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spremenijo brez predhodnega 
obvestila. Blagovne znamke so last 
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Philips si pridržuje pravico kadar koli 
spremeniti izdelke brez obveze po 
spremembi svojih prejšnjih izdelkov.

Gradivo v tem priročniku se ima 
za ustrezno za namen uporabe 
sistema. Če izdelek ali njegove 
posamezne module ali postopke 
uporabljate za namene, ki niso 
navedeni v tem priročniku, morate 
predhodno pridobiti potrditev 
njihove veljavnosti in primernosti. 
Družba Philips jamči, da gradivo ne 
krši nobenega od patentov ZDA. 
Družba Philips ne daje nobenega 
drugega izrecnega ali naznačenega 
jamstva.

Jamst�vo
Nobenega od sestavnih delov ne 
sme servisirati uporabnik sam. 
Ne odpirajte ali odstranjujte 
pokrovov, ki zapirajo notranjost 
izdelka. Popravila smejo izvajati le 
Philipsovi servisni centri in uradne 
servisne delavnice. Če tega ne 
upoštevate, preneha veljati vsakršno 
jamstvo, izrecno ali naznačeno. 
Vsakršno opravilo, ki je v tem 
priročniku izrecno prepovedano, 
vsaka prilagoditev ali postopek, 
ki ni priporočen ali dovoljen v tem 
priročniku, izniči jamstvo.

Lastnosti	slikovnih	pik
Ta izdelek LCD ima veliko število 
barvnih slikovnih pik. Čeprav je 
delujočih pik 99,999 % ali več, so 
lahko ves čas na zaslonu prikazane 
črne pike ali svetle točke (rdeče, 
zelene ali modre). To je strukturna 
lastnost zaslona (v okviru sprejetih 
industrijskih standardov) in ne 
pomeni napake v delovanju.

Skladnost	s	standardi	EMF
Družba Koninklijke Philips 
Electronics N.V. izdeluje in prodaja 
številne potrošniške izdelke, 

sneti z napajalnega kabla.

Avtorske	pravice

VESA, FDMI in logotip standarda 
VESA so blagovne znamke združenja 
Video Electronics Standards 
Association.

® Kensington in Micro Saver sta 
v ZDA registrirani blagovni znamki 
družbe ACCO World Corporation 
z izdanimi registracijami in vloženimi 
zahtevki za registracijo v drugih 
državah po vsem svetu. Vse druge 
registrirane in neregistrirane 
blagovne znamke so v lasti njihovih 
lastnikov.

ki imajo, podobno kot drugi 
elektronski aparati, v splošnem 
sposobnost oddajanja in sprejemanja 
elektromagnetnih signalov.

Eno izmed glavnih poslovnih načel 
družbe Philips je to, da izvede 
vse potrebne varnostne ukrepe 
in ukrepe za varovanje zdravja 
v zvezi s svojimi izdelki, da zagotovi 
skladnost z vsemi veljavnimi 
zakonskimi zahtevami in da ostane 
dodobra znotraj okvirjev standardov 
EMF, veljavnih v času proizvodnje 
izdelkov.

Družba Philips je zavezana razvoju, 
proizvodnji in trženju izdelkov, 
ki nimajo škodljivih vplivov na 
zdravje.

Družba Philips zagotavlja, da so njeni 
izdelki, s katerimi se ravna skladno 
z njihovim namenom uporabe, glede 
na znanstvene dokaze, ki so danes 
na voljo, varni za uporabo.

Družba Philips ima dejavno vlogo 
pri razvoju mednarodnih standardov 
EMF in varnostnih standardov, kar ji 
omogoča predvidevanje nadaljnjega 
razvoja in standardizacije, ki ju lahko 
tako zgodaj vgradi v svoje izdelke.

Varovalka	za	električno	omrežje	
(samo	v	Združenem	kraljestvu)
Ta televizor je opremljen 
z odobrenim vlitim vtičem. 
Če je treba zamenjati varovalko za 
električno omrežje, morate uporabiti 
nadomestno varovalko z enako 
vrednostjo, kot je navedena na vtiču 
(na primer 10A).

Odstranite pokrov varovalke 1. 
in samo varovalko.

Nadomestna varovalka mora 2. 
ustrezati standardu BS 1362 in 
mora imeti oznako odobritve 
ASTA. Če varovalko izgubite, se 
obrnite na prodajalca in preverite, 
katera vrsta varovalke je ustrezna.

