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sau deţinătorilor respectivi.

Philips îşi rezervă dreptul de a schimba 
produsele oricând fără a fi obligat 
să efectueze schimbări şi asupra 
produselor similare livrate anterior.

Materialul din acest manual este 
considerat adecvat pentru utilizarea 
preconizată a sistemului. Dacă 
produsul sau modulele individuale 
sau procedurile individuale, sunt 
utilizate pentru scopuri altele decât 
cele specificate în acest manual, 
trebuie obţinută confirmarea pentru 
valabilitate şi potrivire. Philips 
garantează că materialul său nu 
încalcă nicio lege privind patentele 
din Statele Unite. Nicio garanţie 
suplimentară nu este exprimată 
sau sugerată.

Garanţie
Nicio componentă nu poate fi 
reparată de utilizator. Nu deschideţi 
sau scoateţi capace în interiorul 
produsului. Reparaţiile pot fi 
executate numai de Centrele 
de Service Philips şi de atelierele 
de reparaţii oficiale. În caz contrar, 
orice garanţie, explicită sau 
implicită, îşi pierde valabilitatea. 
Toate operaţiile explicit interzise 
în acest manual, toate reglajele 
sau procedurile de asamblare 
nerecomandate sau neautorizate 
de acest manual conduc la 
anularea garanţiei.

Caracteristicile �pixelilor
Acest produs LCD are un număr 
mare de pixeli color. Deşi pixelii 
efectiv funcţionali reprezintă cel 
puţin 99,999%, este posibil ca 
pe ecran să apară în mod constant 
puncte luminoase (roşii, verzi sau 
albastre) sau întunecate. Aceasta 
este o proprietate structurală 
a afişajului (în cadrul standardelor 
din domeniu) şi nu o funcţionare 
defectuoasă.

Compatibilitatea �CU �EMF
Koninklijke Philips Electronics N.V. 
produce şi distribuie numeroase 
produse pentru consumatori care, 
la fel ca şi aparatura electronică, 
pot emite şi recepţiona semnale 
electromagnetice.

Unul din principiile de afaceri 
după care se ghidează Philips este 
acela de a lua toate măsurile de 
precauţie necesare pentru siguranţa 
produselor şi sănătatea utilizatorilor, 
de a respecta toate reglementările 
legale aplicabile şi de a se conforma 
standardelor EMF aplicabile la 
momentul fabricării produselor.

Philips s-a angajat să dezvolte, 
să fabrice şi să comercializeze 
produse care nu au efecte 
dăunătoare asupra sănătăţii.

Philips confirmă că produsele sale, 
în cazul în care sunt manipulate 
corespunzător, sunt sigure conform 
dovezilor ştiinţifice disponibile 
în prezent.

Philips joacă un rol activ în dezvoltarea 
standardelor EMF şi de siguranţă 
internaţionale, ceea ce îi permite să 
anticipeze dezvoltările viitoare ale 
standardelor pentru a le integra cât 
mai timpuriu în produsele sale.

Siguranţa �de �reţea � 
(numai �în �Marea �Britanie)
Acest televizor este echipat cu 
o mufă turnată în plastic certificată. 
Dacă este necesară înlocuirea 
siguranţei de reţea, aceasta trebuie 
înlocuită cu o siguranţă de valoare �
identică �cu �valoarea indicată 
pe mufă (exemplu 10A).

Scoateţi capacul siguranţei şi 1. 
apoi scoateţi siguranţa.

Siguranţa de schimb trebuie 2. 
să fie conformă cu BS 1362 şi 
să aibă marcajul de certificare 
ASTA. Dacă aţi pierdut siguranţa, 
contactaţi dealerul pentru 
verificarea tipului corect.

Montaţi la loc capacul siguranţei.3. 

Pentru păstrarea compatibilităţii 
cu directiva EMC, mufa de 

alimentare cu energie electrică 
a acestui produs nu trebuie 
detaşată de ştecherul aferent.

Drepturi �de �autor

VESA, FDMI şi sigla VESA Mounting 
Compliant (montare compatibilă 
cu VESA) sunt mărci comerciale ale 
VESA (Video Electronics Standards 
Association – Asociaţia pentru 
standarde electronice pentru video).

Windows Media este marcă 
comercială înregistrată sau marcă 
comercială a Microsoft Corporation 
în S. U. A. şi în alte ţări. 

® Kensington şi Micro Saver 
sunt mărci comerciale ale ACCO 
World Corporation înregistrate în 
S. U. A. şi înregistrate sau în curs de 
înregistrare în alte ţări de pe glob. 
Toate celelalte mărci comerciale 
înregistrate sau neînregistrate sunt 
proprietatea deţinătorilor respectivi.
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Important1. 

Felicitări �pentru �achiziţie �şi �bine �aţi �venit �
la �Philips! �

Înainte �de �a �începe �să �utilizaţi �acest �produs, �
citiţi �acest �manual �al �utilizatorului.� �

Citiţi �cu �multă �atenţie �această �secţiune �şi �
urmaţi �instrucţiunile �de �siguranţă �şi �cele �pentru �
întreţinerea �ecranului.� �Garanţia �produsului �
nu �mai �este �valabilă �în �cazul �în �care �acesta �
este �deteriorat �datorită �nerespectării �acestor �
instrucţiuni.�

Pentru �a �beneficia �pe �deplin �de �asistenţa �
oferită �de �Philips, �înregistraţi-vă �produsul �
la �www.�philips.�com/welcome.�

Modelul �şi �numărul �de �serie �al �televizorului �
dumneavoastră �sunt �indicate �pe �partea �din �
spate �şi �pe �partea �laterală �a �televizorului �
precum �şi �pe �ambalaj.�

Siguranţa 1.1 

Este �nevoie �de �doi �oameni �pentru �a �• �
ridica �şi �transporta �un �televizor �care �
cântăreşte �mai �mult �de �25 �kg.� �Manipularea �
necorespunzătoare �a �televizorului �poate �
conduce �la �vătămări �corporale �grave.�

Dacă �transportaţi �televizorul �la �temperaturi �• �
scăzute �(sub �5°C), �deschideţi �cutia �şi �
aşteptaţi �până �când �televizorul �ajunge �
la �temperatura �camerei �înainte �de �a-l �
despacheta.�

Pentru �a �evita �scurtcircuitele, �nu �expuneţi �• �
la �ploaie �sau �la �apă �televizorul, �telecomanda �
sau �bateriile �acesteia.�

Nu �puneţi �pe �televizor �sau �în �apropierea �• �
acestuia �vase �cu �apă �sau �cu �alte �lichide.� �
Lichidele �vărsate �în �televizor �pot �cauza �
şocuri �electrice.� �Nu �utilizaţi �televizorul �
dacă �aţi �vărsat �lichide �peste �el.� �Deconectaţi �
imediat �televizorul �de �la �sursa �de �
alimentare �şi �verificaţi �aparatul �la �un �
tehnician �calificat.�

Nu �introduceţi �obiecte �străine �în �fantele �de �• �
ventilaţie.� �În �caz �contrar �se �poate �produce �
deteriorarea �televizorului.�

Dacă �televizorul �este �montat �pe �o �bază �• �
rotativă �sau �pe �un �braţ �rotativ, �asiguraţi-vă �
că �nimic �nu �apasă �pe �cablul �de �alimentare �
atunci �când �televizorul �este �rotit.� �Presiunile �
asupra �cablului �de �alimentare �pot �slăbi �
conexiunile �şi �cauza �formarea �de �arcuri �
electrice �sau �producerea �de �incendii.� �

Pentru �a �evita �riscul �de �incendiu �sau �şoc �• �
electric, �nu �puneţi �televizorul, �telecomanda �
sau �bateriile �acesteia �lângă �surse �deschise �
de �flacără �(cum �ar �fi �lumânările �aprinse) �
şi �nici �lângă �alte �surse �de �căldură, �inclusiv �
radiaţii �solare �directe.�

Nu �instalaţi �televizorul �într-un �spaţiu �închis, �• �
cum �ar �fi �o �etajeră �pentru �cărţi.� �Lăsaţi �în �
jurul �televizorului �un �spaţiu �de �cel �puţin �10 �
cm �pentru �ventilaţie.� �Asiguraţi-vă �că �fluxul �
de �aer �nu �este �blocat �sau �împiedicat.�

Dacă �puneţi �televizorul �pe �o �suprafaţă �• �
plană, �solidă, �asiguraţi-vă �că �utilizaţi �numai �
suportul �furnizat.� �Nu �deplasaţi �televizorul �
dacă �nu �este �bine �înşurubat �pe �suport.�

Montarea �televizorului �pe �perete �trebuie �• �
efectuată �doar �de �către �personal �calificat.� �
Televizorul �trebuie �montat �numai �
pe �o �consolă �de �montare �pe �perete �
corespunzătoare �care �poate �susţine �în �
siguranţă �greutatea �televizorului.� �Montarea �
necorespunzătoare �pe �perete �poate �
conduce �la �deteriorarea �televizorului �sau �
la �vătămare �corporală �gravă.� �Nu �încercaţi �
singur �să �montaţi �televizorul �pe �perete.� �
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Dacă �televizorul �este �montat �pe �o �bază �• �
rotativă �sau �pe �un �braţ �rotativ, �asiguraţi-vă �
că �nimic �nu �apasă �pe �cablul �de �alimentare �
atunci �când �televizorul �este �rotit.� �Presiunile �
asupra �cablului �de �alimentare �pot �slăbi �
conexiunile �şi �pot �cauza �formarea �de �arcuri �
electrice �sau �producerea �de �incendii.�

Deconectaţi �televizorul �de �la �sursa �de �• �
alimentare �şi �de �la �antenă �înainte �să �înceapă �
furtuni �cu �descărcări �electrice.� �Nu �atingeţi �
nicio �parte �a �televizorului, �a �cablului �de �
alimentare �electrică �sau �a �antenei �în �timpul �
furtunilor �cu �descărcări �electrice.�

Asiguraţi-vă �că �aveţi �acces �neîngrădit �la �• �
cablul �de �alimentare �pentru �deconectarea �
uşoară �a �televizorului �de �la �sursa �
de �alimentare.�

