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Norway 2270 8111 local
Poland 0223491504 local
Portugal 2 1359 1442 local
Romania 1-203-2060 local
Russia (495) 961-1111 local
Serbia +381 114 440 841 local
Slovakia 0800 004537 free
Slovenia 01 280 95 22 local
Spain 902 888 784 €0.10/min
Sweden 08 5792 9100 local
Switzerland 0844 800 544 local
Turkey 0800 261 3302 local
UK 0870 900 9070 local
Ukraine 044 254 2392 local
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This information is correct at the time of press. For updated contact information, refer to  
www.philips.com/support.
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2007 © Koninklijke Philips 
Electronics N.V.  Všetky práva 
vyhradené. Technické údaje 
podliehajú zmenám bez 
predchádzajúceho upozornenia. 
Ochranné známky sú majetkom 
spoločnosti Koninklijke 
Philips Electronics N.V. alebo 
ich príslušných vlastníkov.

Spoločnosť Philips si vyhradzuje 
právo kedykoľvek zmeniť produkt, 
a to bez povinnosti rovnako upraviť 
už dodané produkty.

Materiál v tejto príručke sa 
považuje za dostatočne vyhovujúci 
plánovanému použitiu systému. 
Ak sa produkt, prípadne jeho 
individuálne moduly alebo postupy, 
používajú na iné účely ako účely 
uvedené v tomto dokumente, 
je potrebné potvrdenie o ich 
oprávnenosti a vhodnosti. 
Spoločnosť Philips zaručuje, že 
samotný materiál neporušuje žiadny 
z patentov USA. Nevyslovuje sa tu 
ani nenaznačuje žiadna ďalšia záruka.

Záruka
Žiadny komponent nie je určený na 
opravu používateľom. Neotvárajte 
ani neodoberajte kryty chrániace 
vnútro produktu. Opravy môžu 
vykonávať len servisné strediská 
spoločnosti Philips a oficiálne 
opravárenské dielne. Nedodržaním 
tohto postupu zaniká nárok na 
akýkoľvek druh záruky (výslovnú 
alebo naznačenú). Nárok na záruku 
zaniká vykonaním akýchkoľvek 
činností výslovne zakázaných v tejto 
príručke, akýchkoľvek nastavení 
alebo postupov montáže, ktoré sa 
v tejto príručke neodporúčajú alebo 
nepovoľujú.

Charakteristické vlastnosti 
obrazových bodov
Tento produkt má vysoký počet 
farebných obrazových bodov. Aj 
napriek tomu, že obsahuje 99,999 % 
alebo viac efektívnych obrazových 
bodov, na obrazovke sa môžu 
nepretržite zobrazovať čierne 
body alebo jasné svetelné body 
(červené, zelené alebo modré). 
Ide o štrukturálnu vlastnosť displeja 
(v rámci bežných priemyselných 
noriem), ktorá neznamená poruchu.

Súlad s normami týkajúcimi 
sa elektromagnetických polí
Spoločnosť Koninklijke Philips 
Electronics N.V. vyrába a predáva 
množstvo produktov určených pre 
zákazníkov, ktoré podobne ako 
všetky elektronické prístroje majú 
vo všeobecnosti schopnosť vysielať 
a prijímať elektromagnetické signály.

Jedným z hlavných obchodných 
princípov spoločnosti Philips je 
vykonať všetky potrebné opatrenia 
na ochranu zdravia a bezpečnosti 
pri používaní našich produktov, aby 
sa dodržali všetky príslušné zákonné 
požiadavky a aby boli v dostatočnej 
miere zosúladené s normami 
týkajúcimi sa elektromagnetických 
polí, ktoré platia v čase výroby 
produktu.

Spoločnosť Philips je odhodlaná 
vyvíjať, vyrábať a predávať produkty, 
ktoré nemajú nepriaznivé účinky 
na zdravie.

Spoločnosť Philips potvrdzuje, 
že ak sa s jej produktmi správne 
zaobchádza v súlade s ich 
plánovaným použitím, podľa 
súčasných vedeckých poznatkov sú 
bezpečné.

Spoločnosť Philips zohráva 
aktívnu úlohu pri vývoji 
medzinárodných noriem týkajúcich 
sa elektromagnetických polí 
a bezpečnostných noriem, čo jej 
umožňuje predvídať ďalší vývoj 
v oblasti štandardizácie a tieto 
štandardy včas včleniť do svojich 
produktov.

Hlavná poistka  
(platí len pre Veľkú Britániu)
Tento televízor je vybavený 
schválenou lisovanou zástrčkou. 
Ak treba vymeniť hlavnú poistku, 
musí sa vymeniť za poistku 
s rovnakou hodnotou, 
aká je uvedená na zástrčke 
(napríklad 10 A).

Vyberte kryt poistky a poistku.1. 
Náhradná poistka musí spĺňať 2. 
normu BS 1362 a obsahovať 
značku schválenia ASTA. 

Ak poistku stratíte, obráťte sa 
na svojho predajcu a overte si 
správny typ.
Opätovne nasaďte kryt poistky.3. 

Kvôli dodržaniu súladu so smernicou 
o elektromagnetickej kompatibilite 
sa od seba nesmú odpájať sieťová 
zástrčka a sieťový kábel tohto 
produktu.

Autorské práva

VESA, FDMI a logo upevnenia 
v súlade s normou VESA sú 
ochranné známky organizácie 
Video Electronics Standards 
Association.

Windows Media je registrovaná 
ochranná známka alebo ochranná 
známka spoločnosti Microsoft 
Corporation v USA alebo iných 
krajinách.

® Kensington a Micro Saver sú 
ochranné známky spoločnosti 
ACCO World Corporation 
registrované v USA, pričom v iných 
krajinách sú registrácie vydané alebo 
čakajú na vydanie. Všetky ostatné 
registrované a neregistrované 
ochranné známky sú majetkom ich 
príslušných vlastníkov.
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Dôležité1. 

Blahoželáme �vám �ku� �kúpe �a �vítame �vás �medzi �
pou�žívateľmi �produ�ktov �spoločnosti �Philips! �

Pred �začatím �pou�žívania �produ�ktu� �si �prečítajte �
túto �pou�žívateľskú �príru�čku�.

Venu�jte �dôkladnú �pozornosť �tejto �časti �
a �dodržiavajte �pokyny �týkajúce �sa �bezpečnosti �
a �starostlivosti �o �obrazovku�. �Záru�ka �sa �
nevzťahu�je �na �poškodenie �produ�ktu� �spôsobené �
nedodržaním �týchto �pokynov.

Ak �chcete �naplno �vyu�žiť �podporu� �ponúkanú �
spoločnosťou� �Philips, �zaregistru�jte �svoj �produ�kt �
na �lokalite �www.philips.com/welcome.

Číslo �modelu� �a �sériové �číslo �televízora �sa �
nachádzajú �na �zadnej �a �bočnej �strane �televízora �
a �tiež �na �balení.

Bezpečnosť 1.1 

Televízor �váži �25 �kilogramov, �preto �ho �• �
mu�sia �dvíhať �a �prenášať �dvaja �ľu�dia. �
Nesprávne �zaobchádzanie �s �televízorom �
môže �viesť �k �vážnemu� �poraneniu�.

Ak �televízor �prevážate �pri �nízkych �• �
teplotách �(menej �ako �5 �°C), �pred �jeho �
vybalením �otvorte �škatu�ľu� �a �počkajte, �kým �
sa �televízor �prispôsobí �teplote �v �miestnosti.

Televízor, �diaľkový �ovládač �ani �batérie �• �
z �diaľkového �ovládača �nevystavu�jte �dažďu� �
ani �vode, �aby �nedošlo �k �skratu�.

Na �vrch �televízora �ani �do �jeho �blízkosti �• �
neu�miestňu�jte �nádoby �s �vodou�. �Vyliatie �
teku�tín �na �televízor �môže �spôsobiť �úraz �
elektrickým �prúdom. �Ak �na �televízor �
vylejete �teku�tinu�, �prestaňte �ho �pou�žívať. �
Okamžite �odpojte �televízor �od �elektrickej �

zásu�vky �a �nechajte �ho �skontrolovať �
kvalifikovanému� �technikovi.

Do �vetracích �otvorov �nevkladajte �žiadne �• �
cu�dzie �objekty. �Mohli �by �ste �tým �poškodiť �
televízor.

Ak �je �televízor �u�pevnený �na �otočnej �• �
základni �alebo �na �otočnom �ramene, �
presvedčte �sa, �že �sa �pri �otáčaní �nenapína �
napájací �kábel. �Napínaním �napájacieho �kábla �
by �mohli �u�voľnené �pripojenia �spôsobiť �
iskrenie �alebo �vznik �požiaru�.

V �záu�jme �zamedzenia �riziku� �vzniku� �• �
požiaru� �alebo �úrazu� �elektrickým �prúdom �
neu�miestňu�jte �televízor, �diaľkový �ovládač �
ani �batérie �diaľkového �ovládača �do �blízkosti �
zdrojov �otvoreného �ohňa �(napríklad �
zapálených �sviečok) �a �iných �zdrojov �tepla �
vrátane �priameho �slnečného �svetla.

Televízor �neu�miestňu�jte �do �stiesnených �• �
priestorov, �napríklad �do �skrine. �Z �dôvodu� �
vetrania �nechajte �okolo �všetkých �strán �
televízora �minimálne �10 �cm �voľného �
priestoru�. �Dbajte �na �to, �aby �sa �neblokovalo �
prúdenie �vzdu�chu�.

Pri �u�miestňovaní �televízora �na �rovný �• �
a �pevný �povrch �pou�žite �iba �dodaný �stojan. �
Nehýbte �televízorom, �kým �stojan �nie �je �
správne �priskru�tkovaný �k �televízoru�.

Upevnenie �televízora �na �stenu� �by �mal �• �
vykonávať �výlu�čne �kvalifikovaný �pracovník. �
Televízor �možno �u�pevniť �iba �na �vhodnú �
nástennú �konzolu� �a �na �stenu�, �ktorá �
bezpečne �u�drží �hmotnosť �televízora. �
Nesprávne �u�pevnenie �na �stenu� �môže �
spôsobiť �vážne �poranenie �alebo �škodu�. �
Nepokúšajte �sa �o �u�pevnenie �televízora �na �
stenu� �vlastnými �silami.