Znova namestite pokrov 3. 
varovalke.

Če želite ohraniti skladnost 
z direktivo EMC, vtiča za električno 
omrežje na tem aparatu ne smete 
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Pomembno1 

Čestitamo	vam	ob	nakupu.	Dobrodošli	
pri	Philipsu!	

Pred uporabo izdelka preberit�e t�a uporabniški 
priročnik.	

Temu	poglavju	posvetite	posebno	pozornost	
in upošt�evajt�e varnost�na navodila t�er navodila 
za	nego	zaslona.	Če	zaradi	neupoštevanja	teh	
navodil pride do poškodbe, jamst�vo za izdelek 
ne velja.

Če	želite	biti	v	polni	meri	deležni	podpore,	ki	jo	
ponuja	Philips,	izdelek	registrirajte	na	spletnem	
mestu	www.philips.com/welcome.

Model	in	serijsko	številko	televizorja	najdete	na	
zadnji	in	bočni	strani	aparata	ter	na	embalaži.

Varnost1�1 
Če	transport	televizorja	poteka	pri	nizkih	•	
temperaturah	(pod	5	°C),	odprite	škatlo	
in	počakajte,	da	se	temperatura	televizorja	
uskladi s t�emperat�uro okolja, preden 
embalažo	odstranite.

Televizorja,	daljinskega	upravljalnika	•	
ali bat�erij daljinskega upravljalnika ne 
izpostavljajte	dežju	ali	vodi,	s	čimer	boste	
preprečili	nastanek	kratkega	stika.

Na	televizor	ali	v	njegovo	bližino	ne	•	
post�avljajt�e posod z vodo ali drugo 
tekočino.	Tekočina,	razlita	po	televizorju,	
lahko	povzroči	električni	udar.	Če	je	
televizor	polit	s	tekočino,	ga	ne	uporabljajte.	
Nemudoma	ga	izklopite	iz	električnega	
omrežja	in	poskrbite,	da	ga	bo	pregledal	
ustrezno	usposobljen	tehnik.

V	prezračevalno	režo	ne	potiskajte	•	
predmetov,	ker	lahko	s	tem	poškodujete	
t�elevizor.

Televizorja,	daljinskega	upravljalnika	•	
ali bat�erij daljinskega upravljalnika 
ne	postavljajte	v	bližino	plamenov	
(npr.	prižganih	sveč)	ali	drugih	virov	toplote,	
vključno	z	neposredno	sončno	svetlobo.	
Tako	boste	preprečili	nevarnost	požara	ali	
električnega	udara.

Televizorja	ne	nameščajte	v	zaprt	prostor,	•	
na	primer	v	knjižno	omaro.	Okrog	
aparata	pustite	vsaj	10	cm	prostora	za	
prezračevanje.	Poskrbite,	da	pretok	zraka	
ni oviran.

Če	televizor	namestite	na	ravno	in	trdno	•	
površino,	uporabite	izključno	priloženo	
stojalo.	Če	stojalo	ni	pravilno	pritrjeno	na	
televizor	(z	vijaki),	aparata	ne	premikajte.
St�ensko namest�it�ev t�elevizorja sme izvest�i 
le ust�rezno usposobljeno osebje. 

Aparat� je t�reba namest�it�i na ust�rezen •	
stenski	nosilec	ter	na	steno,	ki	lahko	varno	
nosi	težo	televizorja.	Nepravilno	izvedena	
stenska	namestitev	lahko	povzroči	resne	
t�elesne poškodbe ali poškodbe predmet�ov. 
St�enske namest�it�ve t�elevizorja ne 
poskušajt�e izvest�i sami.

Če	je	televizor	montiran	na	vrtljivo	stojalo	•	
ali	vrtljivo	stensko	držalo,	poskrbite,	da	
med vrt�enjem aparat�a napajalni kabel ne bo 
obremenjen. Obremenit�ev napajalnega kabla 
lahko	zrahlja	priključke	in	povzroči	iskrenje	
ali	požar.

Pred	nevihto	televizor	izklopite	iz	•	
električnega	omrežja	in	odklopite	antenski	
priključek.	Med	nevihto	se	ne	dotikajte	
nobenega	dela	TV-aparata,	napajalnega	ali	
ant�enskega kabla.

