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2008 © 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 infor-
mációk a rendszer rendeltetés-
szerű használatára vonatkoznak. 
Ha a terméket vagy annak egyes 
részeit nem a kézikönyvben ismer-
tetett 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. Ezen-
felül 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 a 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 
nagy számú 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.

Nyílt forráskódú szoftver
A televízió nyílt forráskódú 
szoftvert tartalmaz. A Philips 
vállalja, hogy igény esetén 
a szoftverek terjesztésére 
általánosan használt adathordozón 
kiszállítja vagy elérhetővé teszi 
a megfelelő forráskód teljes, 
géppel olvasható másolatát, 
amelynek költsége nem lépi 
túl a forráskód eljuttatásának 
összegét.

Az ajánlat a készülék vásárlásától 
számított 3 éven belül érvényes. 
A forráskód igényléséhez írjon 
a következő címre:
Philips Innovative Applications N.V.  
Ass. to the Development Manager 
Pathoekeweg 11  
B-8000 Brugge 
Belgium

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 kell 2. 
felelnie a BS 1362 szabványnak, 
és rendelkeznie kell az 
ASTA tanúsító jelzéssel. 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 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.
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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 termékre vona�tkozó 
ga�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, illetve a� dobozon ta�lálha�tó.

EXT 3

1.1 Biztonság
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� készü-
lék 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 köze-
lébe. A készülékbe jutó folya�dék ára�mütést 
okozha�t. Ha� a� készüléket víz éri, ne működ-
tesse. Azonna�l ára�mta�la�nítsa� a� készüléket, és 
vizsgálta�ssa� meg képesített sza�kemberrel.

Ne dugjon idegen tárgya�t a� szellőzőnyílások-• 
ba�, mert ezzel kárt okozha�t a� készülékben.

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 10 cm 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 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.

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�ll-
ga�tó ha�sznála�ta� esetén kerülje a� ta�rtósa�n 
na�gy ha�ngerőt.

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).
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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.

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 csök-
kentse a� kontra�sztot és a� fényerőt.

 1.3 Környezetvédelmi 
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 termé-
ken ta�lálha�tó, áthúzott hulla�dékgyűjtőt ábrázoló 
ma�trica� a�zt jelenti, hogy a� termék megfelel a� 
2002/96/EC európa�i irányelv követelményeinek: 

Ne kezelje a� készüléket házta�rtási hulla�dékként. 
Érdeklődjön a� forga�lma�zónál a� termék biz-
tonságos 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. 

Ez a� rész a� TV-készülék leggya�kra�bba�n ha�sznált 
kezelőszerveit és funkcióit ismerteti.

2.1 A TV-készülék áttekintése

Oldalsó kezelőgombok

POWER

PROGRAM

MENU

VOLUME

1

2

4

3

5

POWER (Tápellátás)1. 

PROGRAM +/- (Programváltás)2. 

MENU (Menü)3. 

VOLUME +/- (Hangerő)4. 

A tápellátás jelzőfénye és a� távirányító 5. 
érzékelője

Oldalsó csatlakozók

A készülék olda�lsó csa�tla�kozóihoz hordozha�tó 
eszközöket, például na�gyfelbontású 
videoka�merát va�gy játékkonzolt csa�tla�kozta�tha�t. 
Fejha�llga�tó csa�tla�kozta�tására� is lehetőség va�n.

Hátoldali csatlakozók

EXT 3

A készülék hátolda�lán lévő csa�tla�kozókhoz a�z 
a�ntennát, va�la�mint a�z olya�n álla�ndó készülékeket, 
mint például a� na�gyfelbontású lemezes 
lejátszót, DVD-lejátszót va�gy videoma�gnót 
csa�tla�kozta�tha�tja�.

Megjegyzés:   D
A csa�tla�kozókról további ismertetést 
a� következő helyen olva�sha�t: 7. fejezet – 
Készülékek csatlakoztatása.
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Távirányító

1

2
3

4

5

6

7

8

.1.  Tápka�pcsoló

SOURCE (Forrás)2. 

TELETEXT3. 

Színes gombok4.  
Ba�lról jobbra�: piros, zöld, sárga�, kék

Í5. , Æ, Î, ï, OK 
Na�vigációs és léptetőgombok

MENU (Menü)6. 

P +/- 7. 
Csa�torna�vála�sztó gomb

”8.  +/- 
Ha�ngerő-sza�bályozó gomb

A távirányítóról bővebben lásd:  
5. fejezet – A távirányító áttekintése című részt.
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3. Üzembe helyezés

Ez a� rész a� Gyors áttekintő útmutató kiegészítése-
képpen a� TV-készülék elhelyezéséhez és ha�szná-
la�tba� vételéhez nyújt segítséget. 

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

3.1 A TV-készülék elhelyezése

Az 1.1. szakaszban ismertetett biztonsági 
előírások elolva�sásán és beta�rtásán kívül 
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 készülék hátolda�lán Kensington biztonsági 
nyílás ta�lálha�tó. Ha� Kensington lopásgátló 
zára�t csa�tla�kozta�t a� készülékhez (nem 
ta�rtozék), a�kkor a� készüléket egy rögzített 
tárgy (pl. a�szta�l) közelébe helyezze, a�melyhez 
könnyedén hozzácsa�tolha�tja� a� zára�t.

EXT 3

3.2  A TV-készülék falra 
szerelése

FIGYELMEZTETÉS: B  A falra szerelést 
csak képesített szakember végezheti. 
A Koninklijke Philips Electronics N.V. 
a készülék helytelen felszereléséből 
származó sérülésért és kárért nem 
vállal 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

55.9 cm Fix 100 x 100 Nincs
48.4 cm Fix 100 x 100 Nincs

2. lépés:  A TV-állvány leszerelése

Megjegyzés:  D Ha� a� TV-állvány nincs 
felszerelve, folyta�ssa� a� következővel: 
3. lépés: A kábelek csatlakoztatása.
Helyezze a� készüléket képernyővel 1. 
lefelé egy puha� ruháva�l borított sta�bil 
felületre. A képernyő megóvása� érdekében 
megfelelő va�sta�gságú ruhát ha�sználjon.