Ak �je �televízor �u�pevnený �na �otočnej �• �
základni �alebo �na �otočnom �ramene, �
presvedčte �sa, �že �sa �pri �otáčaní �nenapína �
napájací �kábel. �Napínaním �napájacieho �kábla �
by �mohli �u�voľnené �pripojenia �spôsobiť �
iskrenie �alebo �vznik �požiaru�.
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Pred �búrkou� �odpojte �televízor �od �• �
elektrickej �zásu�vky �a �antény. �Počas �búrky �
sa �nedotýkajte �žiadnej �časti �televízora, �
napájacieho �kábla �ani �kábla �antény.

Zachovajte �voľný �prístu�p �k �napájaciemu� �• �
káblu�, �aby �ste �mohli �televízor �bez �
problémov �odpojiť �od �elektrickej �zásu�vky.

Pri �odpájaní �televízora �od �elektrickej �• �
zásu�vky �dodržiavajte �nasledu�júce �pokyny:

Najprv �vypnite �televízor, �potom �• �
sieťové �napájanie �(ak �je �táto �možnosť �
k �dispozícii).

Odpojte �napájací �kábel �od �elektrickej �• �
zásu�vky �v �stene.

Odpojte �napájací �kábel �od �konektora �• �
napájania �na �zadnej �strane �televízora. �
Vždy �ťahajte �za �zástrčku� �napájacieho �
kábla. �Neťahajte �za �sieťový �kábel.

Ak �pou�žívate �slúchadlá �nastavené �na �vysokú �• �
hlasitosť, �môžete �si �natrvalo �poškodiť �slu�ch. �
Aj �keď �sa �vysoká �hlasitosť �môže �zdať �u�rčitý �
čas �normálna, �môže �vám �poškodiť �slu�ch. �
Z �dôvodu� �ochrany �slu�chu� �obmedzte �čas �
pou�žívania �slúchadiel �nastavených �na �vysokú �
hlasitosť.

1.2 Starostlivosť o obrazovku

Pred �čistením �obrazovky �vypnite �televízor �• �
a �odpojte �napájací �kábel. �Obrazovku� �čistite �
mäkkou� �a �su�chou� �handričkou�. �Nepou�žívajte �
čistiace �prostriedky �pre �domácnosť, �
pretože �by �mohli �obrazovku� �poškodiť.

Čo �najskôr �u�trite �kvapky �vody, �aby �nedošlo �• �
k �deformáciám �a �vyblednu�tiu� �farieb.

Nedotýkajte �sa, �netlačte, �neškriabte �• �
ani �neu�dierajte �na �obrazovku� �tvrdým �
predmetom, �pretože �by �sa �tým �mohla �
natrvalo �poškodiť.

Pokiaľ �je �to �možné, �vyhýbajte �sa �statickým �• �
obrazom, �ktoré �ostávajú �zobrazené �na �
obrazovke �dlhý �čas. �Príkladmi �sú �ponu�ky �
obrazovky, �stránky �teletextu�, �čierne �pásy �
alebo �informácie �akciových �trhov. �Ak �mu�síte �
pou�žívať �statické �obrazy, �znížením �
kontrastu� �a �jasu� �predíďte �poškodeniu� �
obrazovky.

Starostlivosť o životné 1.3 
prostredie

Recyklácia obalu

Obal �tohto �produ�ktu� �je �u�rčený �na �recyklovanie. �
Informácie �o �spôsobe �recyklovania �obalu� �vám �
na �požiadanie �poskytnú �miestne �úrady.

Likvidácia použitého produktu

Produ�kt �je �vyrobený �z �vysokokvalitných �
materiálov �a �komponentov, �ktoré �možno �
recyklovať �a �opätovne �vyu�žiť. �Produ�kt �
označený �symbolom �preškrtnu�tého �
odpadkového �koša �je �v �súlade �so �smernicou� �EÚ �
č. �2002/96/EC: �
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Pou�žitý �produ�kt �nelikvidu�jte �spolu� �s �domovým �
odpadom. �Informácie �o �bezpečnej �likvidácii �
produ�ktu� �získate �od �predajcu�. �Nekontrolovaná �
likvidácia �odpadu� �škodí �životnému� �prostrediu� �aj �
ľu�dskému� �zdraviu�.

Likvidácia použitých batérií

Dodávané �batérie �neobsahu�jú �ortu�ť �ani �
kadmiu�m. �Dodané �a �všetky �iné �pou�žité �batérie �
likvidu�jte �v �súlade �s �miestnymi �predpismi.

Spotreba energie

Televízor �má �v �pohotovostnom �režime �
minimálnu� �spotrebu� �energie, �čím �sa �
minimalizu�je �jeho �vplyv �na �životné �prostredie. �
Údaj �o �spotrebe �energie �v �aktívnom �stave �je �
vyznačený �na �zadnej �strane �televízora. �

Ďalšie �technické �parametre �tohto �produ�ktu� �
nájdete �v �letáku� �k �produ�ktu� �na �lokalite � 
www.philips.com/su�pport.
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Televízor2. 

Táto �časť �poskytu�je �prehľad �bežne �pou�žívaných �
ovládacích �prvkov �a �fu�nkcií �televízora.

Prehľad televízora2.1 

Bočné ovládacie prvky a indikátory

1

4

3

5

2

POWER1. 

PROGRAM +/–2. 

MENU3. 

VOLUME +/–4. 

Indikátor �pohotovostného �režimu� �a �snímač �5. 
diaľkového �ovládača

Konektory na zadnej strane2.2 

• � 1. Konektor slúchadiel (vstup)
Na �pripojenie �náhlavných �slúchadiel �alebo �
stereoslúchadiel �do �u�ší.

2. TV (75Ω)• �
Televízna �anténa

3. EXT 3 – konektor S-VIDEO (vstup)• �
Zabezpeču�je �lepšiu� �kvalitu� �obrazu� �
v �porovnaní �s �bežným �konektorom �na �
vstu�p �videa. �Kábel �S-Video �prenáša �len �
obrazové �signály �bez �zvu�ku�. �Ľavý �a �pravý �
zvu�kový �kábel �pripojte �ku� �konektorom �
AUDIO �L �a �R.

4. EXT 2 – konektory kompozitných • �
káblov CVBS/YPbPr (vstup)
Pre �prehrávače �DVD. �Nezabu�dnite �pripojiť �
ľavý �a �pravý �zvu�kový �kábel �ku� �konektorom �
AUDIO �L �a �R, �pretože �kompozitné �káble �
prenášajú �len �obrazový �signál �bez �zvu�ku�.
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5. EXT 1 – SCART (vstup a výstup)• �
Určený �pre �širokú �škálu� �zariadení �vrátane �
videorekordérov, �kamkordérov �(formát �
VHS, �8 �mm �alebo �Hi �8), �dekodérov, �
satelitných �prijímačov, �prehrávačov �DVD, �
herných �konzol �alebo �zariadení �vysielajúcich �
signál �RGB.

6. Konektor VGA (PC) (vstup)• �
Pre �počítače. �Ak �chcete �obraz �zobraziť �
pou�žitím �pripojeného �zariadenia, �stlačte �
tlačidlo �SOURCE �na �diaľkovom �ovládači: �
jednodu�chým �stlačením �vyberiete �
pripojenie �EXT 1, �dvojnásobným �stlačením �
vyberiete �pripojenie �EXT 2 �atď. �Pri �
niektorých �zariadeniach �(pripojených �
ku� �konektoru� �SCART) �sa �tento �výber �
u�sku�toční �au�tomaticky.

7. HDMI (vstup)• �
Vstu�pný �konektor �HDMI �pre �prehrávače �
diskov �Blu�-ray, �digitálne �prijímače, �herné �
konzoly �a �ďalšie �zariadenia �s �vysokým �
rozlíšením. �

Poznámka  D
K �tomu�to �konektoru� �nepripájajte �
zariadenia �prijímajúce �analógové �signály �
RGB. �Konektor �HDMI �je �kompatibilný �
s �formátom �HDCP. �
HDMI, �logo �HDMI �a �označenie �High-
Definition �Mu�ltimedia �Interface �sú �
ochranné �známky �alebo �registrované �
ochranné �známky �spoločnosti �HDMI �
Licensing �LLC.

8. Konektor VGA AUDIO (vstup)• �



SK-8

Diaľkový ovládač2.3 

Táto �časť �popisu�je �diaľkový �ovládač. �

18. TELETEXT 
Zapína �alebo �vypína �teletext.

19. DVOJITÁ OBRAZOVKA 
Táto �fu�nkcia �nie �je �k �dispozícii. 

1. NAPÁJANIE 
Zapína �televízor �z �pohotovostného �režimu� �
alebo �ho �prepína �späť �do �pohotovostného �
režimu�.

2. SOURCE 
Vyberá �pripojené �zariadenia.

3. FORMÁT OBRAZU 
Vyberá �formát �obrazu�.

4. DUAL I-II 
Táto �fu�nkcia �nie �je �k �dispozícii.

5. FAREBNÉ TLAČIDLÁ 
Slúžia �na �výber �úloh �alebo �stránok �teletextu�.

6. INFO 
Zobrazu�je �informácie �o �programe �
(ak �sú �k �dispozícii).

7. OK 
Slúži �na �prístu�p �do �ponu�ky �Všetky �kanály �alebo �
aktivu�je �nastavenie.

8. Î ï Í Æ 
Ku�rzorové �tlačidlá �u�možňu�júce �pohyb �
v �ponu�kách.

9. EXIT 
Slúži �na �opu�stenie �ponu�ky.

10. PROGRAM (P) +/– 
Prepína �na �nasledu�júci �alebo �predchádzajúci �
kanál.

11. ČÍSELNÉ TLAČIDLÁ 
Slúžia �na �výber �kanálu�, �stránky �alebo �nastavenia.

12. PREDCHÁDZAJÚCI KANÁL 
Umožňu�je �návrat �na �posledný �sledovaný �kanál.

13. CHANNEL LIST 
Zobrazu�je �zoznam �kanálov.

14. VYPNUTIE ZVUKU 
Vypne �alebo �obnoví �zvu�k.

15. HLASITOSŤ ( ) +/– 
Zvýši �alebo �zníži �hlasitosť.

16. MENU 
Zapína �alebo �vypína �zobrazenie �ponu�ky.

17. SMART MODE 
Prepína �medzi �nastaveniami �Smart �Pictu�re �
a �Smart �Sou�nd. �
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Úvodné pokyny3. 

Táto �časť �pomáha �pri �u�miestňovaní �
a �u�pevňovaní �televízora �a �dopĺňa �informácie �
nachádzajúce �sa �v �Stručnej príručke spustenia. 

Poznámka  D
Pokyny �týkajúce �sa �montáže �stojana �nájdete �
v �Stručnej príručke spustenia.