Poskrbit�e za neoviran dost�op do •	
napajalnega	kabla,	da	boste	lahko	televizor	
preprosto	izklopili	iz	električnega	omrežja.

Če	slušalke	uporabljate	pri	preveliki	•	
glasnosti,	lahko	pride	do	trajne	okvare	
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sluha.	Glasen	zvok	bo	morda	čez	nekaj	časa	
slišati	kot	povsem	običajen,	vendar	pa	lahko	
poškoduje	vaš	sluh.	Omejite	čas,	ko	slušalke	
uporabljat�e pri veliki glasnost�i, t�er t�ako 
zaščitite	svoj	sluh.

Ko	odklapljate	televizor	iz	električnega	•	
omrežja,	poskrbite,	da	boste	storili	tole:

I�zklopite	televizor	in	nato	še	električno	•	
napajanje	(če	je	to	izvedljivo).

Izt�aknit�e napajalni kabel iz st�enske •	
električne	vtičnice.	

Napajalni	kabel	iztaknite	iz	električnega	•	
priključka	na	zadnji	strani	televizorja.	
Pri	tem	zmeraj	primite	za	vtič.	Ne	vlecite	
za napajalni kabel.

1�2 Nega zaslona

Pred	čiščenjem	zaslona	izključite	aparat	•	
in	iztaknite	napajalni	kabel.	Zaslon	očistite	
z	mehko	in	suho	krpo.	Ne	uporabljajte	
snovi,	kot	so	čistila	za	gospodinjstvo,	ker	
lahko	poškodujejo	zaslon.

Vodne	kapljice	obrišite	čim	prej,	s	čimer	•	
preprečite	deformacije	in	bledenje	barv.

Zaslona se ne dot�ikajt�e, pot�iskajt�e, drgnit�e •	
ali	udarjajte	s	trdimi	predmeti,	ker	ga	lahko	
s t�em t�rajno poškodujet�e.

Če	je	mogoče,	se	izogibajte	dalj	časa	•	
trajajočemu	prikazu	nepremične	slike.	
Primeri	takšnih	nepremičnih	slik	so	
zaslonski	meniji,	strani	s	teletekstom,	črne	
proge	ali	kazalniki	borznih	dogajanj.	Če	se	
uporabi	nepremičnih	slik	ne	morete	izogniti,	
zmanjšajt�e kont�rast� in svet�lost� zaslona, 
s	čimer	boste	preprečili	poškodbo	zaslona.

Skrb za okolje1�3 

Recikliranje	embalaže

Ovojnina	tega	izdelka	je	namenjena	recikliranju.	
Če	potrebujete	informacije	o	recikliranju	
embalaže,	se	obrnite	na	pristojne	krajevne	
organe.

Odstranjevanje uporabljenega izdelka

Ta	izdelek	je	narejen	iz	visokokakovostnih	
materialov	in	sestavnih	delov,	ki	jih	je	mogoče	
reciklirati	in	uporabiti	znova.	Če	je	na	izdelku	
prečrtan	simbol	posode	za	smeti	s	kolesi,	je	
izdelek	zajet	v	evropski	direktivi	2002/96/EC:	

Uporabljenega	izdelka	ne	smete	odvreči	
med	gospodinjske	odpadke.	Za	informacije	
o varnem odst�ranjevanju uporabljenega 
izdelka	povprašajte	prodajalca.	Nenadzirano	
odst�ranjevanje odpadkov škoduje t�ako okolju 
kot� t�udi zdravju ljudi.
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Odstranjevanje izrabljenih baterij

Priložene	baterije	ne	vsebujejo	živega	srebra	
ali	kadmija.	Priložene	in	vse	druge	uporabljene	
bat�erije odst�ranjujt�e v skladu z lokalnimi 
predpisi.

Poraba energije

Televizor	v	stanju	pripravljenosti	porabi	
najmanjšo	količino	energije	in	tako	najmanj	
vpliva na okolje. Poraba energije v akt�ivnem 
st�anju je navedena na zadnji st�rani t�elevizorja. 

Če	potrebujete	več	specifikacij	izdelka,	
si oglejt�e prospekt� na splet�nem mest�u  
www.philips.com/support.
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Bočni	priključki

Stranske	priključke	televizorja	uporabljate	
za	priključitev	prenosnih	naprav,	kot	sta	
visokoločljiva	kamera	ali	igralna	konzola.	
Priključite	lahko	tudi	slušalke.