Când �deconectaţi �televizorul �de �la �sursa �• �
de �alimentare, �asiguraţi-vă �că �întreprindeţi �
următoarele �acţiuni:

Opriţi �televizorul, �apoi �sursa �de �• �
alimentare �(dacă �este �posibil).�

Scoateţi �cablul �de �reţea �din �priza �• �
de �reţea.�

Scoateţi �cablul �de �alimentare �din �• �
mufa �de �alimentare �aflată �în �spatele �
televizorului.� �Întotdeauna �scoateţi �
cablul �de �alimentare �din �priză �trăgând �
de �ştecher.� �Nu �trageţi �de �cablul �
de �alimentare.�

Dacă �utilizaţi �căşti �şi �menţineţi �volumul �• �
sunetului �la �nivel �ridicat �se �poate �produce �
deteriorarea �ireversibilă �a �auzului.� �Chiar �
dacă �volumul �ridicat �al �sunetului �poate �
părea �normal, �el �vă �poate �deteriora �auzul.� �

1.2 Întreţinerea ecranului

Opriţi �televizorul �şi �scoateţi �cablul �de �• �
alimentare �din �priză �înainte �de �a �curăţa �
ecranul.� �Curăţaţi �ecranul �cu �o �lavetă �moale, �
uscată.� �Nu �utilizaţi �substanţe �precum �agenţi �
de �curăţare �de �uz �casnic �deoarece �în �acest �
fel �puteţi �deteriora �ecranul.�

Pentru �a �evita �deformarea �imaginii �sau �• �
estomparea �culorilor, �ştergeţi �picăturile �
de �apă �cât �mai �rapid �posibil.�

Nu �atingeţi, �nu �împingeţi, �nu �frecaţi �şi �nu �• �
loviţi �ecranul �cu �un �corp �dur �pentru �a �evita �
deteriorarea �permanentă �a �ecranului.�

Dacă �este �posibil, �evitaţi �menţinerea �pe �• �
ecran �a �imaginilor �staţionare �pe �perioade �
de �timp �prelungite.� �Exemplele �de �imagini �
staţionare �includ �meniurile �pe �ecran, �
paginile �de �teletext, �liniile �negre �sau �
anunţurile �bursei �de �valori.� �Dacă �trebuie �
să �utilizaţi �imagini �staţionare, �micşoraţi �
contrastul �şi �luminozitatea �ecranului �
pentru �a �evita �deteriorarea �ecranului.�
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Grija faţă de mediul 1.3 
înconjurător

Reciclarea ambalajului

Ambalajul �acestui �produs �este �destinat �reciclării.� �
Contactaţi �autorităţile �locale �pentru �a �obţine �
informaţii �despre �modalitatea �de �reciclare �
a �ambalajului.�

Evacuarea la deşeuri a produsului utilizat

Produsul �dumneavoastră �este �fabricat �din �
materiale �şi �componente �de �înaltă �calitate, �
care �pot �fi �reciclate �şi �reutilizate.� �Simbolul �
reprezentând �un �coş �de �gunoi �cu �roţi �
tăiat �aplicat �pe �un �produs �indică �faptul �că �
Directiva �Europeană �2002/96/EC �se �aplică �
produsului �respectiv: �

Nu �evacuaţi �la �deşeuri �produsul �utilizat �
împreună �cu �gunoiul �menajer �normal.� �Solicitaţi �
dealerului �informaţii �despre �modul �cum �se �
poate �evacua �produsul �la �deşeuri �în �deplină �
siguranţă.� �Evacuarea �necontrolată �la �deşeuri �
poate �dăuna �atât �sănătăţii �oamenilor �cât �şi �
mediului �înconjurător.�

Evacuarea la deşeuri a bateriilor uzate

Bateriile �furnizate �nu �conţin �mercur �sau �cadmiu.� �
V�ă �rugăm �să �evacuaţi �bateriile �furnizate �şi �
toate �celelalte �baterii �uzate �în �conformitate �
cu �reglementările �locale.�

Consum de energie

Acest �televizor �consumă �foarte �puţină �energie �
electrică �în �modul �standby �pentru �a �minimiza �
impactul �asupra �mediului.� �Consumul �de �energie �
electrică �activă �este �afişat �în �partea �din �spate �
a �televizorului.� �

Pentru �mai �multe �specificaţii �în �legătură �cu �
produsul, �consultaţi �prospectul �produsului �la �
www.�philips.�com/support.�
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Televizorul 2. 
dumneavoastră

Această �secţiune �prezintă �o �imagine �de �
ansamblu �a �celor �mai �folosite �controale �şi �
funcţii �ale �televizorului.�

Imagine de ansamblu 2.1 
a televizorului

Controale laterale şi indicatori

1

4

3

5

2

POWER (pornire/oprire)1. 

PROGRAM +/-2. 

MENU3. 

VOLUME +/-4. 

Indicator �standby/Senzor �telecomandă5. 

Conectorii din partea 2.2 
din spate

• � 1. Mufe cască (intrare) 
Pentru �căşti �normale �sau �căşti �stereo.�

2. TV (75Ω)• �
Antenă �TV�

3. Mufă EXT 3 - S-VIDEO (intrare)• �
Furnizează �o �calitate �mai �bună �a �imaginii �
comparativ �cu �mufa �video �standard.� �Cablul �
S-V�ideo �transportă �numai �semnale �de �
imagine, �nu �şi �sunet.� �Conectaţi �cablurile �
audio �stânga �şi �dreapta �la �mufele �AUDIO �L �
şi �R �(stânga �şi �dreapta).�

4. Mufe componente EXT 2 - CVBS/• �
YPbPr (intrare)
Pentru �DV�D �playere.� �Reamintiţi-vă �să �
conectaţi �cablurile �audio �stânga �şi �dreapta �
la �conectoarele �AUDIO �L �şi �R �deoarece �
cablurile �componente �transportă �numai �
semnale �de �imagine, �nu �şi �sunet.�

5. EXT 1 - SCART (intrare-ieşire)• �
Pentru �o �gamă �de �echipamente, �incluzând �
video �recordere, �camere �video �(V�HS, �8 �mm �
sau �format �Hi �8), �decodoare, �receptoare �de �
satelit �, �DV�D �playere, �console �de �jocuri �sau �
dispozitive �care �produc �semnal �RGB.�
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6. Mufă VGA (PC) (intrare)• �
Pentru �calculator.� �Pentru �afişarea �imaginilor �
utilizând �echipamentul �conectat, �apăsaţi �
butonul �SOURCE �de �pe �telecomandă: �
o �dată �pentru �a �selecta �EXT 1, �de �două �
ori �pentru �a �selecta �EXT 2, �etc.� �Pentru �
câteva �echipamente �(conectate �la �mufa �
SCART), �această �selecţie �este �făcută �
în �mod �automat.�

7. HDMI (intrare)• �
Conectori �intrare �HDMI �pentru �Blu-ray �
Disc �playere, �receptoare �digitale, �console �
de �jocuri �sau �alte �dispozitive �de �înaltă �
definiţie.� �

Notă   D
Nu �conectaţi �un �dispozitiv �care �furnizează �
semnale �analogice �RGB �la �această �
mufă.� �Mufa �HDMI �este �compatibilă �cu �
formatul �HDCP.� �
HDMI, �sigla �HDMI �şi �High-Definition �
Multimedia �Interface �sunt �mărci �comerciale �
sau �mărci �comerciale �înregistrate �ale �firmei �
HDMI �Licensing �LLC.�

8. Mufe VGA AUDIO (intrare) • �
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Telecomanda2.3 

Această �secţiune �descrie �telecomanda.� �

18. TELETEXT  
Activează �sau �dezactivează �teletextul.�

19. ECRAN DUAL 
Funcţie �indisponibilă.�

1. ALIMENTARE  
Comută �televizorul �între �modul �standby �
şi �modul �pornit �şi �invers.�

2. SOURCE 
Selectează �dispozitivele �conectate.�

3. FORMAT IMAGINE 
Selectează �un �format �de �imagine.�

4. DUAL I-II 
Funcţie �indisponibilă.�

5. TASTE COLOR 
Selectează �sarcini �sau �pagini �teletext.�

6. INFO 
Afişează �informaţiile �despre �program, �
dacă �sunt �disponibile.�

7. OK Accesează �meniul �Toate �canalele �sau �
activează �o �setare.�

8. Î ï Í Æ 
Taste �cursor �pentrunavigarea �în �cadrul �meniului.�

9. EXIT 
Permite �ieşirea �din �cadrul �unui �meniu.�

10. PROGRAM (P) +/- 
Comută �la �canalul �anterior �sau �următor.�

11. TASTE NUMERICE 
Selectează �un �canal, �o �pagină �sau �o �setare.�

12. CANAL ANTERIOR 
Revine �la �canalul �vizionat �anterior.�

13. CHANNEL LIST 
Afişează �lista �canalelor.�

14. MUT 
Anulează �sau �restaurează �sunetul.�

15. VOLUM ( ) +/- 
Măreşte �sau �micşorează �volumul.�

16. MENU  
Activează �sau �dezactivează �meniul.�

17. SMART MODE 
Comută �între �imaginea �inteligentă �şi �setările �
sunetului.� �
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Primii paşi3. 

Această �secţiune �vă �ajută �la �poziţionarea �
şi �instalarea �televizorului �şi �completează �
informaţiile �furnizate �de �Ghidul de utilizare 
rapidă. 

Notă   D
Consultaţi �instrucţiunile �din �Ghidul de 
utilizare rapidă �pentru �instrucţiunile �de �
montare �pe �suport.�

Poziţionarea televizorului3.1 

În �completarea �citirii �şi �înţelegerii �
instrucţiunilor �de �siguranţă �din �Secţiunea 1.1, �
luaţi �în �considerare �următoarele �înainte �de �
poziţionarea �televizorului �dumneavoastră: 

Distanţa �ideală �de �vizionare �la �televizor �• �
este �triplul �dimensiunii �ecranului.�

Poziţionaţi �televizorul �astfel �încât �• �
lumina �să �nu �cadă �pe �ecran.�

Înainte �de �a �poziţiona �televizorul �• �
conectaţi �dispozitivele.�

Montarea televizorului pe 3.2 
perete.