Umiestnenie televízora3.1 

Pred �u�miestnením �televízora �si �prečítajte �
bezpečnostné �pokyny �u�vedené �v �časti 1.1 
a �zvážte �nasledu�júce �sku�točnosti:

• � Ideálna �vzdialenosť �na �sledovanie �televízora �
je �trojnásobok �veľkosti �jeho �obrazovky.

Televízor �u�miestnite �na �také �miesto, �kde �na �• �
obrazovku� �nebu�de �dopadať �svetlo.

Pred �u�miestnením �televízora �pripojte �• �
zariadenia.

Upevnenie televízora 3.2 
na stenu

VAROVANIE  B
Upevnenie �televízora �na �stenu� �by �mali �
vykonávať �výlu�čne �kvalifikovaní �pracovníci. �
Spoločnosť �Koninklijke �Philips �Electronics �
N.V. �nenesie �žiadnu� �zodpovednosť �za �
nesprávne �u�pevnenie, �ktoré �spôsobí �nehodu� �
alebo �poranenie.

Krok č. 1 Zakúpenie nástennej konzoly 
kompatibilnej so štandardom VESA

V �závislosti �od �veľkosti �televíznej �obrazovky �
si �zakúpte �jednu� �z �nasledu�júcich �nástenných �
konzol:

Veľkosť 
televíznej 
obrazovky 
(palce/cm)

Typ nástennej 
konzoly 
kompatibilnej 
so štandardom 
VESA (mm)

Špeciálne 
pokyny

19”/48 �cm

20”/51 �cm

22”/56 �cm

26”/66 �cm

Nastaviteľná 
100 �x �100

Nastaviteľná 
100 �x �200

Žiadne

Krok č. 2 Pripojenie káblov

Podľa �postu�pov �u�vedených �v �nasledu�júcich �
častiach �pripojte �kábel �antény, �napájací �kábel �
a �všetky �ďalšie �zariadenia �k �zadnej �strane �
televízora.

Krok č. 3 Pripevnenie nástennej konzoly 
kompatibilnej so štandardom VESA 
k televízoru

VAROVANIE  B
Na �pripevnenie �nástennej �konzoly �
kompatibilnej �so �štandardom �VESA �
k �televízoru� �pou�žívajte �len �dodané �skru�tky �
(M4 �pre �všetky �19-, �20-, �22- �a �26-palcové �
modely) �a �rozpery. �Dodané �skru�tky �
zodpovedajú �hmotnosti �vášho �televízora. �
Dodané �rozpery �sú �u�rčené �na �jednodu�ché �
u�sporiadanie �káblov.

Poznámka  D
Kvôli �ľahšej �montáži �niektorých �nástenných �
konzol �kompatibilných �so �štandardom �
VESA �bu�dete �možno �mu�sieť �oddeliť �
montážnu� �dosku� �od �nástennej �konzoly. �
Pokyny �nájdete �v �doku�mentácii �dodanej �
s �nástennou� �konzolou� �kompatibilnou� �so �
štandardom �VESA.
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Pripojenie kábla antény 3.3 

Vonkajšiu� �anténu� �alebo �konektor �káblovej �
televízie �pripojte �ku� �konektoru� �TV (75Ω) �na �
zadnej �strane �televízora. �

Konektor �antény �(75 �OHM �– �VHF/UHF/
kábel) �možno �pou�žiť �na �pripojenie �externej �
antény �alebo �iného �zariadenia �vybaveného �
modu�látorom �(videorekordéra, �satelitného �
prijímača �atď.). �

Odporúčame, �aby �ste �na �začiatku� �nepripájali �
k �televízoru� �iné �zariadenia �(videorekordér, �
satelitný �prijímač �atď.), �pretože �by �ste �pri �
nastavovaní �mu�seli �vykonať �ďalšie �kroky. �
Pripojte �ich �až �po �nastavení �kanálov.

Pripojenie napájacieho kábla3.4 

Napájací �kábel �zasu�ňte �do �elektrickej �zásu�vky.

VAROVANIE  B
Televízor �mu�síte �pripojiť �k �zdroju� �
striedavého �prúdu�, �nie �k �zdroju� �
jednosmerného �prúdu�. �Ak �je �zástrčka �
oddelená �od �kábla, �v �žiadnom �prípade �
nezasúvajte �kábel �do �elektrickej �zásu�vky, �
pretože �hrozí �riziko �úrazu� �elektrickým �
prúdom.

Poznámka  D
Obrázok �slúži �len �na �ilu�stračné �účely. �
Umiestnenie �napájacieho �konektora �sa �líši �
v �závislosti �od �modelu� �televízora.

Vkladanie batérií do 3.5 
diaľkového ovládača

Na �zadnej �strane �diaľkového �ovládača �1. 
odsu�ňte �kryt �priečinka �na �batérie.

Vložte �dve �dodané �batérie �(veľkosti �2. 
AAA, �typu� �LR03). �Póly �batérií �+ �a �– �mu�sia �
súhlasiť �s �označením �vnútri �priečinka.

Zasu�ňte �kryt �späť �na �miesto.3. 

Opatrenia �týkajúce �sa �pou�žívania �batérií: �

Pou�žívajte �len �u�rčený �typ �batérií. �• �

Naraz �nepou�žívajte �nové �aj �pou�žité �batérie.• �

Nepou�žívajte �nabíjateľné �batérie. �• �

Batérie �nevystavu�jte �nadmernému� �teplu�, �• �
nevhadzu�jte �do �ohňa, �nenabíjajte �ani �sa �ich �
nesnažte �otvoriť. �Mohli �by �vytiecť �alebo �
vybu�chnúť.

Ak �nebu�dete �diaľkový �ovládač �dlhý �čas �• �
pou�žívať, �vyberte �z �neho �batérie.
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Zapnutie, vypnutie 3.6 
alebo prepnutie do 
pohotovostného režimu 

Pred �prvým �zapnu�tím �televízora �skontrolu�jte, �
či �je �napájací �kábel �správne �pripojený. �Pokiaľ �je �
televízor �pripravený, �zapnite �sieťové �napájanie �
(pokiaľ �je �sieťový �vypínač �k �dispozícii) �a �potom �
stlačte �tlačidlo �POWER �na �bočnej �strane �
televízora.

Prepnutie televízora z pohotovostného 
režimu

Ak �svieti �indikátor �pohotovostného �režimu� �• �
(na �červeno), �na �diaľkovom �ovládači �stlačte �
tlačidlo �. NAPÁJANIE.

Prepnutie televízora do pohotovostného 
režimu

 �Na �diaľkovom �ovládači �stlačte �tlačidlo • �
. NAPÁJANIE. Televízor �ostane �zapnu�tý, �
bu�de �však �spotrebúvať �menej �energie.

Vypnutie televízora

Stlačte �tlačidlo �• � POWER �na �bočnej �strane �
televízora.
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Inštalácia kanálov4. 

Úvodné nastavenie4.1 

Po �prvom �zapnu�tí �televízora �sa �zobrazí �ponu�ka �
Inštalácia. �Zvýrazní �sa �možnosť �Krajina.

Stlačením �tlačidla �1. Í �alebo �Æ vyberte �
krajinu�. �Vyberte �krajinu�, �v �ktorej �sa �
nachádzate, �alebo �krajinu�, �ktorej �kanály �
chcete �prijímať, �pokiaľ �bývate �blízko �
jej �hraníc.

Stlačením �tlačidla �2. Î �a �následným �stlačením �
tlačidla �Í �alebo �Æ �vyberte �jazyk.

Stlačením �tlačidla �3. ï �vyberte �možnosť � 
Aut. vyhľadávanie.

Stlačením �tlačidla �4. OK �spu�stite �vyhľadávanie. �

Zobrazia �sa �ponu�ka �Autom. inštalácia 
a �u�kazovateľ �priebehu�. �

Poznámka  D
Au�tomatické �nastavovanie �trvá �niekoľko �
minút. �Neopúšťajte �ponu�ku�, �kým �sa �
nezobrazí �správa, �že �sa �nastavovanie �
dokončilo.
Ak �chcete �premenovať �alebo �odstrániť �5. 
kanály, �stlačte �tlačidlo �OK �a �prejdite �na �
nasledu�júci �postu�p. �V �opačnom �prípade �
stlačením �tlačidla �EXIT �opu�stite �ponu�ku�.

Usporiadanie kanálov4.2 

Ponu�ka �Usporiadať �u�možňu�je �zmeniť �poradie �
kanálov, �nazvať, �premenovať �alebo �odstrániť �
kanály �a �vytvoriť �zoznam �obľúbených �kanálov. �

Postu�pu�jte �podľa �pokynov �v �spodnej �časti �
obrazovky.

 
Zadať číslo kanálu:čísel.tlač.

Prístup k ponuke Usporiadať
Stlačte �tlačidlo �1. MENU �a �vyberte �možnosti �
Inštalácia > Usporiadať. 

Výmena čísel kanálov
V �ponu�ke1.  Usporiadať �vyberte �možnosť �
Vybrať kanál.

Stláčaním �tlačidiel �2. P +/–, Í �a �Æ �alebo �
číselných �tlačidiel �zobrazte �číslo �kanálu�, �
ktorý �chcete �presu�núť.

Stlačením �tlačidla �3. Î �alebo �ï vyberte �
možnosť �Vymeniť s kanálom. 

Stláčaním �tlačidiel �4. P +/–, Í �a �Æ �alebo �
číselných �tlačidiel �zadajte �číslo, �ktoré �chcete �
kanálu� �priradiť. �

Stlačte �tlačidlo �5. OK.

Premenovanie kanálu
V �ponu�ke1.  Usporiadať �vyberte �možnosť �
Vybrať kanál.

Stláčaním �tlačidiel �2. P +/–, Í �a �Æ �alebo �
číselných �tlačidiel �zobrazte �číslo �kanálu�, �
ktorého �názov �chcete �zmeniť. �
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Stlačením �tlačidla �• � Í �alebo �Æ �vyberiete �
miesto �na �vloženie �znaku�.

Stlačením �tlačidla �• � Î �alebo �ï �vyberiete �
požadované �písmeno, �číslo �alebo �symbol.

Stlačením �tlačidla �• � Æ prejdete �na �
nasledu�júci �znak. �Názov �môže �
pozostávať �maximálne �zo �šiestich �
znakov. �

Výber �potvrdíte �stlačením �tlačidla �• � OK. 

Odstránenie kanálu
V �ponu�ke1.  Usporiadať �vyberte �možnosť �
Vybrať kanál.

Stláčaním �tlačidiel �2. P +/–, Í �a �Æ �alebo �
číselných �tlačidiel �zobrazte �číslo �kanálu�, �
ktorý �chcete �odstrániť. �

Vyberte �možnosť �3. Odstrániť kanál 
a �stlačte �tlačidlo �OK. 

