surround) ja Stereo (stereo) vahel kui stereo reþiimis.

Valige Mono (mono) ja Spatial (ruumiline) vahel kui mono
reþiimis.

(salvesta): kasutatakse heliseadistuste
salvestamiseks.

Saate neile seadistustele ligi ka nupuga.X

KANALITELE NIME PANEMINE

PILDI- JA HELISEADISTUSED



1. Vajutage nuppu .&

2. Features

3.

4.

Nupuga valige (tunnused) ning
nupuga sisenege menüüsse.

Kasutage nuppe valimaks tunnuste seadeid.
Kasutage nuppe valimaks valikut või seadet.

Menüüst väljumiseks vajutage nuppu .

[ Q

\[

qQ)

optimeerida pildi kogukontrasti pildi esituse
parandamise eesmärgil.
valige , et funktsioon aktiveerida.

valige *ajaperiood, millal soovite süsteemi
automaatselt puhkereþiimi lülitada.
valige , et funktsioon deaktiveerida.

- 15, 30, 45 või 60 minutit.

- 90 või 120 minutit.

- 180 või 240 minutit.

Sleep aja seadistamisel näidatakse viimase
minuti jooksul ekraanil loendust. Vajutades
kaugjuhtimispuldil ükskõik millist nuppu, katkestate
Sleep tunnuse.

E

Tunnuste seadistuste selgitus

Contrast+

On

Sleep:

Off

*ajaperiood

MÄRKUS:
0

0

0

0

Smart Picture
Rich Natural

Soft Multimedia
Personal

Smart Sound
Theatre Music

Voice Personal

Rich:

Natural:

Soft:

Multimedia:

Personal:

Theatre:

Music:

Voice:

Personal:

MÄRKUS:

(“Arukas” pilt) funktsioon võimaldab Teil
valida 5 pildiseadistuse vahel: (külluslik),
(naturaalne), (pehme), (multimeedia)
ja (personaalne).

Vajutage korduvalt nuppu, et käia läbi kõik
seadistused valimaks soovitud reþiim.

(“Arukas” heli) funktsioon võimaldab Teil
valida 4 heliseadistuse vahel: (teater),
(muusika), (hääl) ja (personaalne).

Vajutage korduvalt nuppu, et käia läbi kõik
seadistused valimaks soovitud reþiim.

Geniaalne ja terav pildiseadistus, mis
sobib kasutamiseks heledas keskkonnas
ning demonstratsioonidel, esitlemaks
televiisori kvaliteeti headest allikatest.

Soovituslik reþiim elutoa tingimuste ja
keskmise signaali korral.

Mõeldud kasutamiseks halva kvaliteediga
signaalide korral. Sobilik elutoas
vaatamiseks.

Parim graafiliste rakenduste korral.

Pildiseadistused on määratud vastavalt
Teie eelistustele.

Rõhutab sensatsioone (bassi ja kõrgeid
toone võimendatakse).

Rõhutab madalaid toone (bassi
võimendatakse).

Rõhutab kõrgeid toone (kõrgeid tone
võimendatakse).

Heliseadistused on määratud vastavalt
Teie eelistustele.

Personal seadistus on seadistus, mille Te
määrate kasutades pildi- / helimenüüd peamenüüs. See
on ainus seadistus Smart Picture / Sound seadistuste
hulgas, mida saate muuta. Kõik teised seadistused on
tootmisel eelnevalt ära määratud.

Pildiseadistuste selgitus

Heliseadistuste selgitus

12

CONTRAST+ JA UNETAIMERI (SLEEPTIMER) FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE

SMART PICTURE JA SOUND FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE

Teie televiisorit saab kasutada FM raadiona.

Vajutage nuppu , et kuvada menüü.

(paigaldamine)
(keel): valige Teile eelistatud menüüde

keel.

(automaatne salvestamine): paigaldab
FM raadio jaamad automaatselt (täielik otsing).

(käsitsi salvestamine): paigaldage FM
raadio jaamad käsitsi (jaam jaama haaval otsing).
Valige (programmi number)
nupuga . Sisestage eelistatud jaama number
nuppudega.

Sort (sorteerimine): see funktsioon töötab täpselt
samamoodi kui televiisori sorteerimise funktsioon
(vaadake lk 9).

(nimi): see funktsioon töötab täpselt
samamoodi kui televiisori nime funktsioon (vaadake
lk 11).