AVERTISMENT  B
Montarea �televizorului �pe �perete �trebuie �
efectuată �numai �de �instalatori �calificaţi.� �
Koninklijke �Philips �Electronics �N.�V�.� �nu �
îşi �asumă �nicio �responsabilitate �pentru �
accidentele �sau �vătămările �corporale �
cauzate �de �montarea �necorespunzătoare.�

Pasul 1 Cumpăraţi o consolă de montare 
pe perete compatibilă VESA

În �funcţie �de �dimensiunea �ecranului �
televizorului, �cumpăraţi �una �din �următoarele �
console �de �montare �pe �perete:

Dimensiune 
ecran TV  
(inci/cm)

Tip consolă de de 
montare pe perete 
compatibilă VESA 
(milimetri)

Instrucţiuni 
speciale

19”/48cm 
20”/51cm 
22”/56cm �
26”/66cm �

Reglabil 
100 �x �100

Reglabil 
100 �x �200

Niciuna

Pasul 2 Conectaţi cablurile

Conectaţi �cablul �de �antenă, �cablul �de �alimentare �
şi �toate �celelalte �dispozitive �în �partea �din �
spate �a �televizorului, �aşa �cum �este �descris �
în �secţiunile �următoare.�

Pasul 3 Fixaţi televizorul pe consola 
de montare pe perete compatibilă VESA.

AVERTISMENT  B
Folosiţi �numai �şuruburile �furnizate �
(M4 �pentru �toate �modelele �de �19 �inci, �
20 �inci, �22 �inci �şi �26 �inci) �şi �elemente �
de �spaţiere �pentru �fixarea �pe �consola �
de �montare �pe �perete �compatibilă �
V�ESA.� �Şuruburile �furnizate �sunt �alese �
pentru �compatibilitate �cu �televizorul �
dumneavoastră; �elementele �de �spaţiere �
furnizate �sunt �destinate �manipulării �
uşoare �a �cablurilor.�

Notă   D
În �funcţie �de �consola �de �montare �pe �
perete �compatibilă �V�ESA �de �care �dispuneţi, �
s-ar �putea �să �fie �necesară �separarea �plăcii �
de �montaj �de �consolă �pentru �a �facilita �
instalarea.� �Pentru �instrucţiuni �consultaţi �
documentaţia �consolei �de �montare �pe �
perete �compatibilă �V�ESA.�
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Conectarea cablului antenei 3.3 

Conectaţi �antena �exterioară �sau �reţeaua �de �
cablu �la �mufa �TV (75Ω) �din �partea �din �spate �
a �televizorului.�

Mufa �de �antenă �(75 �OHM �- �V�HF �/ �UHF �/cablu) �
poate �fi �utilizată �pentru �conectarea �unei �antene �
exterioare �sau �a �unui �alt �echipament �prevăzut �cu �un �
modulator �(video �recorder, �receptor �satelit, �etc.�).� �

V�ă �recomandăm �ca �iniţial �să �nu �conectaţi �alte �
echipamente �(video �recorder, �receptor �satelit, �
etc.�) �la �televizorul �dumneavoastră, �astfel �încât �
să �nu �complicaţi �procedura �de �instalare �cu �
etape �suplimentare �pe �care �acestea �le-ar �
putea �implica.� �Conectaţi �după �ce �aţi �
terminat �configurarea �canalelor.�

Conectarea cablului 3.4 
de alimentare

Conectaţi �cablul �de �alimentare �la �o �priză �
de �alimentare �cu �curent �electric.�

Avertisment:   B
Televizorul �dumneavoastră �trebuie �conectat �
la �o �sursă �de �alimentare �de �c.�a.� �şi �nu �la �
una �de �c.�c.� �În �cazul �în �care �ştecherul �este �
detaşat �de �cablu, �nu �îl �conectaţi �la �priză �în �
niciun �caz, �deoarece �există �un �risc �de �şoc �
electric.�

Notă  D
Imaginea �are �un �scop �exclusiv �ilustrativ.� �
Poziţia �conectorului �de �alimentare �variază �în �
funcţie �de �modelul �televizorului.�

Introducerea bateriilor 3.5 
în telecomandă

Glisaţi �capacul �locaşului �bateriilor �din �1. 
partea �din �spate �a �telecomenzii.�

Introduceţi �în �telecomandă �cele �două �2. 
baterii �furnizate �(dimensiunea �AAA, �tipul �
LR03).� �Asiguraţi-vă �că �polii �(+) �şi �(-) �ai �
bateriilor �sunt �poziţionaţi �corect, �conform �
marcajelor �din �interior.�

Glisaţi �capacul �la �loc �în �poziţie.�3. 

Măsuri �de �siguranţă �cu �privire �la �utilizarea �
bateriilor: �

Utilizaţi �doar �tipul �de �baterii �specificat.� �• �

Nu �utilizaţi �împreună �baterii �noi �şi �baterii �• �
uzate.� �

Nu �utilizaţi �baterii �reîncărcabile.� �• �

Nu �expuneţi �bateriile �la �o �căldură �excesivă, �• �
nu �le �aruncaţi �în �foc, �nu �le �reîncărcaţi �şi �nu �
încercaţi �să �le �desfaceţi.� �Aceasta �poate �cauza �
scurgere �de �lichid �sau �explozia �acestora.� �
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Scoateţi �bateriile �din �telecomandă �în �cazul �• �
în �care �nu �o �utilizaţi �pentru �o �perioadă �mai �
lungă �de �timp.�

Pornirea/oprirea 3.6 
televizorului sau punerea 
acestuia în modul standby. 

Atunci �când �porniţi �televizorul �pentru �prima �
dată, �verificaţi �dacă �cablul �de �alimentare �este �
conectat �în �mod �corespunzător.� �În �momentul �
în �care �sunteţi �gata, �porniţi �alimentarea �cu �
energie �electrică �(în �cazul �în �care �întrerupătorul �
de �reţea �este �disponibil), �apoi �apăsaţi �butonul 
POWER �de �pe �partea �laterală �a �televizorului.�

Comutarea televizorului din modul 
standby în modul pornit.

În �cazul �în �care �indicatorul �de �standby �• �
este �activat �(roşu), �apăsaţi �butonul �
. ALIMENTARE �de �pe �telecomandă.�

Comutarea televizorului în modul standby.

Apăsaţi �butonul �• � . ALIMENTARE �de �pe �
telecomandă.� �Televizorul �rămâne �alimentat, �
însă �consumul �de �energie �este �unul �redus.�

Oprirea televizorului

Apăsaţi �butonul �• � POWER �de �pe �partea �
laterală �a �televizorului.�
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Configurarea canalelor4. 

Configurare iniţială4.1 

Atunci �când �porniţi �televizorul �pentru �prima �
dată, �va �apărea �meniul �Instalare.� �Opţiunea �
Ţară �este �luminată �intermitent.�

Apăsaţi �1. Í �sau �Æ pentru �a �selecta �ţara.� �
Selectaţi �ţara �în �care �vă �găsiţi �sau �ţara �
ale �cărei �canale �doriţi �să �le �recepţionaţi, �
în �cazul �în �care �locuiţi �în �apropierea �
graniţelor �acesteia.�

Apăsaţi �2. Î �şi �apoi �Í �sau �Æ pentru 
a �selecta �limba.�

Apăsaţi �3. ï �pentru �a �selecta �Căutare 
automată.

Apăsaţi �4. OK �pentru �a �porni �căutarea.� �

Apare �meniul �5. Instalare automată 
şi �sunt �afişate �barele �de �progres.� �

Notă  D
Procesul �de �configurare �automată �necesită �
mai �multe �minute.� �Nu �închideţi �meniul �până �
la �apariţia �unui �mesaj �confirmând �faptul �că �
s-a �finalizat �configurarea.�
Pentru �a �denumi �sau �redenumi �canalele �6. 
sau �pentru �a �le �şterge, �apăsaţi �OK �şi �treceţi �
la �următoarele �proceduri.� �Altfel, �apăsaţi �
butonul �EXIT �pentru �a �ieşi.� �

Rearanjarea canalelor4.2 

Meniul �Rearanjare �vă �permite �să �modificaţi �
ordinea �canalelor, �să �le �denumiţi �sau �să �le �
redenumiţi, �să �le �ştergeţi �şi �să �setaţi �o �listă �
a �canalelor �preferate.� �

Urmaţi �instrucţiunile �afişate �în �partea �de �
jos �a �ecranului.� �

Introduceţi numărul canalului: Taste numerice.

Accesarea meniului Rearanjare
Apăsaţi �butonul �1. MENU �şi �selectaţi �
Instalare > Rearanjare. 

Schimbarea numărului unui canal
Selectaţi1.  opţiunea Selectare canal �din �
cadrul �meniului �Rearanjare.

Apăsaţi �2. P +/-, Í �şi �Æ �sau �butoanele �
numerice �pentru �a �afişa �numărul �canalului �
ce �urmează �să �fie �mutat.�

Apăsaţi �3. Î �sau �ï pentru �a �selecta �opţiunea �
Schimb cu canalul. 

Apăsaţi �4. P +/-, Í �şi �Æ �sau �butoanele �
numerice �pentru �a �introduce �numărul �pe �
care �doriţi �să �îl �atribuiţi �canalului.� �

Apăsaţi �butonul �5. OK.
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Modificarea numelui unui canal
Selectaţi1.  opţiunea Selectare canal �din �
cadrul �meniului �de �Rearanjare.

Apăsaţi �2. P +/-, Í �şi �Æ �sau �butoanele �
numerice �pentru �a �afişa �numărul �canalului �al �
cărui �nume �urmează �să �fie �modificat.� �

Apăsaţi �• � Í �sau �Æ �pentru �a �selecta �un �
caracter �spaţiu.�

Apăsaţi �• � Î �şi �ï �pentru �a �selecta �o �literă, �
un �număr �sau �un �simbol.�

Apăsaţi �• � Æ pentru �a �trece �la �următorul �
caracter.� �Un �nume �poate �avea �un �număr �
maxim �de �şase �caractere.� �

Apăsaţi �butonul �• � OK �pentru �a �confirma.� �

Ştergerea unui canal
Selectaţi1.  opţiunea Selectare canal �din �
cadrul �meniului �Rearanjare.