Vytvorenie zoznamu obľúbených kanálov
V �ponu�ke1.  Usporiadať �vyberte �možnosť �
Vybrať kanál.

Stláčaním �tlačidiel �2. P +/–, Í �a �Æ �alebo �
číselných �tlačidiel �zobrazte �číslo �kanálu�, �
ktorý �chcete �vybrať �ako �obľúbený.

Vyberte �možnosť �3. Obľúbený kanál 
a �stlačte �tlačidlo �OK. �Môžete �definovať �až �
šesť �obľúbených �kanálov. �

Stlačením �tlačidla �4. EXIT �opu�stite �ponu�ku�.

Automatická inštalácia 4.3 
programov

Po �úvodnom �nastavení �môžete �jedným �úkonom �
vyhľadať �a �u�ložiť �všetky �aktívne �programy. �

Stlačte �tlačidlo �1. MENU �a �vyberte �položky �
Inštalácia > Autom. inštalácia. 

Stlačením �tlačidla �2. OK �prejdite �na �položku� �
Krajina.

Usporiadať
Vstupné nastavenia
Preferencie

...
Ručná inštalácia ...

...

...

...

Inštalácia

Späť
Autom. inštalácia

Poznámka   D
Ak �chcete �hľadať �chýbajúce �programy, �
namiesto �položky �Krajina �vyberte �
položku� �Iná. 
Stlačením �tlačidla �3. Î, �ï, �Í �alebo �Æ �vyberte �
krajinu�, �v �ktorej �sa �nachádzate, �alebo �
krajinu�, �ktorej �programy �chcete �prijímať, �
ak �bývate �v �blízkosti �jej �hraníc. �

Výber �potvrďte �stlačením �tlačidla �4. OK. 
Zobrazí �sa �ponu�ka �Autom. inštalácia.

Vyberte �možnosť �5. Aut. vyhľadávanie 
a �stlačením �tlačidla �OK �spu�stite �
au�tomatické �vyhľadávanie.

Poznámka   D
Au�tomatické �vyhľadávanie �trvá �niekoľko �
minút. �
Po �dokončení �au�tomatickej �inštalácie �6. 
stlačením �tlačidla �OK �skontrolu�jte �
programy �alebo �stlačením �tlačidla �EXIT 
opu�stite �ponu�ku�. 
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Ručná inštalácia kanálov4.4 

Kanály, �ktoré �sa �neu�ložili �počas �úvodného �
nastavovania, �možno �nainštalovať �ru�čne. �
Môže �sa �to �vyžadovať �pri �nastavovaní �kanálov �
v �káblovej �sieti. �

Prístup k ponuke Ručná inštalácia
Stlačte �tlačidlo �1. MENU �a �vyberte �možnosti �
Inštalácia > Ručná inštalácia. 

Ručná inštalácia kanálov
V �ponu�ke �1. Ručná inštalácia �vyberte �
možnosť �Štandard.

Stlačením �tlačidla �2. Í �alebo �Æ �vyberte �
štandard �pre �svoju� �krajinu�. �

Frekvencia 057.12 Mhz

Vyberte �možnosť �3. Príjem �a �stlačením �
tlačidla �Í �alebo �Æ �vyberte �spôsob �príjmu� �
kanálov �(prostredníctvom �antény �alebo �
káblovej �siete). �

Vyberte �možnosť �4. Hľadanie kanálov 
a �stlačením �tlačidla �Í �alebo �Æ �vyberte �
kanál �u�rčený �na �príjem. �Po �nájdení �kanála �sa �
zobrazí �jeho �obraz. �Frekvencia �aktu�álneho �
programu� �sa �zobrazu�je �pod �položkou� �
Frekvencia.

Ak �je �obraz �nejasný, �u�pravte �nastavenia. �5. 
Vyberte �možnosť �Jemné ladenie 
a �stlačením �tlačidla �Í �alebo �Æ �dolaďte �
kanál. �

Vyberte �možnosť �6. Názov kanálu �a �u�pravte �
názov �nasledu�júcim �spôsobom:

Stlačením �tlačidla �• � Í �alebo �Æ �vyberiete �
miesto �na �vloženie �znaku�.

Stlačením �tlačidla �• � Î �alebo �ï �vyberiete �
požadované �písmeno, �číslo �alebo �symbol.

Stlačením �tlačidla �• � Æ prejdete �na �
nasledu�júci �znak. �

Výber �potvrdíte �stlačením �tlačidla �• � OK. 

Ak �je �kanál �kódovaný, �môžete �ku� �7. 
konektoru� EXT 1 �pripojiť �dekodér.

Vyberte �možnosť �Dekodér, �stlačte �
tlačidlo �OK �a �stlačením �tlačidla �Í �alebo �Æ 
začiarknite �políčko.

Vyberte �možnosť �8. Znaky teletextu 
a �stlačením �tlačidla �Í �alebo �Æ �vyberte �
súbor �znakov, �ktorý �sa �pou�žije �na �stránkach �
teletextu� �na �tomto �kanáli.

K �dispozícii �sú �nasledu�júce �súbory �znakov: �

západoeu�rópsky, �• �

východoeu�rópsky,• �

grécky,• �

ru�ský �– �bu�lharský,• �

ru�ský �– �u�krajinský,• �

ru�ský �– �bieloru�ský,• �

arabský.• �

Vyberte �možnosť �9. Uložiť pod číslom 
a �stláčaním �číselných �tlačidiel �zadajte �číslo �
priradené �kanálu� �(napríklad �pre �BBC1 �
zadajte �01). �

Stlačte �tlačidlo �OK. 

Poznámka:  D Po �každej �zmene �hodnôt �
v �ponu�ke �Ručná inštalácia �začne �blikať �
možnosť �Uložiť pod číslom. �Zmenu� �
potvrďte �výberom �možnosti �Uložiť pod 
číslom �a �stlačením �tlačidla �OK. �Ak �zmenu� �
nepotvrdíte, �po �prepnu�tí �na �iný �kanál �alebo �
prepnu�tí �televízora �do �pohotovostného �
režimu� �sa �zmena �zru�ší.
Zopakovaním �tohto �postu�pu� �vyhľadajte �10. 
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ďalšie �kanály. �

Poznámka D

Ak �chcete �chýbajúce �kanály �vyhľadať �• �
v �káblovej �sieti, �namiesto �príslu�šnej �krajiny �
vyberte �v �zozname �krajín �možnosť �Iná. 
Potom �v �ponu�ke �Autom. inštalácia 
vyberte �možnosť �Aut. aktualizácia. 

Pri �ďalšom �nastavovaní:• �
Fu�nkcia �• � Aut. aktualizácia �u�možňu�je �
nastaviť �práve �spu�stené �kanály �alebo �
kanály, �ktoré �chýbajú �alebo �sú �nesprávne �
nastavené. �

Fu�nkcia �• � Aut. vyhľadávanie �sa �pou�žíva �
na �nastavenie �kanálov �po �vykonaní �
úvodného �nastavovania �(napríklad �po �
presťahovaní �sa). �Týmto �postu�pom �sa �
odstránia �všetky �predtým �u�ložené �kanály. �
Ak �chcete �nastaviť �nový �kanál, �pou�žite �
radšej �fu�nkciu� �Aut. aktualizácia �alebo �
Ručná inštalácia.
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Používanie televízora5. 

Prepnutie na iný kanál5.1 

Na �diaľkovom �ovládači �stlačte �číslo �• �
(1 �až �99) �alebo �stlačte �tlačidlo �P +/–.

Stlačte �tlačidlo �• � PROGRAM +/– �na �bočnej �
strane �televízora. �

Prístup k obľúbeným 5.2 
kanálom

Informácie �o �vytvorení �zoznamu� �obľúbených �
kanálov �nájdete �v �časti �Vytvorenie zoznamu 
obľúbených kanálov.

Prístu�p �k �obľúbeným �kanálom �získate �stlačením �
tlačidla �P +/– �na �diaľkovom �ovládači. �

Na �diaľkovom �ovládači �stlačte �tlačidlo �1. 
SMART MODE.

Vyberte �možnosť �2. Tlačidlá PR+ a PR–. 

Stlačením �tlačidla �3. Í �alebo �Æ �vyberte �
možnosť �Obľúbené. 

Ak �chcete �túto �možnosť �zru�šiť, �nastavte �
možnosť �Tlačidlá PR+ a PR– �na �hodnotu� �
Všetky kanály. 

Poznámka  D
Kanály, �ktoré �sa �nenachádzajú �v �zozname, �
môžete �vybrať �stláčaním �číselných �tlačidiel �
na �diaľkovom �ovládači �alebo �tlačidla �
PROGRAM +/– �na �televízore.

Prístup k programom AV5.3 

Stlačením �tlačidla �• � SOURCE �na �diaľkovom �
ovládači �môžete �prepínať �medzi �
au�diovizu�álnymi �programami. �Vyberte �
z �možností: �TV, �EXT 1, EXT 2-CVBS, 
EXT 3, EXT 2-YPbPr, HDMI, PC.

Nastavenie hlasitosti5.4 

Stlačte �tlačidlo �• �  + �alebo �– �na �diaľkovom �
ovládači.

Stlačte �tlačidlo �• � VOLUME + �alebo �– �na �
bočnej �strane �televízora.

Stlačením �tlačidla �• � VYPNUTIE ZVUKU 
na �diaľkovom �ovládači �vypnete �zvu�k. �
Opätovným �stlačením �tlačidla �VYPNUTIE 
ZVUKU �obnovíte �zvu�k.

Zobrazenie informácií 5.5 
o stave

V �režime �televízora �stlačte �tlačidlo �INFO 
na �diaľkovom �ovládači, �čím �zobrazíte �číslo �
a �názov �kanálu�, �čas �a �typ �zvu�ku�. �Ak �je �nastavená �
fu�nkcia �Časovač vypnutia, �zobrazí �sa �symbol �
signalizu�júci �zostávajúci �čas �do �vypnu�tia �
televízora.

V �režime �počítača �stlačte �tlačidlo �INFO �na �
diaľkovom �ovládači, �čím �zobrazíte �čas, �typ �
zvu�ku�, �zdroj �prijímaného �signálu� �a �rozlíšenie. �
Ak �je �nastavená �fu�nkcia �Časovač vypnutia, �
zobrazí �sa �symbol �signalizu�júci �zostávajúci �čas �
do �vypnu�tia �televízora.