OLULINE

Et televiisor funktsioneeriks FM raadiona, peate
järgima järgmisi samme:

AV

1. FM raadio

Install
Language

Auto store

Manual Store

Programme No.

Name

1. FM Antenna

2.
AV

3. FM Radio

4.
TV

2.

Ühendage raadio antenni juhe
pordiga televiisori taga.

Vajutage Source List (allikate nimekiri) näitamiseks
nuppu kaugjuhtimispuldil.

Kasutage nuppe , et valida ja
nuppu , et lülitada televiisor FM raadio reþiimi.

Televiisori reþiimi tagasipöördumiseks vajutage
nuppu, valige (televiisor) ja kinnitage nupule
vajutamisega.

Kasutage nuppe, et pääseda seadistustele ligi
ning nuppe , et valida või muuta seadistust.

\[

Q

Q

\[

qQ

[ qQ

&

l

0

0

0

0

0

FM raadio menüüde kasutamine

FM raadio menüü seaded

*Keele valimine.

MÄRKUS:

Store

MÄRKUS: Country

Country

Kui Te olete valinud vale keele ega
saa aru keelest, et televiisorit käsitleda, võtke ette
järgmised sammud, et oma eelistatud keele juurde
tagasi pöörduda.

Kui Te segate automaatset otsingut, siis kõiki
jaamu ei paigaldata. Et kõik jaaamad saaksid
paigaldatud, peate automaatse otsingu taaskord
käivitama.

Et kindel olla, et paigaldamine on aktiveeritud, valige
(salvestamine) ning vajutage nuppu. FM

raadio jaam on nüüd salvestatud.

Te ei saa ligi (asukohamaa)
funktsioonile FM raadio menüüs. FM raadio
instaleerimismenüü ei sisalda (asukohamaa)
funktsiooni.

Q

17

TELEVIISORI KASUTAMINE FM RAADIONA
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TELEVIISORI KASUTAMINE HD (HIGH DEFINITION) REÞIIMIL

HD (High Definition) reþiim võimaldab Teil nautida
selgemat ja teravamat pilti läbi DVI-I sisendi, kui Te
kasutate HD seadet, mis on võimeline kandma üle
kõrge eraldustäpsusega programme.

Te ei pääse HD menüüst 'ile ligi. HD
menüüs funktsiooni Install.

HD pildi- ja heliseadistuste funktsioonid on samad, mis
televiisori pildi- ja heliseadistustel. HD pildi- ja
heliseadistuste kohta lisainformatsiooni saamiseks
vaadake peatükki “Televiisori pildi- ja heliseadistused”

lk 11.

vaadake “Unetaimeri funktsioonide
kasutamine” lk 12.

reguleerib kujutise horisontaalset
asetust.

OLULINE

Et televiisor saaks tegutseda HD reþiimil, peate
läbima järgmised sammud:

AV

MÄRKUS: Install
EI OLE

Sleep:

Horizontal Shift:

1.

2.

1.
AV

2. HD

3.
valige

Ühendage DVI väljundpesa Teie HD vastuvõtjal
DVI-I In pesaga televiisoril. Kui Teie HD seadmel
on vaid HDMI ühendus, on vaja DVI/HDMI
üleminekut.

Ühendage HD vastuvõtja Audio (punane ja valge)
väljundid DVI Audio sisenditega televiisoril.
Ühenduste kohta lisainformatsiooni saamiseks
vaadake lk 21.

Vajutage Source List (allikate nimekiri) näitamiseks
nuppu kaugjuhtimispuldil.

Kasutage nuppe , et valida ja nuppu , et
lülitada televiisor HD reþiimi.

Televiisori reþiimi tagasipöördumiseks vajutage
nuppu, TV (televiisor) ja kinnitage
nupule vajutamisega.

HD reþiimi valimine

HD menüüde kasutamine

HD pildi- ja heliseadistused

HD funktsioonid

\[ Q

Q

l

l

Analoogne ja digitaalne
HD reþiim

Signaali formaat Analoogne AnaloogneDigitaalne Digitaalne

Toetatud Mittetoetatud

Toeatatud HD resolutsioonid
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EKRAANIFORMAADID

Pilt, mida Teile kuvatakse, võib olla üle kantud 16:9 (laiekraan) või 4:3 (harjumuspärane ekraan) formaadiga. 4:3 piltidel on
mõnikord ekraani vasakul ja paremal küljel must riba. See funktsioon võimaldab Teil optimeerida pildiesituse ekraanile.