Priključki	na	zadnji	strani

Priključke	na	zadnji	strani	televizorja	
uporabljate	za	priključitev	antene	in	trajno	
priključenih	naprav,	kot	so	visokoločljivi	
predvajalniki	zgoščenk,	DVD-predvajalniki	
ali video snemalniki.

Opomba:  D Če	potrebujete	več	informacij	
o	priključkih,	preberite	Poglavje 7 Priključitev 
naprav.

Vaš televizor2 

V t�em poglavju najdet�e pregled pogost�o 
uporabljenih	tipk	in	funkcij	televizorja.

2�1 Pregled televizorja

Stranske tipke in indikatorji

POWER

PROGRAM

MENU

VOLUME

1

2

4

3

5

POWER1. 

PROGRAM +/-2. 

MENU3. 

VOLUME +/-4. 

Indikat�or st�anja pripravljenost�i / senzor 5. 
daljinskega upravljalnika
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Daljinski upravljalnik

1

2
3

4

5

6

7

8

. 1. Vklop/izklop

SOURCE2. 

TELETEXT3. 

Barvne t�ipke4.  
Izbira opravila ali st�rani t�elet�ekst�a.

Í5. , Æ, Î, ï, OK 
Tipke	za	krmarjenje	ali	kazalke

MENU6.  

P +/- 7. 
Program gor ali dol

”8.  +/- 
Glasnost� gor ali dol

Če	želite	dodatne	informacije	o	daljinskem	
upravljalniku, glejt�e Poglavje 5.1 Pregled 
daljinskega upravljalnika.
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3 Kako	začeti

Navodila v t�em poglavju vam pomagajo 
pravilno	določiti	položaj	in	namestiti	televizor	
ter	dopolnjujejo	informacije	v	Vodiču za hiter 
začetek. 

Opomba:  D Navodila za namest�it�ev st�ojala 
preberit�e v Vodiču za hiter začetek.

3�1 Izbira mesta za televizor

Preberit�e in razumit�e varnost�na navodila 
v Poglavju 1.1	,	pred	določitvijo	mesta	za	
TV-sprejemnik	pa	upoštevajte	še	naslednje:

Idealna oddaljenost� za gledanje t�elevizije •	
je t�rikrat�nik velikost�i zaslona.

Televizor	postavite	na	mesto,	kjer	zaslon	•	
ne bo izpost�avljen svet�lobi.

Naprave	priključite,	še	preden	namestite	•	
t�elevizor na njegovo mest�o. 

Televizor	je	opremljen	z	varnostno	režo	•	
Kensingt�on na zadnji st�rani aparat�a. 
Če	želite	uporabiti	ključavnico	Kensington	
za	zaščito	pred	krajo	(ni	priložena),	
namestite	televizor	v	bližino	nepremičnega	
predmeta	(na	primer	mize),	na	katerega	
boste	lahko	aparat	preprosto	priklenili	
s	ključavnico.

3�2 Stenska namestitev 
televizorja

OPOZORILO:  Televizor na steno  B
lahko namesti samo usposobljeno 
osebje.	Družba	Koninklijke	Philips	
Electronics N.V. ne odgovarja za 
nepravilno	namestitev,	ki	povzroči	
nezgodo ali telesne poškodbe.

Korak 1 Kupite stenski nosilec VESA

Glede	na	velikost	TV-zaslona	kupite	enega	od	
teh	stenskih	nosilcev:

Velikost 
TV-zaslona 
(palci/cm)

Stenski 
nosilec, 
združljiv	
s standardom 
VESA 
(milimetri)

Posebna 
navodila

19”/48	cm

20”/51	cm

22”/56	cm

Fiksno	100	x	100 Brez

26”/66	cm Fiksno	100	x	200 Brez

Korak	2	Priključite	kable

Na	zadnjo	stran	televizorja	priključite	antenski	
kabel,	električni	napajalni	kabel	in	kable	vseh	
drugih	naprave,	kot	je	opisano	v	naslednjih	
razdelkih.

Korak 3 Pritrditev stenskega nosilca 
VESA na televizor

OPOZORILO: Za pritrditev stenskega  B
nosilca,	združljivega	s	standardom	
VESA, na televizor, uporabite 
priložene	vijake	(M4	za	vse	modele)	
in	distančnike	(4	cm).	Priloženi	vijaki	
ustrezajo	teži	televizorja,	priloženi	
distančniki	pa	so	posebej	oblikovani	
za preprosto upravljanje kablov.