Po �zapnu�tí �televízora �alebo �prepnu�tí �na �iný �
kanál �sa �zobrazí �číslo �a �názov �kanálu�. �

Poznámka  D
Ak �v �ponu�ke �Preferencie �aktivu�jete �
fu�nkciu� �Číslo kanálu, �číslo �kanálu� �sa �bu�de �
zobrazovať �stále.

Zobrazenie zoznamu 5.6 
kanálov

Zoznam �kanálov �zobrazíte �stlačením �tlačidla �1. 
CHANNEL LIST �na �diaľkovom �ovládači. �

Zoznam �kanálov �pozostáva �maximálne �z �11 �
strán �a �obsahu�je �názov �a �číslo �kanálu�. �Na �
poslednej �strane �sú �u�vedené �zariadenia �
pripojené �ku� �konektorom �AV. �

Zoznam �sa �otvorí �na �strane, �na �ktorej �sa �
nachádza �kanál �alebo �program �AV, �ktorý �
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práve �sledu�jete. �Kanál �alebo �program �AV, �
ktorý �sledu�jete, �je �označený �symbolom.

Stlačením �tlačidla �2. Î �alebo �ï vyberte �
požadovaný �kanál �a �stlačte �tlačidlo �OK. 

Stláčaním �tlačidla �3. Í �alebo �Æ �sa �môžete �
pohybovať �po �stranách. �

Stlačením �tlačidla �4. EXIT �opu�stite �ponu�ku�.
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6. Ďalšie funkcie 
televízora

Úprava zvukových nastavení6.1 

Prístup k ponuke Zvuk
Na �diaľkovom �ovládači �stlačte �tlačidlo �1. 
MENU �a �vyberte �možnosti �Prehľad > 
Zvuk.

Zobrazí �sa �ponu�ka �Zvuk.

Stlačením �tlačidla �2. EXIT �opu�stite �ponu�ku�. �

Vyberte �možnosť �3. Späť �a �stlačením �tlačidla �
OK �sa �vráťte �do �ponu�ky �Prehľad.

Opis možností zvuku

Ovládanie tónov• � : �prejdite �do �ponu�ky �
Ovládanie tónov �(ďalšie �informácie �
nájdete �nižšie). �

Typ zvuku• � : �stlačením �tlačidla �Í �alebo �Æ 
vyberte �požadovaný �zvu�k �v �zozname. �

Poznámka  D
Dostu�pné �možnosti �závisia �od �programu�, �
ktorý �sledu�jete.

Vyváženie• � : �stlačením �tlačidla �Í �alebo �Æ 
vyvážte �zvu�k �medzi �ľavým �a �pravým �
reprodu�ktorom. �

Incredible Surround• � : �pridá �televíznemu� �
zvu�ku� �väčšiu� �hĺbku� �a �rozmer. �Stlačením �

tlačidla �Í �alebo �Æ �vyberte �príslu�šnú �
možnosť �v �zozname. �

Automat. hlasitosť• � : �nastaví �rovnakú �
úroveň �zvu�ku� �pre �všetky �kanály. �Stlačením �
tlačidla �Í �alebo �Æ �vyberte �príslu�šnú �
možnosť �v �zozname. �

Úprava tónov
Na �diaľkovom �ovládači �stlačte �tlačidlo �1. 
MENU �a �vyberte �možnosti �Prehľad > 
Zvuk.

Vyberte �možnosť �2. Ovládanie tónov 
a �stlačením �tlačidla �OK �zobrazte �ponu�ku�. �

Môžete �vybrať �predvolené �nastavenie �
a �u�praviť �ho �pomocou� �grafického �
ekvalizéra. �Ponúka �nasledu�júce �možnosti:

Použitie funkcie Smart Sound
Stlačením �tlačidla �1. Í �alebo �Æ �vyberte �
v �zozname �nastavenie �pre �sledovaný �
program: �Osobné, �Reč, �Hudba, �
Videoklip, �Multimédiá. 

V �nastavení �Osobné �sú �u�ložené �nastavenia �
grafického �ekvalizéra. �

K �zoznamu� �predvolených �nastavení �zvu�ku� �
môže �získať �priamy �prístu�p �stlačením �tlačidla �
SMART MODE �na �diaľkovom �ovládači, �
výberom �možnosti �Smart Sound �a �výberom �
niektorého �z �predvolených �nastavení �
v �zozname. �Vybraté �nastavenie �sa �pou�žije �na �
všetky �kanály �a �programy �AV.
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Úprava frekvenčného rozsahu

Grafický �ekvalizér �má �päť �frekvenčných �pásem. �
Postu�pne �u�pravte �všetky �pásma.

Na �diaľkovom �ovládači �stlačte �tlačidlo �1. 
MENU �a �vyberte �možnosti �Prehľad > 
Zvuk > Ovládanie tónov > Frekvenčný 
rozsah. 

Stlačením �tlačidla �2. Í �alebo �Æ �vyberte �
príslu�šné �frekvenčné �pásmo. �

Stláčaním �tlačidiel �3. Î �a �ï �u�pravte �všetky �
pásma.

Postu�p �zopaku�jte �pri �ďalších �frekvenčných �4. 
pásmach.

Stlačením �tlačidla �5. OK �potvrďte �nastavenia. �

Poznámka  D
Pri �nastavovaní �grafického �ekvalizéra �sa �
položka �Osobné �zobrazu�je �pri �možnosti �
Smart Sound �a �vykonané �nastavenia �sa �
u�kladajú �ako �nové �osobné �nastavenia.

6.2 Úprava nastavení obrazu

Nastavenia �obrazu� �môžete �u�praviť �podľa �
svojho �vku�su�, �typu� �sledovaného �programu� �
a �okolitého �osvetlenia. �Pri �úprave �nastavenia �sa �
zobrazí �vybratá �možnosť, �vďaka �čomu� �možno �
zmeny �vidieť �na �obrazovke. �Celá �ponu�ka �sa �
opätovne �zobrazí �po �výbere �inej �možnosti �
alebo �po �u�plynu�tí �času� �vyhradeného �na �
vykonanie �úprav.

Prístup k ponuke Obraz
Na �diaľkovom �ovládači �stlačte �tlačidlo �1. 
MENU �a �vyberte �možnosti �Prehľad > 
Obraz. 

Zobrazí �sa �ponu�ka �Obraz.

Stlačením �tlačidla �2. EXIT �opu�stite �ponu�ku�. �

Vyberte �možnosť �3. Späť �a �stlačením �tlačidla �
OK �sa �vráťte �do �ponu�ky �Prehľad.

Opis možností obrazu

Smart Picture• � : 
Stlačením �tlačidla �Í �alebo �Æ �vyberte �
v �zozname �nastavenie �pre �sledovaný �
program: �Osobné, �Výrazné, �Štandard, �
Videoklip, �Úspora energie. �Nastavenie �
Osobné �obsahu�je �hodnoty �definované �pre �
možnosti �Jas, �Farba, �Kontrast �a �Ostrosť.
K �zoznamu� �predvolených �nastavení �obrazu� �
môže �získať �priamy �prístu�p �stlačením �
tlačidla �SMART MODE �na �diaľkovom �
ovládači. �Vyberte �možnosť �Smart Picture 
a �potom �vyberte �niektoré �z �predvolených �
nastavení �v �zozname. �Vybraté �nastavenie �
sa �pou�žije �na �všetky �kanály. �Predvolené �
nastavenie �mu�síte �vybrať �aj �pre �každý �
program �AV.

Poznámka  D
Fu�nkcia �Smart �mode �nie �je �dostu�pná �
v �režime �VGA �(PC).

Jas, Farba, Kontrast, Odtieň, Ostrosť• � : �
tieto �nastavenia �u�pravíte �stláčaním �tlačidla �
Í �alebo �Æ.

Redukcia šumu• � : �zlepšu�je �kvalitu� �obrazu� �
pri �zlom �príjme. �Stlačením �tlačidla �Í �alebo �
Æ �vyberte �príslu�šnú �možnosť �v �zozname.

Ďalšie nastavenia• � : �ponúka �prístu�p �
k �nasledu�júcim �možnostiam.
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V �režime �VGA �môžete �získať �prístu�p �
k �rôznym �špeciálnym �fu�nkciám.

Autom. nastavenie• � : �stlačením �tlačidla �
OK �au�tomaticky �nastavíte �nasledu�júce �
fu�nkcie: �Fáza, Hodiny, Vertikálne 
umiest. �a �Horizont. umiest.

Fáza, Hodiny• � : �stlačením �tlačidla � 
Í �alebo �Æ �u�pravte �tieto �nastavenia � 
kvôli �lepšej �kvalite �obrazu�.

Vertikálne umiest.• � : �stláčaním �tlačidla �
Í �alebo �Æ �pohybu�jte �obrazom �na �
obrazovke �vo �vertikálnom �smere.

Horizont. umiest.• � : �stláčaním �tlačidla �
Í �alebo �Æ �pohybu�jte �obrazom �na �
obrazovke �v �horizontálnom �smere.

Ďalšie nastavenia

Ďalšie nastavenia obrazu
Na �diaľkovom �ovládači �stlačte �tlačidlo �1. 
MENU �a �vyberte �možnosti �Prehľad > 
Obraz > Ďalšie nastavenia. 

Zobrazí �sa �ponu�ka �Ďalšie nastavenia.

Automatický formát

Dynam. kontrast

Stlačením �tlačidla �2. EXIT �opu�stite �ponu�ku�. �

Vyberte �možnosť �3. Späť �a �stlačením �tlačidla �
OK �sa �vráťte �do �ponu�ky �Obraz.

Opis možností Ďalšie nastavenia

Režim filmu• � : �Au�tomaticky �sa �zistí �
vysielanie �filmu� �a �vylepší �kvalita �obrazu� �
pre �filmy. �Stlačením �tlačidla �Í �alebo �Æ 
vyberte �príslu�šnú �možnosť �v �zozname.

Poznámka  D
Predvolene �sa �vyberie �možnosť �
Automatický. �Táto �fu�nkcia �je �dostu�pná �iba �
pri �niektorých �au�diovizu�álnych �zdrojoch.

Dynam. kontrast• � : �stlačením �tlačidla � 
Í �alebo �Æ �vyberte �možnosť �Zap. �alebo �Vyp..

Poznámka   D
Táto �fu�nkcia �nie �je �k �dispozícii �v �režime �
VGA �(PC).

Odtieň NTSC• � : �stláčaním �tlačidla �Í �alebo �
Æ �u�pravte �odtieň �obrazu�.

Poznámka  D
Táto �fu�nkcia �je �dostu�pná �iba �pri �
au�diovizu�álnych �zdrojoch �s �normou� �NTSC.