Csilla�gfejű csa�va�rhúzóva�l (nem ta�rtozék) 2. 
csa�va�rja� ki a�z állványt a� készülékhez rögzítő 
csa�va�roka�t. (Az 48 cm-es készülékek esetén 
négy, a� 56 cm-es készülékek esetén három 
csa�va�r rögzíti a�z állványt.)
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Egy ha�tározott mozdula�tta�l húzza� le a�z 3. 
állványt a� készülék a�ljáról. Az állványt 
és a� csa�va�roka�t a� későbbi felha�sználás 
céljából tegye el.

3. 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.

4. lépés 

A VESA-kompa�tibilis fa�li ta�rtószerkezet 
rögzítése a� TV-készülékhez

FIGYELMEZTETÉS: A VESA- B
kompatibilis fali tartószerkezet  
TV-készülékhez történő rögzítéséhez 
kizárólag a csavarokat (M4 minden típus 
esetén) és távtartókat (4 cm) használja. A 
csavarok a TV-készülék súlyának megfelelő 
teherbírásúak. A távtartók 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 szerelni a� fa�li ta�rtóról. Útmuta�tást 
a� VESA-kompa�tibilis fa�li ta�rtószerkezet 
dokumentációjába�n ta�lál.
Keresse meg a� négy rögzítőcsa�va�rt 1. 
a� készülék hátolda�lán.

Iga�zítsa� a� rögzítőla�pot/ta�rtószerkezetet 2. 
a� négy rögzítőcsa�va�rhoz, és helyezze 
közéjük a� távta�rtóka�t.

Dugja� át a� csa�va�roka�t a� rögzítőla�pon/3. 
ta�rtószerkezeten és a� távta�rtón, ma�jd egy 
villáskulcs segítségével húzza� meg erősen a� 
csa�va�roka�t a� rögzítőcsa�va�rokba�n.

x4

Kövesse a� VESA-kompa�tibilis fa�li ta�rtóhoz 4. 
mellékelt útmuta�tó uta�sítása�it.
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3.3  Az antennakábel 
csatlakoztatása

Keresse meg a� 1. TV ANTENNA 
csa�tla�kozót a� készülék hátolda�lán.

Csa�tla�kozta�ssa� a�z a�ntenna�kábelt 2. 
(nem ta�rtozék) a� TV ANTENNA 
csa�tla�kozóhoz. Szükség esetén ha�sználjon 
a�da�ptert a�z a�ntenna�kábel csa�tla�kozta�tásához.

Az a�ntenna�kábel másik végét csa�tla�kozta�ssa� 3. 
a� fa�li a�ntenna�csa�tla�kozóhoz ügyelve a�rra�, 
hogy a� csa�tla�kozások a� kábel mindkét 
végén megfelelően szorosa�k legyenek.

 3.4 A hálózati tápkábel 
csatlakoztatása

FIGYELMEZTETÉS: Ellenőrizze,  B
hogy a hálózati tápfeszültség megfelel-e 
a TV hátoldalán lévő címkére nyomtatott 
feszültségértéknek. Ne dugja a hálózati 
vezetéket a fali konnektorba, ha a két 
érték eltér.

A tápkábel csatlakoztatása

 Megjegyzés   D
A hálóza�ti csa�tla�kozó készüléktípusonként 
eltérő helyen lehet.
A készülék hátulján va�gy a�lján keresse meg 1. 
a�z AC IN hálóza�ti csa�tla�kozót.

Csa�tla�kozta�ssa� a� tápkábelt a�z 2. AC IN 
hálóza�ti csa�tla�kozóhoz.

Csa�tla�kozta�ssa� a� tápkábelt a�z elektromos 3. 
a�ljza�tba� ügyelve a�rra�, hogy a� csa�tla�kozások 
a� kábel mindkét végén megfelelően 
szorosa�k legyenek.
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3.5 A kábelek elvezetése

A tápkábelt, a�z a�ntenna�kábelt, va�la�mint a�z összes 
többi készülék kábelét vezesse át a� készülék 
hátolda�lán ta�lálha�tó kábelvezetőn (1). 

1

 3.6 Az elemek behelyezése 
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.

Csúszta�ssa� vissza� a� fedelet.3. 

Megjegyzés:  D Ha� a� távirányítót huza�mosa�bb 
ideig nem ha�sználja�, vegye ki a�z elemeket.

3.7 A TV-készülék bekapcsolása

Mielőtt a� TV-készüléket első a�lka�lomma�l 
beka�pcsolja�, ellenőrizze, hogy a� tápkábel 
megfelelően csa�tla�kozik-e. Ha� ez megtörtént, 
nyomja� meg a� készülék olda�lán ta�lálha�tó 
POWER gombot.

Megjegyzés:  D Néhány készüléktípus 
esetén a� beka�pcsoláshoz a� POWER 
gombot két másodpercig benyomva� 
kell ta�rta�ni. A TV-készülék beka�pcsolása� 
a�kár 15 másodpercig is ta�rtha�t. 

Első üzembe helyezés3.8 

A készülék első beka�pcsolása�kor a� készülék 
kéri a�z Ország beállítását és a� menü 
Nyelvének kivála�sztását.

Ha� nem jelenik meg, a� menü megjelenítéséhez 
nyomja� meg a� MENU gombot.

A távirányító 1. Î és ï gombjáva�l vála�ssza� 
ki a�z országot, ma�jd a� jóváha�gyáshoz nyomja� 
meg a�z OK gombot.

Ha�sználja� a� 2. Î és a� ï gombot a� nyelv 
kivála�sztásához, ma�jd a� jóváha�gyáshoz 
nyomja� meg a�z OK gombot.
A keresés a�utoma�tikusa�n elindul. 
A készülék a�utoma�tikusa�n tárolja� a�z 
összes rendelkezésre álló TV-csa�tornát 
és rádióállomást. Ez a� művelet néhány 
percig is elta�rtha�t. 
Ha� a�z a�dóállomás va�gy a� kábelhálóza�t 
a�utoma�tikus rendezési jelet küld, 
a� progra�mok számozása� ennek megfelelő 
lesz. Ebben a�z esetben a�z üzembe 
helyezés befejeződött. Egyéb esetben 
a� progra�mok rendezéséhez ha�sználja� 
a� Csatornabeállítás menüt.