Apăsaţi �2. P +/-, Í �şi �Æ �sau �butoanele �
numerice �pentru �a �afişa �numărul �canalului �
ce �urmează �să �fie �şters.� �

Selectaţi �3. Ştergere canal �şi �apăsaţi �
butonul �OK. 

Definirea unei liste de canale preferate
Selectaţi1.  opţiunea Selectare canal �din �
cadrul �meniului �Rearanjare.

Apăsaţi �2. P +/-, Í �şi �Æ �sau �butoanele �
numerice �pentru �a �afişa �numărul �canalului �
pe �care �doriţi �să �îl �selectaţi �ca �preferat.�

Selectaţi �3. Canal preferat �şi �apăsaţi �butonul �
OK.� �Până �la �6 �canale �pot �fi �setate �ca �
preferate. 

Apăsaţi �butonul �4. EXIT �pentru �a �închide �
meniul.� �

Instalare automată 4.3 
programe

După �configurarea �iniţială, �puteţi �căuta �şi �
memora �toate �programele �active �cu �o �singură �
operaţie.� �

Apăsaţi �1. MENU �şi �selectaţi �Instalare > 
Instalare automată. 

Apăsaţi �2. OK �pentru �a �selecta Ţări.

Rearanjare
Setări intrare
Preferinţe

...
Instalare manuală ...

...

...

...

Instalare

Revenire
Instalare automată

Notă   D
Pentru �a �căuta �programele �lipsă, �selectaţi �
Altele �în �loc �de �Ţări. 
Apăsaţi �3. Î �,ï, Í �sau �Æ �pentru �a �selecta �
ţara �în �care �vă �aflaţi �sau �ţara �ale �cărei �
programe �doriţi �să �le �vizionaţi �dacă �vă �aflaţi �
lângă �graniţa �acesteia.� �

Apăsaţi �4. OK �pentru �a �confirma.� � 
Este �afişat �meniul �Instalare automată.

Selectaţi �5. Căutare automată �şi �apăsaţi �
OK �pentru �a �porni �căutarea �automată.�

Notă   D
Căutarea �automată �durează �câteva �minute.� �
Când �s-a �încheiat �configurarea �automată, �6. 
apăsaţi �OK �pentru �a �revizui �programele �
sau �apăsaţi �EXIT �pentru �a �ieşi.� 
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Configurarea manuală 4.4 
a canalelor

Canalele �ce �nu �au �fost �memorate �pe �parcursul �
configurării �iniţiale �pot �fi �configurate �manual.� �
Este �posibil �ca �acest �lucru �să �fie �necesar �în �
cazul �în �care �configuraţi �canale �recepţionate �
prin �cablu.� �

Accesarea meniului Instalare manuală
Apăsaţi �butonul �1. MENU �şi �selectaţi �
Configurare > Instalare manuală. 

Instalarea manuală a canalelor
Selectaţi �meniul �1. Standard �din �Instalare 
manuală.

Apăsaţi �2. Í �sau �Æ �pentru �a �selecta �
standardul �corespunzător �pentru �ţara �
dumneavoastră.� �

Frecvenţă 057.12 Mhz

Selectaţi �3. Recepţie �şi �apăsaţi �Í �sau �Æ 
pentru �a �selecta �modul �de �recepţie �a �
canalelor �(antenă �sau �reţea �de �cablu).� �

Selectaţi �4. Căutare canal �şi �apăsaţi �Í �sau �Æ 
pentru �a �selecta �canalul �de �recepţie.� �
În �momentul �în �care �a �fost �găsit �un �canal, �
imaginea �este �afişată.� �Frecvenţa �programului �
curent �este �afişată �la �opţiunea �Frecvenţă.

În �cazul �în �care �imaginea �nu �este �clară, �5. 
reglaţi �setarea �acesteia.� �Selectaţi �Reglare 
fină �şi �apăsaţi �Í �sau �Æ �pentru �a �ajusta �
reglarea.� �

Selectaţi �6. Nume canal �şi �editaţi �numele �
după �cum �urmează:

Apăsaţi �• � Í �sau �Æ �pentru �a �selecta �un �
caracter �spaţiu.�

Apăsaţi �• � Î �şi �ï �pentru �a �selecta �o �literă, �
un �număr �sau �un �simbol.�

Apăsaţi �• � Æ pentru �a �trece �la �următorul �
caracter.� �

Apăsaţi �butonul �• � OK �pentru �a �confirma.� �

În �cazul �în �care �canalul �este �codificat, �aveţi �7. 
posibilitatea �de �a �conecta �un �decodor �la �
mufa EXT 1.

Selectaţi �opţiunea �Decodor �şi �apăsaţi �
butonul �OK, �iar �apoi �apăsaţi �Í �sau �Æ 
pentru �a �bifa �caseta.�

Selectaţi �opţiunea �8. Set car. teletext �şi �
apăsaţiÍ �sau �Æ �pentru �a �alege �setul �de �
caractere �utilizat �pentru �Teletext �în �cadrul �
acestui �canal.�

Următoarele �seturi �de �caractere �sunt �
disponibile: �

 �Europa �de �V�est �• �

 �Europa �de �Est �• �

Grec �• �

Rus �- �Bulgar �• �

Rus �- �Ucrainean �• �

Rus �- �Bielorus �• �

Arab• �

Selectaţi �opţiunea �9. Depozitare la nr. 
şi �apăsaţi �tastele �numerotate �pentru �a �
introduce �numărul �atribuit �canalului �(de �
exemplu, �pentru �BBC1 �tastaţi �01).� �

Apăsaţi �butonul �OK. 
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Notă:   D
De �fiecare �dată �când �modificaţi �o �valoare �
în �cadrul �meniului �de �Instalare manuală, �
opţiunea �de �Depozitare la nr. �începe �să �
lumineze �intermitent.� �Pentru �a �confirma �
modificarea �făcută, �selectaţi �opţiunea �
Depozitare la nr. �şi �apăsaţi �butonul �OK. 
În �cazul �în �care �nu �confirmaţi �modificarea, �
aceasta �este �anulată �atunci �când �veţi �
schimba �canalele �sau �veţi �pune �televizorul �
în �modul �standby.�
Repetaţi �procedura �pentru �a �găsi �alte �canale.� �10. 

Notă D

Pentru �reţelele �de �cablu, �în �vederea �căutării �• �
canalelor �care �lipsesc, �selectaţi �opţiunea �
Altele în �loc �de �o �ţară �din �cadrul �listei �de �
ţări.� �Selectaţi �apoi �Actualizare automată 
din �cadrul �meniului �Instalare automată. 

Pentru �configurarea �ulterioară: �• �
Funcţia �de �• � Actualizare automată 
vă �permite �să �configuraţi �canalele �lansate �
de �curând �sau �orice �fel �de �canale �care �
lipsesc �sau �sunt �configurate �în �mod �greşit.� �

Funcţia �de �• � Căutare automată �este �
utilizată �pentru �configurarea �canalelor �
după �configurarea �iniţială �(de �ex.� �după �
schimbarea �domiciliului).� �Acest �proces �
şterge �toate �programele �memorate �
anterior.� �Pentru �a �configura �un �nou �canal, �
este �mai �bine �să �utilizaţi �Actualizare 
automată �sau �Instalare manuală.
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Utilizarea 5. 
televizorului

Schimbarea canalelor5.1 

Apăsaţi �un �număr �(de �la �1 �la �99) �sau �apăsaţi �• �
P +/- �de �pe �telecomandă.�

Apăsaţi �• � PROGRAM +/- de �pe �comenzile �
laterale �ale �televizorului.� �

Accesarea canalelor 5.2 
preferate

Pentru �informaţii �privind �modul �de �definire �a �
listei �de �canale �preferate, �vezi �Definirea unei liste 
de canale preferate.

Accesaţi �canalele �preferate �prin �apăsarea �
butonului �P +/- �de �pe �telecomandă.� �

Apăsaţi �1. SMART MODE �de �pe �
telecomandă.�

Selectaţi �opţiunea �2. tastelor PR+/PR-. 

Apăsaţi �3. Í �sau �Æ �pentru �a �selecta �Preferate. 

Pentru �a �anula �această �opţiune, �selectaţi �Toate 
canalele �din �cadrul �opţiunii �tastelor PR+/PR-. 

Notă:  D Aveţi �posibilitatea �de �a �selecta �
canalele �care �nu �sunt �în �cadrul �listei �
prin �apăsarea �tastelor �numerice �de �pe �
telecomandă �sau �a �butoanelor �PROGRAM 
+/- �de �pe �televizor.�

Accesarea programelor AV5.3 

Apăsaţi �butonul �• � SOURCE �de �pe �
telecomandă �pentru �a �comuta �între �
programele �audio-video.� �Selectaţi �dintre: �
TV, �EXT 1, EXT 2-CVBS, EXT 3,  
EXT 2-YPbPr, HDMI, PC.