Automatický formát• � : �au�tomaticky �
prispôsobí �obraz �príslu�šnému� �formátu�. �
Stlačením �tlačidla �OK �začiarknite �políčko, �
prípadne �stlačením �tlačidla �Í �alebo �Æ 
povoľte �túto �fu�nkciu�.

Poznámka   D
Táto �fu�nkcia �je �k �dispozícii �iba �pre �niektoré �
au�diovizu�álne �zdroje. � 
Nie �je �k �dispozícii �vo �všetkých �modeloch �
televízora.

Nastavenie hodín 6.3 
a časovačov

V �televízore �môžete �nastaviť �čas �
a �naprogramovať �časovač �au�tomatického �
vypnu�tia �alebo �bu�denia.
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Nastavenie času
Na �diaľkovom �ovládači �stlačte �tlačidlo �1. 
MENU �a �vyberte �možnosti �Prehľad > 
Funkcie > Čas. 

Zobrazí �sa �ponu�ka �Čas.

Vyberte �možnosť �2. Odkaz na čas.

Čas �nastavíte �jedným �z �nasledu�júcich �3. 
spôsobov.

Podľa �kanálu� �s �teletextom: • �
Prepnite �na �kanál, �na �ktorom �sa �
zobrazu�je �teletext. �Ak �je �čas �na �tomto �
kanáli �dostu�pný, �zobrazí �sa �v �priebehu� �
niekoľkých �sekúnd. �

Ru�čne: • �
Vyberte �možnosť �Čas �a �stlačením �
tlačidla �Í �alebo �Æ �zadajte �aktu�álny �čas. �
Pri �možnosti �Odkaz na čas �sa �zobrazí �
nastavenie �- �-.

Poznámka  D
Ak �bol �čas �zadaný �ru�čne, �po �odpojení �
napájania �(po �vytiahnu�tí �televízora �zo �siete �
alebo �v �dôsledku� �chyby �pri �napájaní) �sa �
vynu�lu�je. �Mu�síte �ho �zadať �znova. �Prepnite �na �
kanál �s �týmito �informáciami �a �skontrolu�jte �
správne �nastavenie �času�.

Programovanie časovača vypnutia

Môžete �nastaviť �čas, �kedy �sa �televízor �prepne �
do �pohotovostného �režimu�, �alebo �prestávku�, �
po �u�plynu�tí �ktorej �sa �televízor �prepne �do �
pohotovostného �režimu�.

Nastavenie prestávky, po uplynutí ktorej 
sa televízor prepne do pohotovostného 
režimu

Na �diaľkovom �ovládači �stlačte �tlačidlo �1. 
MENU �a �vyberte �možnosti �Prehľad > 
Funkcie > Čas > Časovač spánku. 

Zobrazí �sa �ponu�ka �Časovač spánku.

Stlačením �tlačidla �2. Í �alebo �Æ �nastavte �
prestávku�, �po �u�plynu�tí �ktorej �sa �televízor �
au�tomaticky �prepne �do �pohotovostného �
režimu�. �(Maximálne �4 �hodiny, �
v �5-minútových �intervaloch.)

Ak �chcete �túto �fu�nkciu� �vypnúť, �vyberte �3. 
možnosť �Vyp..

Nastavenie času, kedy sa televízor prepne 
do pohotovostného režimu

Na �diaľkovom �ovládači �stlačte �tlačidlo �1. 
MENU �a �vyberte �možnosti �Prehľad > 
Funkcie > Čas > Časovač vypnutia. 

Stlačením �tlačidla �2. Í �alebo �Æ �vyberte �
možnosť �Raz �alebo �Denne. �Ak �chcete �
túto �fu�nkciu� �vypnúť, �vyberte �možnosť �
Vyp..

Vyberte �možnosť �3. Čas vypnutia. 

Stláčaním �tlačidla �4. Í, �Æ �alebo �číselných �
tlačidiel �zadajte �čas, �kedy �sa �má �televízor �
prepnúť �do �pohotovostného �režimu�.

Programovanie časovača budenia
Na �diaľkovom �ovládači �stlačte �tlačidlo �1. 
MENU �a �vyberte �možnosti �Prehľad > 
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Funkcie > Čas > Časovač budenia. 

Stlačením �tlačidla �2. Í �alebo �Æ �vyberte �
možnosť �Raz �alebo �Denne. �Ak �chcete �
túto �fu�nkciu� �vypnúť, �vyberte �možnosť �
Vyp..

Vyberte �možnosť �3. Čas budenia. 

Stláčaním �tlačidla �4. Í, �Æ �alebo �číselných �
tlačidiel �zadajte �čas, �kedy �sa �má �televízor �
zapnúť �z �pohotovostného �režimu�.

Vyberte �možnosť �5. Kanál budenia. 

Stláčaním �tlačidla �6. Í, �Æ �alebo �číselných �
tlačidiel �zadajte �číslo �kanálu�, �ktorý �sa �pri �
bu�dení �zapne.

Stlačením �tlačidla �7. EXIT �opu�stite �ponu�ku�.

Stlačením �tlačidla �8. NAPÁJANIE na �
diaľkovom �ovládači �prepnite �televízor �do �
pohotovostného �režimu�.

V �naprogramovanom �čase �sa �televízor �
au�tomaticky �zapne, �pokiaľ �toto �nastavenie �
nezru�šíte �pomocou� �diaľkového �ovládača. �
Po �zapnu�tí �televízora:

Môžete �pou�žívať �všetky �jeho �fu�nkcie �• �
ako �zvyčajne.

Môžete �televízor �prepnúť �• �
do �pohotovostného �režimu�. �
V �takom �prípade �sa �vypne �fu�nkcia �
Časovač budenia �pre �daný �deň.

Ak �ste �v �ponu�ke �vybrali �zamknu�tý �• �
kanál, �na �prístu�p �k �nemu� �mu�síte �zadať �
prístu�pový �kód.

Používanie rodičovskej 6.4 
kontroly

Môžete �nastaviť �kód �PIN, �a �tak �obmedziť �
prístu�p �k �televízoru� �nasledu�júcim �spôsobom: �

Obmedziť �prístu�p �ku� �kanálom �alebo �• �
programom �AV. �

Obmedziť �úpravy �časovačov �vypnu�tia �• �
a �bu�denia.

Obmedziť �prístu�p �k �ponu�ke �Inštalácia, �aby �• �
sa �kanály �nemohli �nastavovať �bez �vášho �
súhlasu�. �

Prístup k ponuke Rodičov. kontrola
Na �diaľkovom �ovládači �stlačte �tlačidlo �1. 
MENU �a �vyberte �možnosti �Funkcie > 
Rodičov. kontrola. 

Definovanie kódu PIN
Na �diaľkovom �ovládači �stlačte �tlačidlo �1. 
MENU �a �vyberte �možnosti �Funkcie > 
Rodičov. kontrola > Kód PIN.

Pomocou� �číselných �tlačidiel �na �diaľkovom �2. 
ovládači �zadajte �4-ciferný �kód. �Na �
obrazovke �sa �namiesto �číslic �zobrazia �
hviezdičky.

Defin. kódu PIN:čísel.tlač.

Opätovným �zadaním �kódu� �potvrďte �kód.3. 

Poznámka  D
Rozhodnite �sa �pre �kód, �ktorý �si �ľahko �
zapamätáte.

Poznámka  D
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Po �zapnu�tí �rodičovskej �kontroly �mu�síte �
na �prístu�p �do �ponu�ky �Rodičov. kontrola 
zadať �kód �PIN.

Vynulovanie kódu PIN

Kód �PIN �môžete �vynu�lovať �aj �zadaním �
u�niverzálneho �kódu� �0711.

Zamknutie kanálu alebo programu AV

Poznámka  D
Táto �fu�nkcia �je �dostu�pná �iba �po �definovaní �
kódu� �PIN. �Ak �chcete �sledovať �zamknu�tý �
kanál �alebo �program �AV, �skúste �naň �prepnúť �
a �postu�pu�jte �podľa �pokynov �na �obrazovke. �
Po �prepnu�tí �televízora �do �pohotovostného �
režimu� �sa �zamknu�tie �opätovne �nastaví.
Na �diaľkovom �ovládači �stlačte �tlačidlo �1. 
MENU �a �vyberte �možnosti �Funkcie > 
Rodičov. kontrola > Vybrať kanál.

Stláčaním �tlačidla �2. Í, �Æ �alebo �číselných �
tlačidiel �vyberte �kanál, �ktorý �chcete �
zamknúť. �Stlačením �tlačidla �Í alebo �Æ 
získajte �prístu�p �k �programom �AV.

Stlačením �tlačidla �3. Í �alebo �Æ �začiarknite �
políčko �pri �možnosti �Zamknúť kanál.

Odomknu�tie �kanálu� �alebo �programu� �AV:

Zadaním �kódu� �prejdite �do �ponu�ky �• �
Rodičov. kontrola.

Vyberte �možnosť �• � Zamknúť kanál.

Stlačením �tlačidla �• � Í �alebo �Æ �zru�šte �
začiarknu�tie �políčka. �

Stlačením �tlačidla �• � EXIT �opu�stite �
ponu�ku�.

Zamknutie tlačidiel na televízore

Poznámka  D
Táto �fu�nkcia �je �dostu�pná �iba �po �definovaní �
kódu� �PIN. �Na �ovládanie �televízora �bu�dete �
potrebovať �diaľkový �ovládač.

Na �diaľkovom �ovládači �stlačte �tlačidlo �1. 
MENU �a �vyberte �možnosti �Funkcie > 
Rodičov. kontrola > Zamkn. pred. 
panel.

Stlačením �tlačidla �2. Í �alebo �Æ �začiarknite �
políčko.

Odomknu�tie �tlačidiel:

Zadaním �kódu� �prejdite �do �ponu�ky �• �
Rodičov. kontrola.

Vyberte �možnosť �• � Zamkn. pred. panel.

Stlačením �tlačidla �• � Í �alebo �Æ �zru�šte �
začiarknu�tie �políčka. �

Stlačením �tlačidla �• � EXIT �opu�stite �
ponu�ku�.

Zamknutie ponuky Čas

Poznámka  D
Táto �fu�nkcia �je �dostu�pná �iba �po �definovaní �
kódu� �PIN. �Ak �je �táto �fu�nkcia �aktívna, �na �
prístu�p �k �ponu�ke �Čas �mu�síte �zadať �kód �
PIN.
Na �diaľkovom �ovládači �stlačte �tlačidlo �1. 
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MENU �a �vyberte �možnosti �Funkcie > 
Rodičov. kontrola > Zamknúť čas. 

Stlačením �tlačidla �2. Í �alebo �Æ �začiarknite �
políčko.