Megjegyzés:  D A keresésből va�ló kilépéshez 
va�gy a� keresés megsza�kításához nyomja� 
meg a� MENU gombot. Ha� a� készülék nem 
ta�lált csa�tornáka�t, olva�ssa� el a� következőt: 
9. fejezet – Hibaelhárítás.
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 A TV-készülék 4. 
kezelése 

Ez a� fejezet a� készülék a�la�pvető funkcióit 
ismerteti. A készülék további funkcióina�k 
ismertetését a�z 5. fejezet – A TV-készülék 
speciális funkciói részben olva�sha�tja�.

 A készülék be- és kikapcsolása 4.1 
vagy készenléti állapotba 
állítása

A készülék bekapcsolása
Ha� a� tápellátás jelzőfény (1) nem világít, • 
nyomja� meg a� készülék olda�lán ta�lálha�tó 
POWER gombot. 

1
POWER

PROGRAM

MENU

A készülék kikapcsolása
Nyomja� meg a� készülék olda�lán a� • POWER 
gombot. A tápellátás jelzőfény (1) kika�pcsol.

A készülék készenléti állapotba állítása
Nyomja� meg a� távirányítón a� • . gombot. 
A tápellátás jelzőfény készenléti álla�potba� 
ka�pcsol (piros).

Tipp E : Bár a� készülék készenléti álla�potba�n 
na�gyon kevés energiát fogya�szt, a�z ener-
gia�felha�sználás minda�ddig folya�ma�tos, a�míg 
a� főka�pcsoló be va�n ka�pcsolva� és a� tápkábel 
be va�n dugva�. Ha� a� készüléket hossza�bb 
ideig nem ha�sználja�, ka�pcsolja� ki, és húzza� 
a� ki a� tápkábelt a�z elektromos a�ljza�tból.

Bekapcsolás készenléti állapotból
Ha� a� tápellátás jelzőfény készenléti álla�potot • 
jelez (piros), nyomja� meg a� távirányítón 
a� . gombot.

Megjegyzés:  D Ha� nem ta�lálja� a� távirányítót, 
de szeretné a� készüléket készenléti 
álla�potból beka�pcsolni, nyomja� meg 
a� MENU gombot a� készülék olda�lán. 
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4.2 TV-nézés

Csatornaváltás

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

Nyomja� meg a� TV-készülék olda�lán 2. 
a� PROGRAM +/- gombot. 

Ha� vissza� kíván ka�pcsolni a�z előző 3. 
TV-csa�tornára�, nyomja� meg a� távirányítón  
a�  gombot.

A hangerő szabályozása

Nyomja� meg a� távirányítón a� •  + va�gy 
- gombot, va�gy nyomja� meg a� készülék 
olda�lán a� VOLUME + va�gy - gombot.

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

Megjegyzés:  D Fejha�llga�tó ha�sznála�ta� esetén:
A fejha�llga�tó ha�ngerejének beállításához • 
nyomja� meg a� távirányítón a�  + va�gy 
- gombot.

A TV ha�ngszóróina�k némításához nyomja� • 
meg a�  gombot. A TV ha�ngszóróina�k 
vissza�ka�pcsolásához nyomja� meg ismét  
a�  + va�gy - gombot.

4.3 Csatlakoztatott készülékek
Ka�pcsolja� be a� készüléket.1. 

Nyomja� meg a� távirányítón a� 2. SOURCE 
gombot.

A csa�tla�kozta�tott eszköz kivála�sztásához 3. 
nyomja� meg a� Î va�gy ï gombot.

A jóváha�gyáshoz nyomja� meg a�z 4. 
OK gombot.

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

A számgombok segítségével a�dja� meg a�z 2. 
olda�lszámot.
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Az előző va�gy a� következő olda�l 3. 
megtekintéséhez nyomja� meg 
a� P +/- va�gy a� Î/ï gomboka�t.

A képernyő a�lsó részén látha�tó színkódos 4. 
elemek kivála�sztásához nyomja� meg 
a� megfelelő színes gombot.

Tipp:  E Az előzőleg megtekintett olda�lhoz  
a�  gomb megnyomásáva�l térhet vissza�.
A teletext kika�pcsolásához nyomja� meg 5. 
ismét a� TELETEXT gombot.
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 A TV-készülék 5. 
speciális funkciói

A távirányító áttekintése5.1 

1

2
21
20

19

18

17

16

15

14

13

3
4
5

6

7

8
9

10

11

12

 1. . Készenléti álla�potba�n lévő TV-készülék 
beka�pcsolása�, ma�jd vissza�ka�pcsolása� 
készenléti álla�potba�.
SOURCE2.  
Vála�sztás a� csa�tla�kozta�tott berendezések közül.

3. /HOLD 
Képformátum kivála�sztása� va�gy a� teletext 
olda�l kimerevítése.
DUAL I-II/REVEAL 4. 
Többszöri lenyomásáva�l vála�sztha�t a� ha�ngzás 
üzemmódok között, va�gy teletext esetén 
váltha�t a� rejtett információk elrejtése és 
felfedése között.
Színes gombok  5. 
Fela�da�tok va�gy teletextolda�la�k kivála�sztása�.
INFO 6. 
A műsorra�l ka�pcsola�tos információk 
megjelenítése, a�mennyiben 
rendelkezésre állna�k.
OK 7. 
Belépés a� Minden csatorna menübe, 
va�gy egy beállítás a�ktiválása�.
Í8. , Æ, Î, ï 
Na�vigálás a� menüben.

9.  Incredible térha�tás  
Fokozza� a� TV-készülék ha�ngjána�k teltségét 
és térha�tását. Vála�ssza� a� Ki va�gy a� Be 
lehetőséget.
P +/- 10. 
Átka�pcsolás a� következő va�gy a�z előző 
beprogra�mozott csa�tornára�.
Szám gombok11.  
Csa�torna�, olda�l va�gy beállítás kivála�sztása�.

12.  
Átka�pcsolás a�z előzőleg nézett csa�tornára�.
ACTIVE CONTROL: 13. Nem ha�sználha�tó.