Vajutage nuppu (või , et valida erinevaid reþiime.

Kui Teie televiisoril on 4:3 ekraan

N \[

4:3

Laiendatud 4:3

Pakitud 16:9

See reþiim on soovitatav, kui Te soovite vaadata 4:3 pilti kasutades kogu ekraaniala. pildi kummalgi
küljel asetseb must riba.

Pilt on laiendatud vertikaalselt, vähendades sellega horisontaalseid musti ribasid.

See format on soovitatav, kui Te soovite pakkida täisekraanfilmid postkasti formaati. Kui see reþiim
on valitud, siis on televiisori ekraani all ja üleval mustad horisontaalsed ribad.

4:3

Lai kinoekraan 14:9

Lai kinoekraan 16:9

Subtiitrite suurendus

Supersuurendus

Laiekraan

Pilt reprodutseeritakse 4:3 formaadis ja pildi kummalgi küljel asetseb must riba.

Pilt on laiendatud 14:9 formaati, pildi kummalegi küljele jääb peenike must riba.

Pilt on laiendatud 16:9 formaati. Seda reþiimi soovitatakse, kui esitatakse pilti, millel on mustad
ribad ülal ja all (postkasti formaat).

Seda reþiimi kasutatakse 4:3 formaadiga pildi esitamisel, kasutades ära kogu ekraaniala ning jättes
subtiitrid nähtavaks.

Seda reþiimi kasutatakse 4:3 formaadiga pildi esitamisel, kus kasutades ära kogu ekraaniala
suurendades pildi külgi.

Pilt esitatakse täisekraaniga.

Kui Teie televiisoril on laiekraan

Vajutage nuppu (või , et valida erinevaid reþiime. See televiisor on varustatud automaatse umber pöördumisega,
st õige ekraaniformaat valitakse Teie eest, eeldusel, et spetsiaalsed signaalid kantakse programmidega üle.

N qQ



7. Peidetud
informatsioon

6. Kahekordse
leheküljega
teletekst

1. Teleteksti sisse/
välja lülitamine ja
katmine üle TV
programmi
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TELETEKST

Teletekst on teatud kanalite poolne informatsioonisüsteemi ülekanne, mida võib käsitleda kui ajalehte. Teletekst pakub
subtiitreid ka vaatajatele, kellel on näiteks kuulmisprobleemid või kes ei ole tuttavad ülekande keelega (kaabelvõrgud,
satelliitkanalid jne).

Vajutage seda nuppu ühe korra teleteksti ekraani sisse lülitamiseks.
Kokkuvõte ilmub elementide nimekirjana, millele pääseb ligi. Valige
kanal, millega teleteksti saadetakse. Vajutage nuppu teist korda
teleteksti näitamiseks üle TV programmi. Vajutage nuppu kolmandat
korda teleteksti reþiimist väljumiseks.

Sisestage soovitud lehekülje number, kasutades nuppe kuni või
nuppe . Näiteks: lehekülg 120, sisestage 120. Numbrit
näidatakse ekraani üleval vasakus nurgas. Kui lehekülje asukoht on
määratud, siis lugeja lõpetab otsimise. Korrake seda protseduuri
järgmise lehe leidmiseks.
Kui lugeja jätkab otsimist, siis tähendab see seda, et lehekülg ei ole
üle kantud. Valige teine number.

0 9
P -/+

Ekraani allosas kuvatakse värvilised alad. 4 värvilist nuppu
kasutatakse elementidele või vastavatele lehekülgedele ligipääsuks.
Värvilised alad vilguvad, kui element või lehekülg ei ole veel
saadaval.

See viib Teid tagasi sisukorra lehele (tavaliselt lk 100).

Teatud leheküljed sisaldavad alamlehekülgi, mida esitatakse
automaatselt üksteise järel. Seda nuppu kasutatakse ka alamlehe
ekraani jätkamiseks ja lõpetamiseks teleteksti reþiimis. Näit
ilmub ülevasse vasakusse nurka.

Kahekordse lehekülje reþiimi aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks.
Aktiivset lehekülge näidatakse vasakul ja järgnevat lehekülge
paremal. Vajutage nuppu, kui soovite lehekülge tarretada
(näiteks sisukord). Aktiivset lehekülge näidatakse siis paremal.
Normaalreþiimi tagasipöördumiseks vajutage nuppu .
Võimalik vaid 16:9 seadetega.