Odomknu�tie �ponu�ky �Čas:

Zadaním �kódu� �PIN �prejdite �do �ponu�ky �• �
Rodičov. kontrola.

Vyberte �možnosť �• � Zamknúť čas.

Stlačením �tlačidla �• � Í �alebo �Æ �zru�šte �
začiarknu�tie �políčka. �

Stlačením �tlačidla �• � EXIT �opu�stite �
ponu�ku�.

Zamknutie ponuky Inštalácia

Poznámka  D
Táto �fu�nkcia �je �dostu�pná �iba �po �definovaní �
kódu� �PIN. �Ak �je �táto �fu�nkcia �aktívna, �na �
prístu�p �k �ponu�ke �Inštalácia �mu�síte �zadať �
kód �PIN.
Na �diaľkovom �ovládači �stlačte �tlačidlo �1. 
MENU �a �vyberte �možnosti �Funkcie > 
Rodičov. kontrola > Zamknúť 
inštaláciu.

Stlačením �tlačidla �2. Í �alebo �Æ �začiarknite �
políčko.

Odomknu�tie �ponu�ky �Inštalácia:

Zadaním �kódu� �prejdite �do �ponu�ky �• �
Rodičov. kontrola.

Vyberte �možnosť �• � Zamknúť 
inštaláciu.

Stlačením �tlačidla �• � Í �alebo �Æ �zru�šte �
začiarknu�tie �políčka.

Stlačením �tlačidla �• � EXIT �opu�stite �
ponu�ku�.

Prispôsobenie televízora6.5 

Nastavenie preferencií

Po �konfigu�rácii �ostanú �preferencie �v �platnosti, �
až �kým �ich �znovu� �nenakonfigu�ru�jete.

Na �diaľkovom �ovládači �stlačte �tlačidlo �1. 
MENU �a �vyberte �možnosti �Inštalácia > 
Preferencie.

Zobrazí �sa �ponu�ka �Preferencie.

Natrvalo (ne)zobraziť číslo kanálu.
Začiark.poľa:tlač.</>

Stlačením �tlačidla �2. EXIT �opu�stite �ponu�ku�. �
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Vyberte �možnosť �3. Späť �a �stlačením �tlačidla �
OK �sa �vráťte �do �ponu�ky �Inštalácia.

Opis preferencií

Číslo kanálu• � : �natrvalo �sa �zobrazí �číslo �
sledovaného �kanálu�. �Ak �chcete �túto �fu�nkciu� �
povoliť, �stlačením �tlačidla �Í, �Æ �alebo �OK 
začiarknite �políčko.

Jazyk• � : �stlačením �tlačidla �Í �alebo �Æ �vyberte �
jazyk �ponúk.

Poznámka  D
Po �výbere �sa �jazyk �okamžite �pou�žije �na �
ponu�ky.

Max. hlasitosť TV:• �  �slúži �na �nastavenie �
maximálnej �hlasitosti. �Stláčaním �tlačidla �
Í �alebo �Æ �nastavte �úroveň �hlasitosti. �Ak �
chcete �poču�ť �práve �nastavenú �úroveň, �
stlačte �a �niekoľko �sekúnd �podržte �tlačidlo �
OK.

Režim úspory ener.• � : �ak �tento �režim �
aktivu�jete �a �televízor �desať �minút �neprijme �
žiadny �signál �na �vybratom �kanáli �alebo �
programe �AV, �au�tomaticky �sa �prepne �do �
pohotovostného �režimu�. �Ak �chcete �tento �
režim �povoliť, �stlačením �tlačidla �Í, �Æ �alebo �
OK �začiarknite �políčko.

Konfigurácia konektorov AV

Televízor �môžete �konfigu�rovať �podľa �zariadení, �
ktoré �k �nemu� �pripojíte.

Na �diaľkovom �ovládači �stlačte �tlačidlo �1. 
MENU �a �vyberte �možnosti �Inštalácia > 
Vstupné nastavenia.

Zobrazí �sa �ponu�ka �Vstupné nastavenia.

Podľa �správ �na �obrazovke �a �nasledu�júcich �
pokynov �nakonfigu�ru�jte �konektory �AV.

Názov EXT1• � : � 
V �prípade �potreby �zmeňte �názov �
nasledu�júcim �spôsobom: �

Stlačením �tlačidla �• � Æ �vyberte �možnosť �
EXT1_ _ _. 

Stlačením �tlačidla �• � Î �alebo �ï �vyberiete �
požadované �písmeno, �číslo �alebo �symbol.

Stlačením �tlačidla �• � Æ prejdete �na �
nasledu�júci �znak. �

Predchádzajúce �kroky �opaku�jte, �kým �• �
nenastavíte �názov.

Stlačením �tlačidla �• � OK �potvrďte �svoj �
výber. �

Vstup videa EXT1• � : �stlačením �tlačidla �
Í �alebo �Æ �vyberte �typ �videosignálu� �
prenášaného �zariadením, �ktoré �je �pripojené �
ku� �konektoru� �EXT �1. �Ak �sa �po �pripojení �
hernej �konzoly �nezobrazí �žiadny �obraz, �
vyberte �možnosť �RGB.
EXT 2-CVBS name• � : �v �prípade �potreby �
zmeňte �názov �podľa �spôsobu� �opísaného �
pri �možnosti �Názov EXT1. Možnosť �
EXT1_ _ _ �nahraďte �možnosťou� � 
EXT2_ _ _.
Názov EXT3• � : �v �prípade �potreby �zmeňte �
názov �podľa �spôsobu� �opísaného �pri �
možnosti �Názov EXT1. Možnosť � 
EXT1_ _ _ �nahraďte �možnosťou� � 
EXT3_ _ _.
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EXT 2-YPbPr name• � : �v �prípade �potreby �
zmeňte �názov �podľa �spôsobu� �opísaného �
pri �možnosti �Názov EXT1. Možnosť �
EXT1_ _ _ �nahraďte �možnosťou� � 
EXT2_ _ _.
Názov HDMI• � : �v �prípade �potreby �zmeňte �
názov �podľa �spôsobu� �opísaného �pri �
možnosti �Názov EXT1. Možnosť � 
EXT1_ _ _ �nahraďte �možnosťou� � 
HDMI_ _ _.
Názov PC• � : �v �prípade �potreby �zmeňte �
názov �podľa �spôsobu� �opísaného �pri �
možnosti �Názov EXT1. Možnosť � 
EXT1_ _ _ �nahraďte �možnosťou� �PC_ _ _.
Stlačením �tlačidla �• � EXIT �opu�stite �ponu�ku�. �
Vyberte �možnosť �Späť �a �stlačením �tlačidla �
OK �sa �vráťte �do �ponu�ky �Inštalácia.

Používanie teletextu6.6 

Teletext �je �dostu�pný �v �mnohých �krajinách �pod �
rôznymi �názvami �(TOP �Text, �Fastext, �FLOF �
text, �Videotext). �Teletext �poskytu�jú �televízne �
organizácie �ako �bezplatnú �slu�žbu�. �Táto �slu�žba �
poskytu�je �sku�točne �bohaté �a �kedykoľvek �
dostu�pné �informácie �o �počasí, �športové �
výsledky, �správy, �hry �atď. �Na �obrazovke �sa �
informácie �zobrazu�jú �v �podobe �stránok �alebo �
sú �organizované �do �farebne �vymedzených �
tém. �K �týmto �informáciám �získate �prístu�p �
jednodu�chým �stláčaním �farebných �tlačidiel �na �
diaľkovom �ovládači.

SMART

TELETEXT

SOURCE

DUAL I-II

Prístup k teletextu
Na �diaľkovom �ovládači �stlačte �tlačidlo �1. 
TELETEXT. �Zobrazí �sa �hlavná �stránka �
s �indexom.

Výber �stránky �pomocou� �diaľkového �2. 

ovládača:

Pomocou� �číselných �tlačidiel �zadajte �číslo �• �
stránky. �

Stlačením �tlačidla �P+/– �zobrazíte �• �
nasledu�júcu� �alebo �predchádzajúcu� �
stranu�. �

Stlačením �farebného �tlačidla �môžete �• �
vybrať �niektorú �z �farebne �označených �
položiek �v �spodnej �časti �obrazovky.

Opätovným �stlačením �tlačidla �3. TELETEXT 
vypnite �teletext.

Výber podstránok teletextu

Stránka �teletextu� �môže �obsahovať �viacero �
podstránok. �Ak �aktu�álna �stránka �obsahu�je �
podstránky, �číslo �stránky �sa �zobrazí �zelenou� �
farbou�. �

Na �diaľkovom �ovládači �stlačte �tlačidlo �1. 
TELETEXT.

Vyberte �požadovanú �stránku� �teletextu�.2. 

Stlačením �tlačidla �3. Í �alebo �Æ �prejdite �do �
režimu� �priameho �prístu�pu� �k �podstránkam. �
Na �obrazovke �sa �zobrazí: �185 �0001. �

Zadaním �štvorciferného �čísla �(napríklad �4. 
0003) �prejdite �na �príslu�šnú �podstránku�.

Prípadne �stláčaním �tlačidla �5. P +/– �prejdite �
všetkými �podstránkami.

Pohyb po stránkach teletextu

Stlačením �tlačidla �Î �alebo �ï �na �navigačnej �
obrazovke �vyberte �niektorú �z �nasledu�júcich �
fu�nkcií:

Poznámka   D
V �prípade �20-palcového �modelu� �stlačte �
tlačidlo �MENU �v �režime �teletextu�, �
čím �aktivu�jete �nasledu�júce �štyri �ikony.

Zastavenie• �
Niektoré �informácie �sa �nachádzajú �na �
viacerých �podstránkach, �ktoré �sa �postu�pne �
zobrazu�jú. �Ak �chcete �zastaviť �striedanie �
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podstránok, �vyberte �ikonu� �STOP �a �stlačte �
tlačidlo �OK. �Opätovným �stlačením �tlačidla �
OK �znova �spu�stíte �striedanie �podstránok.

Ak �vyberiete �ikonu� �STOP �a �symbol �zmení �
svoju� �farbu�, �znamená �to, �že �u�ž �nie �sú �
k �dispozícii �žiadne �podstránky. �

Skryté odpovede• �
Ak �chcete �odkryť �skryté �odpovede �
(napríklad �pri �hrách), �vyberte �ikonu� �? 
a �stlačte �tlačidlo �OK. 

– �Opätovným �stlačením �tlačidla �OK �znovu� �
skryjete �odpoveď.