14.  A ha�ng némítása� va�gy vissza�ka�pcsolása�.
15.  +/- 

A ha�ngerő növelése va�gy csökkentése.
MENU/EXIT 16. 
A menü be- és kika�pcsolása�.
BACK (Vissza)17. 
SMART MODE 18. 
Ismételt lenyomásáva�l váltha�t a�z Egyéni, 
Ga�zda�g, Természet, Lágy és Multimédia� 
képmódok között.
DEMO19. : Nem ha�sználha�tó.
TELETEXT  20. 
A teletext be- és kika�pcsolása�.
b21.  Osztott képernyő – nem ha�sználha�tó.
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A készülék menüjének 5.2 
használata

A képernyőn megjelenő menü segít 
a� TV-készülék üzembe helyezésében, a� kép- és 
ha�ngbeállítások mega�dásába�n, va�la�mint a�z egyéb 
funkciók elérésében. Ez a� fejezet bemuta�tja� 
a� menüben va�ló na�vigálás módját.

A főmenü megnyitása
A főmenü megjelenítéséhez nyomja� meg 1. 
a� távirányítón a� MENU gombot.

A képernyőn a� következő menü jelenik meg:

A menüből va�ló kilépéshez nyomja� meg 2. 
a� MENU gombot.

Képbeállítások5.3 
 1. Nyomja� meg a� távirányítón a� MENU 
gombot, és vála�ssza� a� Kép lehetőséget.
Megjelenik a� Kép menü.

A 2. Æ gomb segítségével vála�ssza� ki 
a� beállítást, ma�jd a� módosításhoz 
ha�sználja� a� Î va�gy a� ï gombot. 

A menüből va�ló kilépéshez nyomja� meg a� 3. 
MENU gombot.

A képbeállítások leírása:
Smart kép• : vála�sszon a�z Egyéni, Élénk, 
Rendszer, Film és Energiatak. mód 
lehetőségek közül.

Fényerő• : a� kép fényerejének módosítása�.

Kontraszt• : a� világos és sötét tónusok 
közötti különbség beállítása�.

Szín• : a� szín intenzitásána�k módosítása�.

Képélesség• : a� kép élességének beállítása�.

Színárnyalat• : kép színezetének kevert 
va�gy színárnya�la�tos beállítása�.

Color temp• : a� színvissza�a�dás módosítása�.

Képformátum• : a� nézett TV-műsor 
típusána�k megfelelő képformátum 
kivála�sztása�.

Képformátum módosítása

A megjelenített műsorna�k megfelelően 
megváltozta�tha�tja� a� kép formátumát.

Nyomja� meg a� távirányítón a� 1.  
(Képformátum) gombot. 
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A képformátumot a� távirányító MENU 
gombjána�k megnyomásáva�l, ma�jd a� Kép Æ 
Képformátum lehetőség kivála�sztásáva�l 
is módosítha�tja�.

A 2. Î va�gy ï gomb segítségével vála�ssza� 
ki a� következő képformátumok egyikét:

Super zoom  • 
(HD esetében nem áll rendelkezésre)
A 4:3 képa�rányú a�dások esetén minimális 
képtorzítás mellett eltávolítja� a�z olda�lsó 
fekete sávoka�t.

• 4:3 (HD esetében nem áll 
rendelkezésre)
Ha�gyományos, 4:3 képa�rányú megjelenítés.

• 14:9 képformátum  
(HD esetében nem áll rendelkezésre)
A ha�gyományos 4:3 formátum 14:9 
képa�rányra� történő átméretezése. 

• 16:9 képformátum  
(HD esetében nem áll rendelkezésre)
A ha�gyományos 4:3 formátum 16:9 
képa�rányra� történő átméretezése.

Széles képernyő• 
A ha�gyományos 4:3 formátum 16:9 a�rányra� 
történő nyújtása�.

5.4 Hangbeállítások
Nyomja� meg a� távirányítón a� 1. MENU 
gombot, ma�jd vála�ssza� a� Hang lehetőséget.

A 2. Î va�gy ï gomb segítségével jelölje ki a� 
beállítást, ma�jd a� kivála�sztáshoz nyomja� meg 
a� Æ gombot. 

A beállítás módosításához ha�sználja� a� 3. Î 
va�gy ï gombot, ma�jd a� jóváha�gyáshoz 
nyomja� meg a�z OK gombot.

A menüből va�ló kilépéshez nyomja� meg a� 4. 
MENU gombot.

A hangbeállítások leírása:
Smart hang• : vála�sszon a�z Egyéni, 
Beszéd, Zene, Film és a� Multimédia 
lehetőségek közül.  

Beállítások• : a� Magas, a� Mély ha�ngok 
és a� Balansz módosítása�.

Incredible térhatás:•  fokozza� a� készülék 
ha�ngjána�k teltségét és térha�tását. A Be és 
a� Ki beállítások közül vála�sztha�t.
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AVL• : korlátozha�tja� a� hirtelen 
ha�ngfelerősödéseket pl. csa�torna�váltáskor 
va�gy reklámblokk esetén.

5.5  Funkciók beállításainak 
módosítása

Nyomja� meg a� távirányítón a� 1. MENU 
gombot, ma�jd vála�ssza� a� Funkciók 
lehetőséget.

Időzítő
 • Óra: a�z idő beállítása�.

 • Indítási idő: a� készülék a�utoma�tikus 
beka�pcsolási időpontjána�k mega�dása�.

 • Leállítási idő: a� készülék a�utoma�tikus 
kika�pcsolási időpontjána�k mega�dása�.

 Időzített kikapcsoló• : a� készülék 
a�utoma�tikus készenléti módba� 
ka�pcsolása� 0 – 180 perc múlva�.

KN

A képza�j (fehér pontok) csökkentése 
rossz vételi viszonyok esetén.

Automatikus zár

A csa�tornák lezárha�tók, hogy a� gyermekek 
ne nézhessenek nem kívánt ta�rta�lmú 
műsoroka�t. Az Automatikus zár a� 
következő beállításokka�l rendelkezik:

 Program zárolása• : TV-csa�tornák zárolása�.

 • Kód módosítása: a� hozzáférési kód 
módosítása�.

 Mindent töröl:•  a�z összes zárolt csa�torna� 
és beállítás zárolásána�k feloldása�.

Tipp:  E Ha� elfelejtette a� kódot, írja� be a� 
„0711” számoka�t a� meglévő kódok felül-
írásához. 

Forráslista

A következő bemeneti jelforrások állna�k 
rendelkezésre: TV, EXT 1, EXT 2 S-Video, 
EXT 2 CVBS, EXT 3, PC IN, HDMI 
és HDMI side.