Reglarea volumului5.4 

Apăsaţi �• �  + �sau �- �de �pe �telecomandă.�

Apăsaţi �• � VOLUME + �sau �- �din �cadrul �
comenzilor �laterale �ale �televizorului.�

Apăsaţi �butonul �• � MUT �de �pe �telecomandă �
pentru �a �anula �sunetul.� �Apăsaţi �din �nou �
butonul �MUT �pentru �a �reactiva �sunetul.�

Afişarea informaţiilor 5.5 
privind starea

În �modul �TV�, �apăsaţi �butonul �INFO �de �pe �
telecomandă �pentru �a �afişa �numărul �şi �numele �
canalului, �ora �şi �tipul �de �sunet.� �În �cazul �în �care �
Oprire timer �este �setat, �un �simbol �va �indica �
timpul �rămas �până �la �oprirea �televizorului.�
În �modul �PC, �apăsaţi �butonul �INFO �de �pe �
telecomandă �pentru �a �afişa �ora, �tipul �de �sunet, �
sursa �semnalului �recepţionat �şi �rezoluţia.� �În �cazul �
în �care �Oprire timer �este �setat, �un �simbol �va �
indica �timpul �rămas �până �la �oprirea �televizorului.�
În �momentul �în �care �porniţi �televizorul �sau �
în �care �schimbaţi �canalele, �sunt �afişate �numărul �
şi �numele �canalului.� �

Notă  D
În �Cazul �în �care �activaţi �funcţia �Număr 
canal �din �cadrul �meniului �de �Preferinţe, �
numărul �canalului �va �fi �afişat �permanent.�

Afişarea unei liste a canalelor5.6 
Apăsaţi �butonul �1. CHANNEL LIST �de �pe �
telecomandă �pentru �a �afişa �lista �canalelor.� �

Lista �canalelor �conţine �până �la �11 �pagini �
şi �prezintă �numele �şi �numărul �fiecărui �
canal.� �Ultima �pagină �conţine �dispozitivele �
conectate �la �conectorii �AV�.� �

Lista �va �apărea �pe �pagina �care �conţine �canalul �
sau �programul �AV� �pe �care �actualmente �îl �
vizionaţi.� �Canalul �sau �programul �AV� �pe �care �
îl �vizionaţi �este �indicat �printr-un �simbol.�

Apăsaţi �2. Î �sau �ï pentru �a �selecta �canalul �
şi �apăsaţi �butonul �OK. 

Apăsaţi �3. Í �sau �Æ �pentru �a �derula �paginile.� �

Apăsaţi �butonul �4. EXIT �pentru �a �închide �
meniul.�
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6. Utilizarea avansată 
a televizorului

Reglarea setărilor sunetului6.1 

Accesarea meniului de sunet
Apăsaţi �1. MENU �de �pe �telecomandă �şi �
selectaţi �Imagine ansamblu > Sunet. 

Meniul �Sunet �va �apărea.�

Apăsaţi �butonul �2. EXIT �pentru �a �închide �
meniul.� �

Selectaţi �3. Revenire �şi �apăsaţi �OK pentru 
a �reveni �la �meniul � Imagine ansamblu.

Descrierea opţiunilor de sunet

Control ton• � : � �Accesează �meniul �Control 
ton �(pentru �mai �multe �informaţii, �vezi �mai �jos).� �

Tip sunet• � : � �Apăsaţi �Í �sau �Æ pentru 
a �selecta �un �tip �de �sunet �din �cadrul �listei.� �

Notă   D
Opţiunile �disponibile �depind �de �programul �
pe �care �îl �vizionaţi.�

Balans• � : � �Apăsaţi �Í �sau �Æ �pentru �a �echilibra �
sunetul �între �boxele �stângă �şi �dreaptă.� �

Incredible Surround• � : � �Adaugă �o �adâncime �
şi �o �dimensiune �mai �mari �sunetului �
televizorului.� �Apăsaţi �Í �sau �Æ pentru 
a �selecta �o �opţiune �din �cadrul �listei.� �

Nivel autom. volum• � : �Păstrează �acelaşi �
nivel �al �sunetului �pentru �toate �canalele.� �
Apăsaţi �Í �sau �Æ �pentru �a �selecta �
o �opţiune �din �cadrul �listei.� �

Reglare ton
Apăsaţi �1. MENU �de �pe �telecomandă �şi �selectaţi �
Imagine ansamblu > Sunet.

Selectaţi �2. Control ton �şi �apăsaţi �OK 
pentru �a �afişa �meniul.� �

Aveţi �posibilitatea �de �a �selecta �o �setare �
predefinită �şi �de �a �alege �propriile �setări �
utilizând �un �egalizator �grafic.� �Acesta �oferă �
următoarele �opţiuni:

Utilizare Smart Sound
Apăsaţi �1. Í �sau �Æ �pentru �a �selecta �o �setare �
din �listă �pentru �programul �pe �care �îl �
vizionaţi: �Personal/Vorbire/Muzică/Film/
Multimedia. 

Setările �Personal �memorează �setările �
egalizatorului �grafic �pe �care �l-aţi �utilizat.� �

Puteţi �accesa �o �listă �de �setări �prestabilite �ale �
sunetului �în �mod �direct, �apăsând �pe �butonul �
SMART MODE �de �pe �telecomandă, �selectând �
opţiunea �Smart Sound �şi �alegând �una �dintre �
setările �prestabilite �din �cadrul �listei.� �Selecţia �
dumneavoastră �se �aplică �tuturor �canalelor �şi �
programelor �AV�.�

Reglarea intervalului de frecvenţe

Egalizatorul �grafic �dispune �de �cinci �benzi �
de �frecvenţă.� �Reglaţi �fiecare �bandă �pe �rând.�

Apăsaţi �1. MENU �de �pe �telecomandă �
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şi �selectaţi �Imagine ansamblu > 
Sunet > Control ton > Interval 
frecvenţe. 

Apăsaţi �2. Í �sau �Æ �pentru �a �selecta �o �bandă �
de �frecvenţă.� �

Apăsaţi �3. Î �şi �ï pentru �a �regla �fiecare �bandă.�

Repetaţi �procesul �pentru �celelalte �benzi �de �4. 
frecvenţă.�

Apăsaţi �5. OK �pentru �a �confirma.� �
Notă   D
În �momentul �în �care �setaţi �egalizatorul �
grafic, �opţiunea Personal �va �apărea �
sub �opţiunea �Smart Sound, �iar �setările �
dumneavoastră �sunt �memorate �drept �noile �
dumneavoastră �setări �personale.� �

6.2 Reglarea setărilor imaginii

Reglaţi �setările �imaginii �în �funcţie �de �
preferinţele �dumneavoastră, �de �tipul �de �
program �pe �care �îl �vizionaţi �şi �lumina �ambiantă.� �
În �momentul �în �care �reglaţi �o �setare, �opţiunea �
selectată �este �afişată, �dându-vă �posibilitatea �
de �a �vedea �modificările �pe �ecran.� �Întregul �
meniu �este �din �nou �afişat �în �momentul �în �care �
selectaţi �o �altă �opţiune �sau �atunci �când �timpul �
de �efectuare �a �reglării �s-a �scurs.�

Accesarea meniului de imagine
Apăsaţi �1. MENU �de �pe �telecomandă �şi �
selectaţi �Imagine ansamblu > Imagine. 

Meniul �Imagine �va �apărea.�

Apăsaţi �butonul �2. EXIT �pentru �a �închide �

meniul.� �

Selectaţi �3. Revenire �şi �apăsaţi �OK pentru 
a �reveni �la �meniul �Imagine ansamblu.

Descrierea opţiunilor de imagine

Smart Picture• � : �Apăsaţi �Í �sau �Æ pentru a 
selecta �o �setare �din �listă �pentru �programul �
pe �care �îl �vizionaţi: �Personal/Viu/
Standard/Film/Economie energie. 
Opţiunea Personal �conţine �valorile �pe �
care �le-aţi �definit �pentru �Luminozitate, �
Culoare, �Contrast �şi �Claritate.
Aveţi �posibilitatea �de �a �accesa �o �listă �
de �setări �prestabilite �de �imagine �în �mod �
direct, �prin �apăsarea �butonului �SMART 
MODE �de �pe �telecomandă.� �Selectaţi �
opţiunea �Smart Picture �şi �alegeţi �una �
dintre �setările �prestabilite �din �cadrul �listei.� �
Selecţia �dumneavoastră �se �aplică �tuturor �
canalelor.� �Trebuie �să �alegeţi �o �setare �
prestabilită �pentru �fiecare �program �AV�.�

Notă   D
Modul �Smart �nu �este �valabil �pentru �modul �
V�GA �(PC).�

Luminozitate, Culoare, Contrast, Ton, • �
Claritate: �Apăsaţi �Í �sau �Æ �pentru �a �regla �
aceste �setări.�

Reducere zgomot• � : �Îmbunătăţeşte �
calitatea �imaginii �atunci �când �recepţia �
este �slabă.� �Apăsaţi �Í �sau �Æ pentru 
a �selecta �o �opţiune �din �cadrul �listei.�

Alte setări• � : �Se �accesează �următoarele �opţiuni.�
În �modul �V�GA �aveţi �posibilitatea �de �
a �accesa �un �număr �de �funcţii �specifice:

Reglare automată• � : �Apăsaţi �butonul �
OK �pentru �a �regla �automat �următoarele �
funcţii: �Fază, Ceas, Poziţie verticală 
şi �Poziţie orizontală.

Fază, Ceas• � : �Apăsaţi �Í �sau �Æ pentru 
a �regla �aceste �setări, �cu �scopul �de �
a �îmbunătăţi �calitatea �imaginii.�
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Poziţie verticală• � : �Apăsaţi �Í �sau �Æ pentru 
a �muta �imaginea �pe �verticală �pe �ecran.�

Poziţie orizontală• � : �Apăsaţi �Í �sau �Æ 
pentru �a �muta �imaginea �pe �orizontală �
pe �ecran.�

Alte setări

Alte setări de imagine
Apăsaţi �1. MENU �de �pe �telecomandă �
şi �selectaţi �Imagine ansamblu > 
Imagine > Alte setări. 

Meniul �Alte setări �va �apărea.�

Format automat

Contrast dinamic

Apăsaţi �butonul �2. EXIT �pentru �a �închide �
meniul.� �

Selectaţi �3. Revenire �şi �apăsaţi �butonul �OK 
pentru �a �reveni �la �meniul �Imagine.

Descrierea opţiunilor Alte setări

Mod film• � : �Detectează �transmisiile �de �filme �
şi �îmbunătăţeşte �calitatea �imaginii �pentru �
filme.� �Apăsaţi �Í �sau �Æ pentru a selecta �o �
opţiune �din �cadrul �listei.�

Notă   D
Opţiunea �Automat �este �selectată �implicit.� �
Această �funcţie �este �valabilă �doar �pentru �
anumite �surse �audio-video.�

Contrast dinamic• � : �Apăsaţi �Í �sau �Æ 
pentru �a �selecta �modul �Act �sau �Dez.