– �Po �stlačení �tlačidla �MENU �sa �na �
navigačnej �obrazovke �nahradí �ikona �? 
ikonou� �C. �Následným �stlačením �tlačidla � 
Í �alebo �Æ �vyberte �súbor �znakov �(zoznam �
všetkých �dostu�pných �súborov �znakov �
nájdete �na �strane �14). �

Priblíženie• �
Vyberte �ikonu� �  �a �stlačte �tlačidlo �OK: �
po �jednodu�chom �stlačení �sa �priblíži �vrchná �
časť �obrazovky, �po �dvojnásobnom �sa �priblíži �
spodná �časť �obrazovky �a �po �trojnásobnom �
sa �obnoví �normálne �zobrazenie.

Kombinované zobrazenie• �
Vyberte �ikonu� �  �a �stlačte �tlačidlo �OK. 
Teletext �sa �zobrazí �iba �v �pravej �polovici �
obrazovky. �Stláčaním �tlačidla �TELETEXT 
môžete �prepínať �medzi �zobrazením �na �celú �
obrazovku� �a �kombinovaným �zobrazením.

Ďalšie funkcie teletextu

Novinky• �
Po �zistení �noviniek �sa �na �navigačnej �
obrazovke �nahradí �ikona �  �ikonou� �  N . �Po �
jej �výbere �a �stlačení �tlačidla �OK �zobrazíte �
novinky. �Pokiaľ �je �táto �fu�nkcia �zapnu�tá �
a �dôjde �k �aktu�alizácii, �zobrazia �sa �nové �
informácie.

Titulky• �
Niektoré �kanály �ponúkajú �k �u�rčitým �

programom �titu�lky. �Čísla �súvisiacich �stránok �
sú �u�vedené �na �stránke �teletextu� �s �indexom.

Ak �chcete �zobraziť �titu�lky, �zapnite �teletext �
a �zadajte �číslo �stránky, �ktorá �zobrazu�je �
titu�lky. �Po �nájdení �stránky �sa �titu�lky �
zobrazia �na �obrazovke �televízora. �Po �
niekoľkých �seku�ndách �zmizne �navigačná �
obrazovka. �Ak �ju� �chcete �opätovne �zobraziť, �
stlačte �tlačidlo �TELETEXT.

Signalizačná stránka• �
V �niektorých �krajinách �(v �Španielsku�, �
v �štátoch �Benelu�xu� �atď.) �môžete �
nastaviť �čas, �kedy �sa �majú �zobraziť �u�rčité �
signalizačné �stránky �teletextu�.

Ak �tak �chcete �u�robiť, �zobrazte �príslu�šnú �
signalizačnú �stránku� �a �prejdite �do �režimu� �
podstránok. �Namiesto �čísla �podstránky �
zadajte �čas �(napríklad �1705 �označu�je �čas �
17:05) �a �stlačte �tlačidlo �EXIT. �Stránka �
zmizne �a �v �nastavenom �čase �sa �znovu� �
objaví, �pokiaľ �predtým �neprepnete �na �iný �
kanál �alebo �nevypnete �televízor.

Priamy prístup• �
Žlté �a �modré �tlačidlo �na �diaľkovom �ovládači �
poskytu�jú �priamy �prístu�p �k �stránkam, �
ktorých �čísla �sú �v �spodnej �časti �obrazovky �
zobrazené �žltou� �a �modrou� �farbou�.

Fastext (FLOF)• �
Pás �zobrazený �v �spodnej �časti �obrazovky �
s �teletextom �Fastext �je �rozdelený �na �
farebné �časti. �Farby �predstavu�jú �prepojenia �
na �témy. �Ak �chcete �prejsť �na �danú �tému�, �
stlačte �príslu�šné �farebné �tlačidlo �na �
diaľkovom �ovládači.

TOPtext• �
TOPtext �zobrazu�je �v �spodnej �časti �stránky �
žltý �a �modrý �pás. �Modrý �pás �obsahu�je �tému�, �
na �ktorú �môžete �priamo �prejsť �stlačením �
modrého �tlačidla. �V �modrej �časti �sa �potom �
zobrazí �ďalšia �téma.

Žltá �časť �obsahu�je �článok, �na �ktorý �môžete �
priamo �prejsť �stlačením �žltého �tlačidla. �
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V �žltej �časti �sa �potom �zobrazí �ďalší �článok.

Teletext �opu�stíte �stlačením �tlačidla �EXIT.



SK-29

SK

Technické parametre7. 

Podporované rozlíšenia obrazovky

Počítačové formáty• �  
Obnovovacia �frekvencia �rozlíšenia 
640 �x �480 � � 60 �Hz 
800 �x �600 � � 60 �Hz 
1024 �x �768 � � 60 �Hz

Poznámka  D
Model �20PFL3403 �podporu�je �iba �formát �
640x480 �– �60 �Hz.

Formáty videa• �  
Obnovovacia �frekvencia �rozlíšenia 
480i � � 60 �Hz 
480p  60 Hz 
576i � � 50 �Hz 
576p  50 Hz 
720p � � 50 �Hz, �60 �Hz 
1080i � � 50 �Hz, �60 �Hz

Poznámka  D
Model �20PFL3403 �podporu�je �iba �formáty �
480i �– �60 �Hz �, �480p �– �60Hz, �576i �– 50Hz a �
576p – �50Hz.

Ladenie, príjem, prenos

Anténny �vstu�p: � �75-ohmový �koaxiálny �• �
(IEC75)

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

Diaľkový ovládač

Batérie: �2 �ks �veľkosti �AAA �(typ �LR03)• �

Pripojenie

Výstu�p �slúchadiel �(stereofónny �• �
minikonektor)

Televízna �anténa• �

EXT �3: �S-VIDEO• �

EXT �2: � �YPbPr/CVBS, �vstu�p �AUDIO �L/R• �

EXT �1 �(SCART): � �AUDIO �L/R, �vstu�p/výstu�p �• �
CVBS, �RGB

VGA �(PC)• �

HDMI• �

VGA �AUDIO: � �vstu�p �zvu�ku� �cez �• �
minikonektor.

Napájanie

Sieťové �napájanie: �striedavý �prúd, �• �
100 �– �240 �V �(±10 �%)

Spotreba �energie �po �zapnu�tí �• �
a �v �pohotovostnom �režime: �pozrite �si �
technické �parametre �na �lokalite � 
www.philips.com

Teplota �okolia: �5 �ºC �– �35 �ºC• �

Parametre �podliehajú �zmenám �bez �predchádzajúceho �u�pozornenia. �Podrobné �parametre �tohto �
produ�ktu� �nájdete �na �lokalite �www.philips.com/su�pport.
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Riešenie problémov8. 

Podľa �postu�pov �u�vedených �v �nasledu�júcom �
zozname �môžete �odstrániť �niektoré �problémy, �
ktoré �sa �vyskytnú �pri �pou�žívaní �televízora.

Žiadny obraz, žiadny zvuk
Skontrolu�jte, �či �fu�ngu�je �poistka �alebo �1. 
preru�šovač.

Zapojením �iného �elektrického �zariadenia �2. 
do �zásu�vky �skontrolu�jte, �či �zásu�vka �fu�ngu�je �
alebo �či �je �zapnu�tá.

Zástrčka �napájacieho �kábla �má �zlý �kontakt �3. 
so �zásu�vkou�.

Skontrolu�jte �zdroj �signálu�.4. 

Žiadna farba
Zmeňte �systém �farieb.1. 

Upravte �sýtosť.2. 

Skúste �iný �kanál. �Možno �sa �prijíma �3. 
čiernobiely �program.

Nefunguje diaľkový ovládač
Vymeňte �batérie.1. 

Batérie �nie �sú �správne �vložené.2. 

Sieťové �napájanie �nie �je �pripojené.3. 

Žiadny obraz, normálny zvuk
Upravte �jas �a �kontrast.1. 

Možno �sa �preru�šilo �vysielanie.2. 

Normálny obraz, žiadny zvuk
Stlačením �tlačidla �1. VOLUME + �zvýšte �
hlasitosť.

Ak �je �zvu�k �vypnu�tý, �stlačením �tlačidla �2. 
VYPNUTIE ZVUKU �obnovte �zvu�k.

Zmeňte �systém �zvu�ku�.3. 

Možno �sa �preru�šilo �vysielanie.4. 

Vlnenie obrazu

Zvyčajne �ho �spôsobu�je �lokálne �ru�šenie, �• �
napríklad �au�tá, �lampy �a �su�šiče �vlasov. �
Nastavením �antény �minimalizu�jte �ru�šenie.

Prázdna obrazovka v režime VGA (PC)

Televízor �pravdepodobne �nedokáže �• �
rozpoznať �rozlíšenie �nastavené �v �počítači. �
Nastavte �najlepšie �rozlíšenie �alebo �iné �
bežné �rozlíšenie �počítačového �systému�.

Skontrolu�jte �pripojenia.• �

Sneženie a rušenie

Ak �sa �anténa �nachádza �v �okrajovej �oblasti, �• �
kde �je �nedostatočný �príjem �televízneho �
signálu�, �obraz �môžu� �kaziť �bodky. �Pokiaľ �je �
signál �veľmi �slabý, �kvôli �zlepšeniu� �príjmu� �
možno �bu�dete �mu�sieť �namontovať �
špeciálnu� �anténu�.

Zmeňte �u�miestnenie �a �orientáciu� �• �
vnútornej �alebo �vonkajšej �antény.

Skontrolu�jte �pripojenie �antény.• �

Jemne �dolaďte �kanál.• �

Skúste �iný �kanál. �Možno �sa �preru�šilo �• �
vysielanie.

Zapaľovanie

Objavu�jú �sa �čierne �bodky �alebo �vodorovné �• �
pásy, �prípadne �sa �obraz �chveje �alebo �
skáče. �Zvyčajne �to �spôsobu�je �ru�šenie �zo �
systému� �zapaľovania �vo �vozidle, �neónových �
lámp, �elektrických �vŕtačiek �alebo �iných �
elektrických �zariadení.

Duchovia

Du�chovia �vznikajú �vtedy, �keď �sa �televízny �• �
signál �prenáša �po �dvoch �trasách. �Prvá �
trasa �je �priama, �na �dru�hej �sa �signál �odráža �
od �vysokých �bu�dov, �kopcov �alebo �iných �
objektov. �Zmenou� �nasmerovania �alebo �
u�miestnenia �antény �sa �môže �príjem �zlepšiť.
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Vysokofrekvenčné rušenie

Dôsledkom �tohto �ru�šenia �je �vlnenie �alebo �• �
u�hlopriečne �pásy �a �v �niektorých �prípadoch �
strata �kontrastu� �obrazu�. �Nájdite �a �odstráňte �
zdroj �vysokofrekvenčného �ru�šenia.
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