A 1. Î va�gy ï gomb segítségével jelölje ki 
a� beállítást, ma�jd a� kivála�sztáshoz nyomja� 
meg a� Æ gombot.

A beállítás jóváha�gyásához nyomja� meg 2. 
a�z OK gombot.

A menüből va�ló kilépéshez nyomja� meg 3. 
a� MENU gombot.
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6.  A csatornák 
behangolása

A fejezet a� csa�tornák első a�lka�lomma�l történő 
beállítását és újra�ha�ngolását ismerteti.

Megjegyzés:  D A csa�tornák újra�ha�ngolása� 
során a� Minden csatorna lista� megváltozik.

 6.1 A csatornák automatikus 
behangolása

1. lépés: Válassza ki a menü nyelvét 
Nyomja� meg a� távirányítón a� 1. MENU 
gombot, ma�jd vála�ssza� a�z Installálás > 
Nyelvek lehetőséget.

Slovenija

Srbija

România

Ukraine

Български

Hrvatska

A 2. Î va�gy ï gomb segítségével vála�ssza� 
ki a� nyelvet.

A beállítás jóváha�gyásához nyomja� meg 3. 
a�z OK gombot.

2. lépés: Válassza ki az országot

A készülék a� vála�sztott országna�k megfelelően 
ha�ngolja� be és rendezi a� TV-csa�tornáka�t.

Nyomja� meg a� távirányítón a� 1. MENU 
gombot, ma�jd vála�ssza� a�z Installálás > 
Ország lehetőséget.

A 2. Î va�gy ï gomb segítségével vála�ssza� 
ki a� ta�rtózkodási helyét.

A beállítás jóváha�gyásához nyomja� meg 3. 
a�z OK gombot.

3. lépés: A csatornák behangolása 

A készülék megkeresi és tárolja� a�z elérhető 
a�na�lóg csa�tornáka�t.

Nyomja� meg a� távirányítón a� 1. MENU 
gombot, ma�jd vála�ssza� a�z Installálás > 
Auto. tárolás lehetőséget.

A 2. Æ gomb ha�sznála�táva�l vála�ssza� a�z Indítás 
elemet.

A beállítás jóváha�gyásához nyomja� meg a�z 3. 
OK gombot.

A csa�torna�keresés befejezését követően a� 4. 
kilépéshez nyomja� meg a� MENU gombot.

6.2 A csatornák kézi tárolása

Ebben a� fejezetben megtudha�tja�, hogya�n 
keresheti meg és tárolha�tja� kézzel 
a� rendelkezésre álló a�na�lóg TV-csa�tornáka�t.

1. lépés: Kézi tárolás 
Nyomja� meg a� távirányítón a� 1. MENU 
gombot, ma�jd vála�ssza� a�z Installálás > 
Kézi tárolás lehetőséget.

Vála�ssza� a� 2. Rendszer lehetőséget, ma�jd 
a� következő rendszerek va�la�melyikének 
kivála�sztásához nyomja� meg a� Æ gombot: 

Európa•  (a�utoma�tikus észlelés*) 

Nyugat-Európa•  (BG sza�bvány)

Kelet-Európa•  (DK sza�bvány)

Egyesült Királyság•  (I sza�bvány) 

Franciaország•  (L/L’ sza�bvány)
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Vála�ssza� a�3.  Kézi tárolás lehetőséget, 
ma�jd a� tárolás megkezdéséhez nyomja� 
meg a� Æ gombot.
Ha� a� készülék megta�lál egy TV-műsort, 
a�kkor a� keresés leáll, és megjelenik 
a� csa�torna� neve (ha� rendelkezésre áll). 
Ugorjon a� következő lépésre. Ha� ismeri 
a� kívánt csa�torna� frekvenciáját, a�dja� meg 
a� frekvencia� értékét a� 0–9 számgombokka�l. 
Ha� a� készülék nem ta�lál csa�tornát, 
tekintse át a� lehetséges megoldásoka�t. 
Lásd: 9. fejezet – Hibaelhárítás.

Vála�ssza� a�4.  Prog. No. lehetőséget, ma�jd 
a� csa�torna� számána�k beírásához ha�sználja� 
a� 0–9 va�gy a� Î / ï gomboka�t.

Vála�ssza� a� 5. Finomhangolás lehetőséget, 
ma�jd a� ha�ngolás beállításához ha�sználja� 
a� Î va�gy ï gomboka�t.

Vála�ssza� a� 6. Tárolás lehetőséget, ma�jd 
a� csa�torna� tárolásához nyomja� meg 
a� Æ gombot.
Ismételje meg a� fenti lépéseket minden 7. 
egyes tárolni kívánt csa�torna� esetében.

A menüből va�ló kilépéshez nyomja� meg 8. 
a� MENU gombot.

2. lépés: Csatorna adatai 

Beállítha�tja� a� csa�torna� nevét, számát, va�la�mint 
a� csa�tornák sorrendjét.

Nyomja� meg a� távirányítón a� 1. MENU 
gombot, ma�jd vála�ssza� a�z Installálás > 
Csa�torna�beállítás lehetőséget.

A 2. Î és ï gombok segítségével jelölje ki a� 
beállítást, ma�jd a� kivála�sztáshoz nyomja� meg 
a� Æ gombot.

Csatorna szerkesztése• : csa�torna� 
kivála�sztása� szerkesztéshez.

Csatorna felcserélése: • a� kivála�sztott 
csa�torna� felcserélése egy másik csa�tornáva�l.

Név szerkesztése:•  egy csa�torna� 
va�gy külső jelforrás elnevezése. 

A név mega�dására� szolgáló mezőben • 
a� Í, Æ gombokka�l lépkedhet. 

A ka�ra�ktereket a� • Î, ï gombokka�l 
vála�sztha�tja� ki. 

A kilépéshez nyomja� meg a� • Æ gombot. 
A készülék tárolja� a� nevet.

Csatorna rendezése: • csa�tornák 
rendezése számok és ábécé sorrend szerint.
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7.  Készülékek 
csatlakoztatása

A csatlakozások áttekintése7.1 

Hátoldali csatlakozók
EXT 1 1. 
SCART csa�tla�kozó DVD-lejátszó, 
videoma�gnó, digitális vevőkészülékek, 
játékkonzolok és egyéb SCART-eszközök 
számára�. Támoga�tja� a�z Audio L/R 
csa�tla�kozók ha�sznála�tát.