Notă   D
Această �funcţie �nu �este �disponibilă �în �modul �
V�GA �(PC).�

Nuanţă NTSC• � : �Apăsaţi �Í �sau �Æ pentru 
a �regla �nuanţa �imaginii.�

Notă   D
Această �funcţie �este �valabilă �doar �pentru �
sursele �audio-video �NTSC.�

Format Automat• � : �aplică �automat �imaginii �
formatul �adecvat.� �Bifaţi �caseta �apăsând �OK, �
sau �apăsaţi �Í �sau �Æ �pentru �a �activa �această �
funcţie.�

Notă  D
Această �funcţie �este �disponibilă �numai �
pentru �anumite �surse �audio-video.� � 
Nu �este �disponibilă �pe �toate �modelele �de �
televizor.�
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Setarea ceasului şi 6.3 
cronometrelor

Aveţi �posibilitatea �de �a �seta �ora �pe �televizor �
şi �de �a �programa �un �cronometru �de �oprire �
sau �trezire �automată.�

Setarea orei
Apăsaţi �1. MENU �de �pe �telecomandă �
şi �selectaţi �Imagine ansamblu > 
Caracteristici > Oră. 

Meniul �Oră �va �apărea.�

Selectaţi �opţiunea �2. Referinţă timp.

Setaţi �ora �utilizând �una �din �modalităţile �3. 
următoare.�

Din �cadrul �unui �canal �teletext: �Comutaţi �• �
pe �un �canal �care �afişează �Teletext.� �În �cazul �
în �care �este �disponibilă �pe �un �canal, �ora �
este �afişată �în �câteva �secunde.� �

Manual: �Selectaţi �opţiunea �• � Oră �şi �
apăsaţi �Í �sau �Æ �pentru �a �introduce �
ora �curentă.� �Setarea �- �- �apare �la �
opţiunea �Referinţă timp.

Notă   D
Dacă �alimentarea �cu �energie �este �întreruptă �
(televizorul �este �scos �din �priză �sau �apare �
o �defecţiune �electrică), �ora �este �pierdută �în �
cazul �în �care �a �fost �introdusă �manual.� �Trebuie �
să �o �introduceţi �din �nou.� �Consultaţi �un �canal �
care �dispune �de �aceste �informaţii �pentru �
a �verifica �dacă �este �corect.�

Programarea unui cronometru de oprire

Puteţi �seta �ora �la �care �televizorul �să �treacă �
în �modul �standby �sau �un �interval �după �care �
televizorul �intră �în �modul �standby.�

Setarea intervalului de întârziere după care 
televizorul să intre în modul standby

Apăsaţi �1. MENU �de �pe �telecomandă �
şi �selectaţi �Imagine ansamblu > 
Caracteristici > Oră > Timer somn. 

Apare �meniul �Timer somn.

Apăsaţi �2. Í �sau �Æ �pentru �a �seta �intervalul �
de �întârziere �după �care �televizorul �intră �
automat �în �modul �standby.� �(Interval �de �
la �maxim �4 �ore �la �5 �minute.�)

Pentru �dezactiva �această �funcţie �3. 
selectaţi �Dez.

Setarea unei ore la care televizorul 
să intre în modul standby.

Apăsaţi �1. MENU �de �pe �telecomandă �
şi �selectaţi �Imagine ansamblu > 
Caracteristici > Oră > Oprire timer. 

Apăsaţi �2. Í �sau �Æ �pentru �a �alege �O dată 
sau �Zilnic.� �Selectaţi �opţiunea �Dez pentru 
a �dezactiva �această �funcţie.�

Selectaţi �opţiunea �3. Dezactivare oră. 

Apăsaţi �4. Í, �Æ �sau �tastele �numerice �pentru �a �
introduce �ora �la �care �doriţi �ca �televizorul �
să �intre �în �modul �standby.�
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Programarea unui un cronometru de trezire
Apăsaţi �1. MENU �de �pe �telecomandă �
şi �selectaţi �Imagine ansamblu > 
Caracteristici > Oră > Timer trezire. 

Apăsaţi �2. Í �sau �Æ �pentru �a �alege �O dată 
sau �Zilnic.� �Selectaţi �opţiunea �Dez pentru a 
dezactiva �această �funcţie.�

Selectaţi �opţiunea �3. Oră trezire. 

Apăsaţi �4. Í, �Æ �sau �tastele �numerice �pentru �
a �introduce �ora �la �care �doriţi �ca �televizorul �
să �pornească �din �modul �standby.�

Selectaţi �5. Canal trezire. 

Apăsaţi �6. Í, �Æ �sau �tastele �numerice �
pentru �a �introduce �numărul �canalului �
în �momentul �trezirii.�

Apăsaţi �butonul �7. EXIT pentru 
a �închide �meniul.�

Apăsaţi �butonul �8. POWER �de �pe �
telecomandă �pentru �a �trece �televizorul �
în �modul �standby.�

Televizorul �porneşte �automat �la �ora �
programată �dacă �nu �îl �întrerupeţi �utilizând �
telecomanda.� �Imediat �ce �televizorul �este �
pornit:

puteţi �utiliza �toate �funcţiile �în �• �
mod �normal;

puteţi �trece �televizorul �în �modul �standby.� �• �
În �acest �caz, �funcţia �Timer trezire �este �
dezactivată �pentru �ziua �respectivă;

în �cazul �în �care �canalul �selectat �din �• �
cadrul �meniului �este �blocat, �trebuie �să �
introduceţi �parola �pentru �a �îl �accesa.�

Utilizarea comenzii de 6.4 
restricţionare a accesului 
minorilor

Puteţi �seta �un �cod �PIN �şi �restricţiona �accesul �
la �televizor �în �felul �următor: �

Preveniţi �accesul �la �canalele �şi/sau �• �
programele �AV�.� �

Preveniţi �modificarea �cronometrelor �• �
de �oprire �şi �trezire.� �

Preveniţi �accesul �la �meniul �de �instalare �• �
pentru �a �preveni �setarea �oricărui �canal �
fără �aprobarea �dumneavoastră.� �

Accesarea meniului Restricţii minori
Apăsaţi �opţiunea �1. MENU �de �pe �
telecomandă �şi �selectaţi �Caracteristici > 
Restricţii minori. 

Definirea unui cod PIN
Apăsaţi �opţiunea �1. MENU �de �pe �
telecomandă �şi �selectaţi �Caracteristici > 
Restricţii minori > Cod PIN.

Apăsaţi” �and �“tastele �numerice �de �pe �2. 
telecomandă �şi �introduceţi �un �cod �format �
din �4 �cifre.� �Numerele �sunt �înlocuite �pe �
ecran �cu �asterisc.�

Definire cod PIN: Taste cifre.
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Introduceţi �din �nou �codul �pentru �3. 
a �îl �confirma.�

Notă   D
Alegeţi �un �cod �pe �care �îl �puteţi �reţine �uşor.�

Notă   D
Atunci �când �este �activată �o �funcţie �de �
restricţionare �a �accesului �minorilor, �trebuie �
să �introduceţi �codul �PIN �pentru �a �accesa �
meniul �Restricţii �minori.�

Resetarea codului PIN

Utilizaţi �codul �principal �0711 �pentru �a �reseta �
codul �PIN.�

Blocarea unui canal sau program AV

Notă   D
Această �funcţie �este �disponibilă �doar �dacă �
a �fost �definit �codul �PIN.� �Pentru �a �viziona �
un �canal �sau �program �AV� �care �sunt �blocate, �
încercaţi �să �îl �accesaţi �şi �respectaţi �procedura �
afişată �pe �ecran.� �Blocarea �este �activată �din �
nou �atunci �când �treceţi �televizorul �în �modul �
standby.�
Apăsaţi �1. MENU �de �pe �telecomandă �şi �
selectaţi �Caracteristici > Restricţii 
minori > Selectare canal.

Apăsaţi �2. Í, �Æ �sau �tastele �numerice �
pentru �a �selecta �canalul �ce �urmează �a �fi �
blocat.� �Apăsaţi �Í �sau �Æ �pentru �a �accesa �
programele �AV�.�

Apăsaţi �3. Í �sau �Æ �pentru �a �bifa �caseta �de �la �

opţiunea Blocare canal.

Pentru �a �debloca �un �canal �sau �program �AV�:

Mergeţi �la �meniul �• � Restricţii 
minori �prin �introducerea �codului �
dumneavoastră �de �acces.�

Selectaţi �opţiunea �• � Blocare canal.

Apăsaţi �• � Í �sau �Æ pentru �a �debifa �caseta.� �

Apăsaţi �butonul �• � EXIT �pentru �a �închide �
meniul.�

Blocarea butoanelor de pe televizor

Notă   D
Această �funcţie �este �disponibilă �doar �
dacă �a �fost �definit �codul �PIN.� � �Aveţi �nevoie �
de �telecomandă �pentru �a �putea �utiliza �
televizorul.�

Apăsaţi �1. MENU �de �pe �telecomandă �şi �
selectaţi �Caracteristici > Restricţii 
minori > Blocare panou faţă.

A2. păsaţi �Í �sau �Æ �pentru �a �bifa �caseta.�

Pentru �a �debloca �butoanele:

Mergeţi �la �meniul �• � Restricţii 
minori �prin �introducerea �codului �
dumneavoastră �de �acces.�

Selectaţi �opţiunea �• � Blocare panou faţă.

Apăsaţi �• � Í �sau �Æ pentru �a �debifa �caseta.� �

Apăsaţi �butonul �• � EXIT �pentru �a �închide �
meniul.�
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Blocaţi meniul Oră

Notă   D
Această �funcţie �este �disponibilă �doar �
dacă �a �fost �definit �un �cod.� �Atunci �când �
această �funcţie �este �activă �trebuie �să �
introduceţi �codul �PIN �pentru �a �putea �
accesa �meniul �Oră.
Apăsaţi �opţiunea �1. MENIU �de �pe �
telecomandă �şi �selectaţi �Opţiuni > 
Restricţii minori > Blocare oră. 

A2. păsaţi �Í �sau �Æ �pentru �a �bifa �caseta.�

Pentru �a �debloca �meniul �Oră:

Mergeţi �la �meniul �• � Restricţii minori 
prin �introducerea �codului �PIN.�

Selectaţi �opţiunea �• � Blocare oră.