N

I MÄRKUS:

Varjatud informatsiooni näitamiseks ja peitmiseks (mängude
lahendused).

See valik võimaldab Teil kuvada lehekülje ülemist või alumist osa.
Nupu teistkordsel vajutamisel naaseb lehekülg normaalsuurusesse.

Standardsete värviliste alade näitamise asemel ekraani allosas, võite
salvestada 4 lemmiklehekülge esimesele 40-le kanalile, millele saab
ligi värvilisi nuppe kasutades (punane, roheline, kollane, sinine). Kui
olete nad ära määranud, siis muutuvad need lemmikleheküljed
igakordsel teleteksti valimisel vaikimisi esitatavateks lehtedeks.

þ
1.

2.

3.

4.

5.

Vajutage SYMBOL nuppu, et liikuda lemmiklehekülgede
re iimile.

Kasutage 0/9 nuppe, et siseneda teleteksti lehele, mida soovite
salvestada lemmiklehena.

Vajutage ja hoidke omal valikul mingit värvilist nuppu umbes 5
sekundit all. Lehekülg on nüüd salvestatud.

Korrake samme 3 kuni 4 teiste värviliste nuppudega.

Lemmiklehekülgede reþiimist väljumiseks vajutage nuppu.C

2. Lehekülje
valmine

3. Otsene
ligipääs
elementidele

4. Sisukord

5. Alamlehe
ekraani
jätkamine või
lõpetamine

8. Lehekülje
suurendamine

9. Lemmik-
leheküljed
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TELEVIISORI KASUTAMINE ARVUTIMONITORINA

OLULINE

Teie TV kasutamiseks arvutimonitorina järgige
järgmisi samme:

DVI-I PEAB
DVI

Arvutireþiimi valimine

AV

Arvutimenüüde seadistused
Pilt:
Brightness / Contrast:

Horizontal / Vertical*:

Colour Temp:

Audiovalik:

Funktsioonid:
Phase/Clock*:

Format:

Auto Adjust*:

Reset To Factory Setting:

sisend Teie televiisoril olema ühendatud
väljundisse arvutil. Ainult VGA ühendusega seadme

saab ühendada kasutades DVI/VGA üleminekut.
Rohkema informatsiooni saamiseks ühendustest
vaadake lk 19.

þ

heleduse ja kontrasti
reguleerimiseks.

pildi horisontaalse ja
vertikaalse asetuse reguleerimiseks.

Muudab värviesitust: Cool (sinisem),
Normal (tasakaalustatud) või Warm (punasem).

televiisori (TV, arvuti või FM raadio)
poolt toodetud heli valimiseks.

eemaldab horisontaalsed (Phase) ja
vertikaalsed (Clock) segavad ribad.

laiekraanteleviisori puhul saate valida
täisekraani ja arvutiekraani tavalise formaadi vahel.
4:3 televiisori puhul ainult arvutiekraani tavaline
format on saadaval.

pildi asetus ning Phase/Clock
seatakse automaatselt.

tehase seadete
taastamiseks (vaikimisi seaded).

1. Source List
AV

2. PC
AV

3.
TV

1

2

Vajutage (allikate nimekiri)
näitamiseks nuppu kaugjuhtimispuldil.

Kasutage nuppe , et valida (arvuti).
Kasutage nuppu, et lülitada televiisor
arvutireþiimile.

Televiisori re iimi tagasipöördumiseks vajutage
nuppu, valige (televiisor) ja kinnitage nupule
vajutamisega.

Vajutage nuppu, et kuvada arvutimenüü.

Kasutage nuppe , et pääseda seadistustele ligi
ning nuppe , et valida või muuta seadistust
(seadistused salvestatakse automaatselt).

\[Q

Q

\[

qQ

Arvutimenüüde kasutamine

&

l

l

0

0

0

0

0

0

l

l

*Need kohandused on võimalikud vaid siis kui arvutiga
on ühendus tehtud VGA väljundi kaudu.

MÄRKUS
l

l

Televiisori kasutamisel arvutimonitorina elektromagnetiliste häirete keskonnas võib märgata kergeid
diagonaalseid häirivaid ribasid. See ei mõjuta televiisori esitust.
Parema esituse saamiseks kasutage kõrgekvaliteedilist DVI kaablit.

Toeatatud arvutiresolutsioonid

Analoogne ja digitaalne
arvutireþiim

Resolutsioon

Toetatud Mittetoetatud