AUDIO IN 2. 
Mini-ja�ck csa�tla�kozó a� számítógép 
ha�ngkimenetének foga�dására�.

PC IN 3. 
Számítógép VGA-csa�tla�kozója�.

HDMI 4. 
HDMI bemeneti csa�tla�kozó Blu-ra�y 
lejátszóhoz, digitális vevőkészülékhez, 
játékkonzolhoz és egyéb HD-eszközökhöz.

EXT 3 5. 
Komponens video (Y Pb Pr) és Audio L/R 
csa�tla�kozók DVD-lejátszóhoz. 

TV ANTENNA6. 

Oldalsó csatlakozók
Fejhallgató 7. 
Sztereó mini-ja�ck csa�tla�kozó.

EXT 2 8. 
Olda�lsó CVBS, S-Video és Audio L/R 
bemeneti csa�tla�kozók. Kompozit és S-Video 
készülékek ha�sznála�tát támoga�tja�.

HDMI side 9. 
További HDMI-csa�tla�kozó hordozha�tó, 
na�gyfelbontású eszközök számára�.

EXT 3

123

 6 4  5

7

8

9
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 Csatlakozási minőség 7.2 
kiválasztása

Ez a� fejezet bemuta�tja�, hogya�n tudja� 
a� készülékek csa�tla�kozta�tásához ha�sznált 
mód helyes kivála�sztásáva�l még élvezetesebbé 
tenni a� TV-nézést. 

HDMI – A legjobb minőség 

A HDMI biztosítja� a�z elérhető legjobb 
a�udiovizuális minőséget. A video- és a�udiojelek 
továbbítása� egy HDMI-kábelen történik, a�mely 
tömörítés nélküli, digitális ka�pcsola�tot biztosít 
a� TV-készülék és a� HDMI-eszköz között. 
A na�gyfelbontású videók teljes részletességének 
kiha�sználásához a� HDMI ha�sznála�tára� va�n 
szükség�.

 D Megjegyzés: A Philips HDMI támoga�tja� 
a� HDCP (na�gy sávszélességű, digitális 
ta�rta�lomvédelem) technológiát. A HDCP 
a� Digitális jogvédelem egy formája�, a�mely 
a� DVD- és Blu-ra�y lemezek na�gyfelbontású 
ta�rta�lmát védi.

Komponens (Y Pb Pr) – Kiemelkedő 
minőség 

Komponens videokábel – piros, zöld, kék • 

Audio L/R kábel – piros, fehér• 

A komponens (Y Pb Pr) videojel-átvitel jobb 
minőséget biztosít, mint a�z S-Video va�gy a� 
kompozit ka�pcsola�t. Bár a� komponens ka�pcsola�t 
támoga�tja� a� na�gyfelbontású jelek továbbítását, 
a� formátuma� a�na�lóg és a� minősége nem éri 
el a� HDMI minőséget.

Komponens videokábel csa�tla�kozta�tása� 
esetén a� kábelek színét egyeztesse a� készülék 
hátolda�lán lévő EXT 3 csa�tla�kozók színével. 
Továbbá, csa�tla�kozta�ssa� a�z Audio L/R kábelt 
a�z EXT 3 csa�tla�kozó Audio L/R bemeneti 
csa�tla�kozójához.

SCART – Jó minőség 

A SCART-csa�tla�kozó a� video- és a�z a�udiojeleket 
egyetlen vezetékben továbbítja�. Az a�udiojelek 
sztereó, a� videojelek átvitele pedig kompozit 
minőségben történik. A SCART a�na�lóg 
jeltovábbítás nem támoga�tja� a� na�gyfelbontású 
videojelek átvitelét. A készülék egy SCART-
csa�tla�kozóva�l rendelkezik (EXT 1).

S-Video – Jó minőség 

S-Video kábel • 

Audio L/R kábel – piros, fehér• 

Ana�lóg csa�tla�kozóként a�z S-Video jobb minőséget 
biztosít, mint a� kompozit ka�pcsola�t. S-Video 
kábel csa�tla�kozta�tása� esetén a�z S-Video kábelt 
csa�tla�kozta�ssa� a� készülék EXT 2 csa�tla�kozójána�k 
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S-Video bemenetéhez. Továbbá, csa�tla�kozta�sson 
egy különálló Audio L/R kábelt a� készülék EXT 2 
Audio L/R bemeneti csa�tla�kozóihoz.

Kompozit – Alapszintű minőség  

A kompozit videojel-átvitel a�la�pszintű a�na�lóg 
ka�pcsola�t, a�mely a� sárga� (cinch) videokábelből, 
va�la�mint a� piros és a� fehér Audio L/R (cinch) 
kábelből áll. Egyeztesse a� kábelek színét a� 
csa�tla�kozók színével, a�mikor a� kompozit 
kábelt a� készülék EXT 2 Video és Audio L/R 
bemenetéhez csa�tla�kozta�tja�.Kompozit a�udió/
videó kábel – sárga�, piros és fehér.
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7.3 Készülékek csatlakoztatása

Ez a� fejezet a� különböző készülékek különböző csa�tla�kozók ha�sznála�táva�l történő csa�tla�kozta�tását 
ismerteti. Kiegészítő példák olva�sha�tók a� Gyors áttekintő útmutatóban is.

Figyelem: A készülékek csatlakoztatása előtt húzza ki a tápkábelt. C

Megjegyzés:  D A készülékek csa�tla�kozta�tásához különböző típusú csa�tla�kozók ha�sználha�tók 
a� észülékektől és a�z igényektől függően. 

Blu-ray lejátszó

A na�gyfelbontású videók teljes részletességgel történő lejátszásához a�z ábrán látha�tó 
módon csa�tla�kozta�sson egy HDMI-kábelt:

EXT 3

Blu-ray Disc player

OUT
HDMI

DVD-lejátszó

DVD-lemez lejátszásához a�z ábrán látha�tó módon csa�tla�kozta�sson egy SCART-kábelt:

EXT 3

DVD Player
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Műholdvevő készülék

Az a�na�lóg csa�tornák a�ntennán keresztül történő, va�la�mint a� digitális jelek műholdvevővel történő 
vételéhez a�z ábrán látha�tó módon csa�tla�kozta�ssa� a�z a�ntenna�kábelt és a� SCART-kábelt.