Apăsaţi �• � Í �sau �Æ pentru �a �debifa �caseta.� �

Apăsaţi �butonul �• � EXIT �pentru �a �închide �
meniul.�

Blocarea meniului Instalare

Notă   D
Această �funcţie �este �disponibilă �doar �dacă �
a �fost �definit �un �cod.� �Atunci �când �această �
funcţie �este �activă �trebuie �să �introduceţi �
codul �PIN �pentru �a �putea �accesa �meniul �
Instalare.
Apăsaţi �1. MENU �de �pe �telecomandă �şi �
selectaţi �Caracteristici > Restricţii 
minori > Blocare instalare.

A2. păsaţi �Í �sau �Æ �pentru �a �bifa �caseta.�

Pentru �a �debloca �meniul �Instalare:

Mergeţi �la �meniul �• � Restricţii 
minori �prin �introducerea �codului �
dumneavoastră �de �acces.�

Selectaţi �opţiunea �• � Blocare instalare.

Apăsaţi �• � Í �sau �Æ pentru �a �debifa �caseta.� �

Apăsaţi �butonul �• � EXIT �pentru �a �închide �
meniul.�
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Personalizaţi-vă televizorul6.5 

Setare preferinţe

Atunci �când �preferinţele �sunt �configurate, �ele �
rămân �funcţionale �până �în �momentul �în �care �
sunt �reconfigurate.�

Apăsaţi �1. MENU �de �pe �telecomandă �şi �
selectaţi �Instalare > Preferinţe.

Meniul �Preferinţe �va �apărea.�

Afişare număr canal permenent sau nu.
Bifaţi căsuţa:</>taste.

Apăsaţi �butonul �2. EXIT �pentru �a �închide �
meniul.� �

Selectaţi �3. Revenire �şi �apăsaţi �OK pentru 
a �reveni �la �meniul �Instalare.

Descrierea preferinţelor

Număr canal• � : �Afişează �permanent �
numărul �canalului �vizualizat.� �Pentru �a �activa �
această �funcţie �apăsaţi �Í, �Æ �sau �OK pentru 
a �bifa �caseta.�

Limbă• � : �Apăsaţi �Í �sau �Æ �pentru �a �selecta �
limba �pentru �meniu.�

Notă   D
Atunci �când �selectaţi �o �limbă �aceasta �este �
aplicată �imediat �meniurilor.�

Volum TV maxim:• �  �Setează �volumul �
maxim.� �Apăsaţi �Í �sau �Æ �pentru �a �seta �
volumul.� �Pentru �a �vedea �nivelul �pe �care �
tocmai �l-aţi �setat �apăsaţi �butonul �OK �şi �
menţineţi-l �apăsat �pentru �câteva �secunde.�

Mod Econ. energie• � : �Atunci �când �acest �
mod �este �activat, �televizorul �trece �automat �
în �modul �standby �după �zece �minute �dacă �
nu �primeşte �niciun �semnal �pe �canalul �sau �
programul �AV� �selectat.� �Pentru �a �activa �acest �
mod �apăsaţi �Í, �Æ �sau �OK �pentru �a �bifa �
caseta.�

Configurarea mufelor AV

Puteţi �configura �televizorul �dumneavoastră �în �
funcţie �de �echipamentul �la �care �în �conectaţi.� �

Apăsaţi �1. MENU �de �pe �telecomandă �şi �
selectaţi �Instalare > Setări intrare.

Meniul �Setări intrare �va �apărea.�

Utilizaţi �mesajele �de �pe �ecran �şi �respectaţi �
instrucţiunile �pentru �configurarea �mufelor �AV�.�

Nume EXT 1• � : �Dacă �este �cazul, �modificaţi �
numele �după �cum �urmează: �

Apăsaţi �• � Æ �pentru �a �selecta �EXT 1_ _ _ .

Apăsaţi �• � Î �şi �ï �pentru �a �selecta �o �literă, �
un �număr �sau �un �simbol.�

Apăsaţi �• � Æ pentru �a �trece �la �următorul �
caracter.� �

Repetaţi �paşii �de �mai �sus �până �când �• �
numele �a �fost �setat.� �Apăsaţi �OK pentru 
a �confirma.� �

Intrare video EXT 1• � : �Apăsaţi �Í �sau �Æ 
pentru �a �selecta �tipul �de �semnal �video �
transmis �de �către �echipamentul �conectat �la �
mufa �EXT �1.� �Selectaţi �RGB �în �cazul �în �care �
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nu �este �afişată �nicio �imagine �atunci �când �
conectaţi �o �consolă �pentru �jocuri.�

EXT 2-CVBS name• � : �Dacă �este �cazul, �
modificaţi �numele �aşa �cum �este �descris �
pentru numele EXT 1. Înlocuiţi  
EXT 1_ _ _ �cu �EXT �2_ _ _.

Nume EXT 3• � : �Dacă �este �cazul, �modificaţi �
numele �aşa �cum �este �descris �pentru �
numele EXT 1. Înlocuiţi EXT 1_ _ _ 
cu �EXT �3_ _ _.

EXT 2-YPbPr name• � : �Dacă �este �
cazul, �modificaţi �numele �aşa �cum �este �
descris �pentru �numele EXT 1. Înlocuiţi 
EXT 1_ _ _ �cu �EXT 2_ _ _.

Nume HDMI• � : �Dacă �este �cazul, �modificaţi �
numele �aşa �cum �este �descris �pentru �
numele EXT 1. Înlocuiţi EXT 1_ _ _ 
cu �HDMI_ _.

PC Name• � : �Dacă �este �cazul, �modificaţi �
numele �aşa �cum �este �descris �pentru �
numele EXT 1. Înlocuiţi EXT 1_ _ _ 
cu �PC_ _ _.

Apăsaţi �butonul �• � EXIT �pentru �a �închide �
meniul.� �Selectaţi �Revenire �şi �apăsaţi �OK 
pentru �a �reveni �la �meniul �Instalare.

Utilizarea Teletextului6.6 

Teletextul �este �disponibil �în �multe �ţări �sub �
o �varietate �de �denumiri �(TOP �Text, �Fastext, �
FLOF �text, �V�ideotext).� �Teletextul �este �furnizat �
ca �un �serviciu �gratuit �de �către �furnizorii �de �
servicii �digitale.� �Acest �serviciu �furnizează �
o �adevărată �bogăţie �de �informaţii, �disponibile �
permanent, �despre �vreme, �rezultate �sportive, �
ştiri, �jocuri, �etc.� �Informaţiile �sunt �prezentate �
sub �formă �de �pagini �sau �sunt �organizate �în �
funcţie �de �subiecte �subliniate �printr-o �culoare �
pe �ecran.� �Puteţi �accesa �aceste �informaţii �
prin �simpla �apăsare �a �butonului �de �culoare �
corespunzător �de �pe �telecomandă.�

SMART

TELETEXT

SOURCE

DUAL I-II

Accesare Teletext
Apăsaţi �butonul �1. TELETEXT �de �pe �
telecomandă.� �V�a �apărea �principala �
pagină �index.�

Pentru �a �selecta �o �pagină �prin �intermediul �2. 
telecomenzii: �

Introduceţi �numărul �paginii �utilizând �• �
tastele �numerice.�

Apăsaţi �P �+/- �pentru �a �vizualiza �pagina �• �
următoare �sau �pagina �anterioară.�

Apăsaţi �o �tastă �colorată �pentru �a �selecta �• �
unul �dintre �elementele �codificate �prin �
culori �din �partea �inferioară �a �ecranului.� �

Apăsaţi �3. TELETEXT �din �nou �pentru �a �ieşi �
din �Teletext.�

Selectarea Subpaginilor Teletext

O �pagină �teletext �poate �include �mai �multe �
subpagini.� �În �cazul �în �care �pagina �include �subpagini, �
numărul �paginii �este �afişat �în �culoarea �verde.� �

Apăsaţi �1. TELETEXT �de �pe �telecomandă.�

Selectaţi �o �pagină �teletext.�2. 

Apăsaţi �3. Í �sau �Æ �pentru �a �trece �în �modul �
de �acces �direct �subpagină.� �Afişajul �indică: �
185 0001. 

Tastaţi �numărul �de �4 �cifre �(de �ex.� �0003) �4. 
pentru �accesarea �subpaginii.�

Sau �apăsaţi �5. P +/- �pentru �a �parcurge �toate �
subpaginile.�

Navigare pagini Teletext

În �cadrul �navigatorului, �apăsaţi �Î �şi �ï pentru 
a �selecta �una �dintre �următoarele �funcţii:
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Notă   D
Pentru �modelele �de �20 �inci, �apăsaţi �MENU 
în �modul �TXT �pentru �a �activa �următoarele �
patru �pictograme.�

Stop• �
Informaţiile �sunt �prezentate �pe �mai �
multe �subpagini �, �afişate �una �după �alta.� �
Pentru �a �opri �parcurgerea �subpaginilor, �
selectaţi �STOP �şi �apăsaţi �OK.� �Apăsaţi �OK 
din �nou �pentru �a �relua �parcurgerea �

Dacă �aţi �selectat �STOP �şi �simbolul �îşi �
modifică �culoarea, �nu �mai �există �subpagini.� �

Răspunsuri ascunse• �

Pentru �a �dezvălui �răspunsul �ascuns �(de �
exemplu, �în �jocuri), �selectaţi �? �şi �apăsaţi �OK. 