EXT 3

Satellite receiver

Kombinált DVD-felvevő és digitális vevőkészülék

Az a�na�lóg jelek a�ntennán keresztül történő vételéhez, va�la�mint a� kombinált DVD-felvevővel 
és digitális vevőkészülékkel történő rögzítéshez a�z ábrán látha�tó módon csa�tla�kozta�sson két 
a�ntenna�kábelt és egy SCART-kábelt:

EXT 3

DVD Recorder / Digital receiver

INOUT

DVD-felvevő 

Az a�na�lóg jelek a�ntennán keresztül történő vételéhez, va�la�mint a� műsor DVD-felvevővel történő 
rögzítéséhez a�z ábrán látha�tó módon csa�tla�kozta�sson két a�ntenna�kábelt és egy SCART-kábelt:

EXT 3

DVD Recorder

INOUT
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Játékkonzol vagy videokamera

A legegyszerűbben a� TV-készülék olda�lcsa�tla�ko-
zóihoz csa�tla�kozta�tha�tja� a� játékkonzolt va�gy a� 
videoka�merát. Csa�tla�kozta�ssa� például a� játékkon-
zolt va�gy a� videoka�merát a� TV-készülék olda�lán 
ta�lálha�tó VIDEO/S-Video és AUDIO L/R csa�tla�-
kozókhoz. A na�gyfelbontású eszközök számára� 
HDMI-csa�tla�kozó is rendelkezésre áll. 

A rendszeresen ha�sznált játékkonzolt va�gy 
videoka�merát a� TV-készülék hátolda�lán ta�lálha�tó 
EXT 3 (komponens) va�gy HDMI-csa�tla�kozójához 
is csa�tla�kozta�tha�tja�.

Számítógép

Számítógép csa�tla�kozta�tása� előtt:
A számítógép monitorána�k képfrissítését • 
állítsa� 60 Hz értékre. A számítógépes jelek 
esetén támoga�tott felbontások listáját lásd: 
8. fejezet – Műszaki adatok.

A • TV képformátumát állítsa� széles képernyő 
beállításra� a�z 5.3. fejezet – Képbeállítások 
részében ismertetett módon.

Számítógép csatlakoztatása  
a TV-készülék hátoldalához

Egy VGA-kábel ha�sznála�táva�l csa�tla�kozta�ssa� 1. 
a� számítógépet a� TV-készülék hátolda�lán 
ta�lálha�tó PC IN bemenethez. 

A számítógép mini-ja�ck a�udiokábelét 2. 
csa�tla�kozta�ssa� a� TV-készülék hátolda�lán 
ta�lálha�tó AUDIO IN mini-ja�ck csa�tla�kozóhoz. 

EXT 3

VGA
VGA



Műszaki adatok8. 

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

A választható képernyőfelbontások
Számítógépes formátumok • 
Felbontás Frissítési frekvencia� 
720 x 400 70 Hz 
640 x 480 60 Hz 
640 x 480 67 Hz 
800 x 600 60 Hz 
1024 x 768 60 Hz 
1280 x 1024 60 Hz 
1440 x 900 60 Hz 
1680 x 1050  
(csa�k 56 cm-es  
készülékek esetén) 60 Hz

• Videoformátumok 
Felbontás Frissítési frekvencia� 
480i 60 Hz 
480p 60 Hz 
576i 50 Hz 
576p 50 Hz 
720p 50 Hz, 60 Hz 
1080i 50 Hz, 60 Hz 
1080p(csa�k HDMI) 50 Hz, 60 Hz

Hangolóegység/vétel/átvitel
Antenna�bemenet: 75 ohm, koa�xiális (IEC75)• 

Videolejátszás: NTSC, SECAM, PAL• 

Hang
Ha�ngrendszer: Virtuális térha�tás • 

Távirányító
Típus: RC-5• 

Elem: 2 db AAA méretű (LR03 típusú)• 

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

EXT 3: Komponens (Y Pb Pr), Audio L/R • 
bemenet

HDMI • 

TV ANTENNA• 

AUDIO IN: Mini-ja�ck a�udio bemenet • 
számítógép számára�

PC IN: Számítógép 15 tűs D-sub • 
csa�tla�kozója�

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

EXT 2: AUDIO L/R, CVBS bemenet,  • 
S-Video bemenet.

HDMI side• 

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

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

Környezeti hőmérséklet: 5 °C – 35 °C • 
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Hibaelhárítás 9. 

Ez a� fejezet a�z álta�lános hiba�jelenségeket és 
a�zok elhárítási módját ismerteti.

Általános hibajelenségek 9.1 

A készülék nem kapcsolódik be:
Húzza� ki a� hálóza�ti kábelt, várjon • 
egy percet, ma�jd csa�tla�kozta�ssa� újra�.

Ellenőrizze, hogy a� tápkábel megfelelően • 
csa�tla�kozik-e, va�la�mint, hogy a�z a�ljza�t 
feszültség a�la�tt va�n-e.

A távirányító nem működik megfelelően:
Ellenőrizze, hogy a� távirányítóba�n a�z elemek • 
+ és – pólusa� megfelelően va�n-e behelyezve.

Cserélje ki a� távirányító elemeit, ha� a�zok • 
lemerültek va�gy gyengék. 

Tisztítsa� meg a� távvezérlő elejét és a� TV • 
érzékelőjét.

A TV menüje nem a megfelelő nyelvre 
van beállítva:

A TV menüjének a� kívánt nyelvre történő • 
beállítását lásd: 6.1 fejezet – A csatornák 
automatikus behangolása.

A TV kikapcsolása, bekapcsolása vagy 
készenléti módba kapcsolása során a TV 
burkolata reccsenő hangot ad:

Nem hiba�jelenség. A reccsenő ha�ng a� • 
készülék felmelegedésének és lehűlésének 
következtében végbemenő hőtágulás 
természetes velejáró ha�ngja�. Ez nincs 
ha�tássa�l a� készülék működésére.

Elfelejtette a gyermekzár kioldásához 
szükséges kódot

Írja� be a� „0711” kódot a�z • 5.5 Funkciók 
beállításainak módosítása című fejezetben 
leírta�k szerint.

 Képpel kapcsolatos 9.2 
hibajelenségek

A tápellátás jelzőfény világít, de nincs 
kép:

Ellenőrizze, hogy a�z a�ntenna� megfelelően • 
va�n-e csa�tla�kozta�tva�.

Ellenőrizze, hogy a� megfelelő készülék va�n-e • 
kivála�sztva�.

Hang van, de kép nincs:
Ellenőrizze, hogy a� kép beállítása�i • 
megfelelőek-e. Lásd: 5.3 fejezet – 
Képbeállítások. 

Az antennacsatlakozáson keresztül 
érkező kép gyenge minőségű:

Ellenőrizze a�z a�ntenna� megfelelő • 
csa�tla�kozta�tását TV-hez.

A ha�ngszórók, a� nem földelt • 
a�udioberendezések, a� fénycsövek, a� ma�ga�s 
épületek és hegyek befolyásolha�tják a� 
képminőséget. A vétel ja�vítása� érdekében 
forga�ssa� el a�z a�ntennát, va�gy helyezze 
távola�bb a� TV közelében lévő készülékeket.

Ellenőrizze a� ta�rtózkodási helyének • 
megfelelő TV-rendszer kivála�sztását. Lásd: 
6.2 fejezet – A csatornák kézi tárolása.

Ha� csa�k egyetlen csa�torna� esetén rossz • 
a� képminőség, próbálja� meg a� csa�torna� 
finomha�ngolásáva�l elháríta�ni a� problémát. 
Lásd: 6.2 fejezet – A csatornák kézi tárolása. 

Gyenge a képminőség a csatlakoztatott 
készülékek esetén:

Győződjön meg a�rról, hogy a� készülékek • 
megfelelően legyenek csa�tla�kozta�tva�. 

Ellenőrizze, hogy a� kép beállítása�i • 
megfelelőek-e. Lásd: 5.3 fejezet – 
Képbeállítások. 

A képméret nem felel meg a képernyő 
méretének, túl nagy vagy túl kicsi:

Az • 5.3 fejezet – Képbeállítások részben 
ismertetett módon próbálkozzon meg 
egy másik képformátum kivála�sztásáva�l.
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A kép nem megfelelően helyezkedik 
el a képernyőn:

Előfordulha�t, hogy bizonyos készülékekből • 
érkező képek nem megfelelően 
helyezkednek el a� képernyőn. Ellenőrizze 
a� készülék jelkimenetét.

 Hanggal kapcsolatos 9.3 
hibajelenségek

Kép van, de hang nincs:

Megjegyzés:  D Ha� a� készülék nem érzékel 
ha�ngjelet, a�kkor a�utoma�tikusa�n kika�pcsolja� 
a� ha�ngot, a�mi nem jelent hibás működést.
Ellenőrizze, hogy a�z összes kábel • 
megfelelően csa�tla�kozik-e.

Ellenőrizze, hogy a� ha�ngerő értéke ne • 
legyen 0.

Ellenőrizze, hogy a� ha�ng ne legyen • 
elnémítva�.

Kép van, de a hang minősége gyenge:
Ellenőrizze a� • Hang beállítása�it a�z 5.4 fejezet – 
Hangbeállítások részben ismertetett módon.

Kép van, de csak az egyik hangszóróból 
hallható hang:

Ellenőrizze a� • Balansz megfelelő beállítása�it 
a�z 5.4 fejezet – Hangbeállítások részben 
ismertetett módon. 

HDMI-csatlakozással 9.4 
kapcsolatos hibajelenségek

HDMI-készülékekkel kapcsolatos 
hibajelenségek

A HDCP rendszer a� készülékről érkező • 
jeleknek a� TV-készüléken késéssel történő 
megjelenítését okozha�tja�.

Ha� a� TV nem ismeri fel a� készüléket, és a� • 
képernyőn nem látha�tó kép, ka�pcsoljon a�z 
egyik készülékről a� másikra�, ma�jd vissza�, 
hogy így újra�indítsa� a� felismerési folya�ma�tot.

Ha� folya�ma�tosa�n a�ka�dozik a� ha�ng, olva�ssa� • 
el a� csa�tla�kozta�tott készülék ha�sznála�ti 
útmuta�tóját, és ellenőrizze a� kimeneti 
beállításoka�t. Próbálja� meg a� HDMI-
készülék a�udiojeleit a� TV-készülék 
hátolda�lán ta�lálha�tó AUDIO IN 
bemenethez csa�tla�kozta�tni.

Ha� HDMI-DVI áta�la�kítót va�gy  • 
HDMI-DVI kábelt ha�sznál, a�kkor egy 
kiegészítő a�udiokábelre va�n szükség, 
a�melyet a�z AUDIO IN bemenethez 
kell csa�tla�kozta�tni.

 Számítógép csatlakoztatá-9.5 
sával kapcsolatos hibajelen-
ségek 

A számítógép által továbbított kép 
nem stabil a TV képernyőjén vagy nincs 
szinkronban:

Ellenőrizze, hogy a� számítógépen beállított • 
felbontást és frissítési frekvenciát 
támoga�tja�-e a� készülék. A támoga�tott 
felbontásoka�t és frissítési frekvenciáka�t lásd: 
8. fejezet – Műszaki adatok. 

Kapcsolatfelvétel 9.6 

Ha� a� nem sikerült elháríta�ni a� hibát, látoga�sson 
el a� TV-készülékkel ka�pcsola�tos gya�kori 
kérdéseket ismertető webhelyre:  
www.philips.com/support. 

Ha� a� probléma� továbbra� sem oldódik meg, 
hívja� a� felha�sználói kézikönyvben ta�lálha�tó, 
országána�k megfelelő ügyfélszolgála�tot.

FIGYELMEZTETÉS A készülék  B
javítását ne kísérelje meg egyedül 
elvégezni. Ez súlyos sérülést, a készülék 
végleges meghibásodását vagy a garancia 
elvesztését okozhatja.

Megjegyzés:  D A hívás előtt készítse elő a� 
TV típus- és soroza�tszámát. A TV típus- és 
soroza�tszáma� a� készülék hátulján, olda�lán, 
illetve a� dobozon ta�lálha�tó.
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