– � �Apăsaţi �OK �din �nou �pentru �a �ascunde �
răspunsul.�

– � �Apăsaţi �MENU, �? �Pictograma �este �înlocuită �
printr-un �C �în �cadrul �navigatorului.� �Apoi �
apăsaţi �Í �sau �Æ �pentru �a �selecta �setul �de �
caractere �(V�ezi �pagina �14 �pentru �toate �
seturile �de �caractere �disponibile).� �

Zoom• �

Selectaţi �  �şi �apăsaţi �OK: �o �dată �pentru �
a �mări �în �partea �superioară �a �ecranului, �de �
două �ori �pentru �a �mări �în �partea �inferioară �
a �ecranului, �de �trei �ori �pentru �a �reveni �la �
afişarea �normală.�

Afişare mixtă• �

Selectaţi �  �şi �apăsaţi �OK.� �Teletextul �este �
afişat �doar �în �jumătatea �dreaptă �a �ecranului.� �
Apăsaţi �butonul �TELETEXT pentru 
a �comuta �între �afişajul �pe �întreg �ecranul �
şi �cel �mixt.�

Alte funcţii ale Teletextului

Ştiri pe scurt• �

În �momentul �în �care �sunt �detectate �ştiri �pe �
scurt, �pictograma �  �este �înlocuită �printr-
un  N  �în �cadrul �navigatorului.� �Selectaţi-l �
şi �apăsaţi �OK �pentru �a �afişa �ştirile �pe �scurt �
În �cazul �unei �actualizări, �funcţia �Teletextului �

este �activată �şi �afişează �informaţiile �noi.�

Subtitrări• �

Unele �canale �furnizează �subtitrări �pentru �
unele �programe �Numărul �paginilor �
relevante �este �specificat �pe �pagina �index �
a �Teletextului.�

Pentru �a �afişa �subtitrările, �activaţi �Teletextul �
şi �tastaţi �numărul �paginii �care �afişează �
subtitrările.� �Atunci �când �pagina �este �
identificată, �subtitrările �apar �pe �imaginea �
televizorului.� �Navigatorul �dispare �după �
câteva �secunde.� �Pentru �a-l �afişa �din �nou, �
apăsaţi �TELETEXT.

Pagină de alarmă• �

În �anumite �ţări �(Spania, �ţările �Benelux, �etc.�) �
se �poate �seta �o �oră �de �afişare �a �anumitor �
pagini �de �alarmă �ale �Teletextului.�

Pentru �a �realiza �acest �lucru, �afişaţi �pagina �
de �alarmă �corespunzătoare �şi �intraţi �în �
modul �modul �subpagină.� �Introduceţi �ora �
în �locul �numărului �subpaginii �(de �exemplu, �
1705 �pentru �17:05) �şi �apăsaţi �EXIT. Pagina 
dispare �şi �reapare �la �ora �setată, �atâta �timp �
cât �nu �schimbaţi �canalele �sau �nu �opriţi �în �
prealabil �televizorul.�

Acces direct• �

Butoanele �de �culoare �galbenă �şi �albastră �
de �pe �telecomandă �vă �oferă �un �acces �direct �
la �paginile �ale �căror �numere �sunt �afişate �
în �galben �şi �albastru �în �partea �inferioară �
a �ecranului.�

Fastext (FLOF)• �

O �bandă �afişată �în �partea �inferioară �
a �ecranului �în �teletextul �Fastext �este �împărţită �
în �secţiuni �colorate.� �Culorile �reprezintă �link-
uri �către �subiecte.� �Apăsaţi �butonul �colorat �de �
pe �telecomandă �pentru �a �accesa �subiectul.�

TOPtext• �

TOPtext-ul �afişează �o �bară �de �culoare �galbenă �
şi �o �bandă �de �culoare �albastră �în �partea �
inferioară �a �paginii.� �Bara �albastră �afişează �
subiectul �pe �care �îl �puteţi �accesa �direct �
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prin �apăsarea �butonului �albastru.� �Următorul �
subiect �va �apărea �apoi �în �secţiunea �albastră.�

Secţiunea �galbenă �afişează �un �articol �pe �
care �îl �puteţi �accesa �direct �prin �apăsarea �
butonului �galben.� �Următorul �articol �va �
apărea �apoi �în �secţiunea �galbenă.�

Apăsaţi �EXIT �pentru �a �ieşi �din �Teletext.�
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Specificaţiile �pot �fi �modificate �fără �notificare �prealabilă.� �Pentru �specificaţii �detaliate �despre �acest �
produs �consultaţi �site-ul �www.�philips.�com/support.�

Specificaţii tehnice7. 

Rezoluţii de afişare acceptate

Formate calculator• �
Rezoluţie � Frecvenţa �de �împrospătare 
640 �x �480 � � 60 �Hz 
800 �x �600 � � 60 �Hz 
1024 �x �768 � � 60 �Hz

Notă   D
Modelul �20PFL3403 �acceptă �doar �
formatul �640 �x �480 �60 �Hz.�

Formate video• �
Rezoluţie � Frecvenţa �de �împrospătare 
480i �  � 60 �Hz 
480p � � � 60 �Hz 
576i � �  � 50 �Hz 
576p � � � 50 �Hz 
720p � � � 50 �Hz, �60 �Hz 
1080i � � 50 �Hz, �60 �Hz

Notă   D
Modelul �20PFL3403 �acceptă �doar �
formatele �480i �60 �Hz, �480p �60Hz, �576i 
50Hz �şi �576p �50Hz.

Tuner / Recepţie /Transmisie

Intrare �antenă: �75ohm �coaxial �(IEC75).�• �

Sistem �TV�: � �PAL �BG,D/K,I • �
SECAM �L’/L

Telecomanda

Baterii: �Dimensiune �2 �x �AAA �(tip �LR03)• �

Conexiuni

Ieşire �pentru �căşti �(mini-jack �stereo)• �

ANTENĂ �TV�• �

EXT �3: �S-V�IDEO• �

EXT �2: �YPbPr/CV�BS, �Intrare �audio � • �
Stânga/Dreapta �(L/R).�

EXT �1 �(SCART): �Intrare/ieşire �audio �Stânga/• �
Dreapta, �CV�BS, �.� �RGB

V�GA �(PC)• �

HDMI• �

V�GA �AUDIO: �Intrare �audio �mini-jack.�• �

Alimentare

Sursă �de �alimentare �cu �energie: �c.� �a.� �100–• �
240V� �(±10%).�

Consum �de �energie �şi �consum �de �energie �• �
în �regim �standby: �V�ezi �specificaţiile �tehnice �
pe �web �site-ul �www.�philips.�com

Temperatură �ambiantă: �5ºC–35ºC.�• �
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Soluţii pentru 8. 
rezolvarea problemelor

Unele �probleme �pe �care �le �întâlniţi �în �ceea �ce �
priveşte �televizorul �pot �fi �corectate �dacă �veţi �
consulta �următoarea �listă.�

Lipsă imagine, lipsă sunet

V�erificaţi �dacă �siguranţa �sau �întrerupătorul �1. 
funcţionează.�

Conectaţi �la �sursa �de �alimentare �un �2. 
alt �dispozitiv �pentru �a �vă �asigura �că �
funcţionează �şi �este �pornită.�

Sursa �de �alimentare �este �conectată �3. 
defectuos �la �priză.�

V�erificaţi �sursa �de �semnal.�4. 

Lipsă culoare

Modificaţi �sistemul �de �culori.�1. 

Reglaţi �nivelul �de �saturaţie.�2. 

Încercaţi �un �alt �canal.� �Pot �fi �recepţionate �3. 
programe �alb-negru.�

Telecomanda nu funcţionează

Schimbaţi �bateriile.�1. 

Bateriile �nu �sunt �instalate �corect.�2. 

Sursa �de �alimentare �nu �este �conectată.�3. 

Lipsă imagine, sunet normal

Reglaţi �nivelul �de �luminozitate �şi �contrast.�1. 

Pot �apărea �erori �de �transmisie.�2. 

Imagine normală, lipsă sunet

Apăsaţi �butonul �1. VOLUME + pentru 
a �creşte �volumul.�

V�olumul �este �setat �pe �mut, �apăsaţi �2. MUTE 
pentru �a �restabili �sunetul.�

Modificaţi �sistemul �de �sunet.�3. 

Pot �apărea �erori �de �transmisie.�4. 

Unde pe ecran

De �obicei �sunt �cauzate �de �interferenţe �• �
locale �precum �maşini, �lămpi �de �iluminare �

şi �uscătoare �de �păr.� �Reglaţi �antena �pentru �
a �minimaliza �interferenţele.�

Ecran gol în modul VGA(PC)

Probabil �că �televizorul �nu �recunoaşte �• �
rezoluţia �setată �de �către �PC.� �Modificaţi �
până �la �cea �mai �bună �rezoluţie �sau �alte �
rezoluţii �standard �pe �sistemul �PC.�

V�erificaţi �conexiunile.�• �

„Purici” şi interferenţe

Dacă �antena �este �poziţionată �în �zona �limită �• �
a �semnalului �televizorului �unde �semnalul �este �
slab, �imaginea �poate �fi �acoperită �de �puncte.� �
Atunci �când �semnalul �este �extrem �de �slab, �
poate �fi �necesar �să �instalaţi �o �antenă �specială �
pentru �a �îmbunătăţi �recepţia.�

Reglaţi �poziţia �şi �orientarea �antenei �din �• �
interior/exterior.�

V�erificaţi �conexiunea �antenei.�• �

Reglaţi �fin �canalul.�• �

Încercaţi �un �alt �canal.� �Pot �apărea �erori �• �
de �transmisie.�

Pornire

Pot �apărea �puncte �negre �sau �linii �verticale �• �
sau �imaginea �se �mişcă �sau �se �deplasează.� �
Acest �lucru �se �datorează �de �obicei �
interferenţelor �de �la �sistemul �de �pornire �
al �maşinii, �lămpi �cu �neon, �burghiuri �sau �alte �
dispozitive �electrice.�

Imagine dublă

Imaginile �duble �sunt �cauzate �de �semnalul �• �
televizorului �care �este �direcţionat �pe �două �
căi.� �Una �este �calea �directă, �cealaltă �este �
reflectată �de �clădirile �înalte, �dealuri �sau �alte �
obiecte.� �Modificarea �direcţiei �sau �poziţiei �
antenei �poate �îmbunătăţi �recepţia.�

Interferenţa cu frecvenţele radio

Această �interferenţă �produce �unde �• �
mobile �sau �dungi �diagonale �şi, �în �unele �
cazuri, �pierderea �contrastului �imaginii.� �
Descoperiţi �şi �îndepărtaţi �sursa �
interferenţei �radio.�
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