Opomba:  D Odvisno od vašega st�enskega 
nosilca,	združljivega	s	standardom	VESA,	
boste	morda	morali	za	lažjo	montažo	
montažno	ploščo	ločiti	od	stenskega	



SL-9

SL

nosilca.	Navodila	preberite	v	dokumentaciji	
stenskega	nosilca,	združljivega	s	standardom	
VESA.

3�3 Priključitev	antenskega	
kabla

Poiščite	priključek	1. TV ANTENNA na 
zadnji st�rani t�elevizorja.

En	konec	antenskega	kabla	(ni	priložen)	2. 
vstavite	v	priključek	TV ANTENNA. 
Če	antenski	kabel	nima	ustreznega	
priključka,	uporabite	vmesnik.	

Drugi	konec	antenskega	kabla	priključite	3. 
v	antensko	vtičnico.	Poskrbite,	da	bo	kabel	
na	obeh	koncih	čvrsto	pritrjen.

3�4 Priključitev	kabla	za	
električno	napajanje

OPOZORILO: Preverite, da  B
je	napetost	omrežja	skladna	
z napetostjo, navedeno na hrbtni 
strani	televizorja.	Če	se	napetosti	
razlikujeta, napajalnega kabla ne 
priključujte.

Priključitev	kabla	za	električno	napajanje

Opomba   D
Mesto	priključka	za	električno	napajanje	
je	odvisno	od	modela	televizorja.Poiščite	
priključek	za	električno	napajanje	AC IN na 
zadnji st�rani ali na dnu t�elevizorja.

Napajalni	kabel	priključite	v	priključek	4. 
AC IN	za	priklop	v	električno	omrežje.

Napajalni	kabel	priključite	v	električno	5. 
omrežje.	Poskrbite,	da	bosta	oba	konca	
kabla	čvrsto	pritrjena.
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3�5 Ureditev kablov

Napajalni	kabel,	antenski	kabel	in	kable	vseh	
naprav	napeljite	skozi	držalo	za	kable	(1)	na	
zadnji st�rani t�elevizorja. 

1

3�6 Vstavljanje baterij v daljinski 
upravljalnik

Snemite	pokrovček	prostora	za	baterije	na	1. 
hrbtni	strani	daljinskega	upravljalnika.

Vstavite	priloženi	bateriji	(velikost	AAA,	2. 
vrsta	LR03).	Prepričajte	se,	da	sta	pola	
baterij	(+)	in	(–)	poravnana	z	oznakami	
v not�ranjost�i daljinskega upravljalnika.

Pokrovček	daljinskega	upravljalnika	znova	3. 
namest�it�e.

Opomba:  D Če	daljinskega	upravljalnika	dlje	
časa	ne	boste	uporabljali,	odstranite	baterije.

3�7 Vklop televizorja

Ob prvem vklopu t�elevizorja preverit�e, ali je 
napajalni	kabel	pravilno	priključen.	Ko	je	vse	
pripravljeno, prit�isnit�e t�ipko POWER ob st�rani 
t�elevizorja.

Opomba:  D Pri	nekaterih	modelih	
t�elevizorjev morat�e t�ipko POWER	držati	
do	dve	sekundi.	Televizor	bo	morda	za	vklop	
pot�reboval do 15 sekund. 

Prva namestitev3�8 

Pri prvem vklopu t�elevizorja se na zaslonu 
prikaže	meni.	V	tem	meniju	lahko	izberete	
državo	in	jezik	menijev:Če	se	meni	ne	prikaže,	
ga	prikličite	s	tipko	MENU.

Prit�isnit�e 1. Î ali ï,	da	izberete	želeni	jezik,	
in nat�o prit�isnit�e OK, da pot�rdit�e izbiro.

Prit�isnit�e 2. Î ali ï,	da	izberete	želeno	državo,	
in nat�o prit�isnit�e OK, da pot�rdit�e izbiro.
I�skanje	se	začne	samodejno.	Shranjeni	bodo	
vsi	TV-programi	in	radijske	postaje,	ki	so	
na	voljo.	Ta	postopek	traja	nekaj	minut.	
Na zaslonu st�a prikazana napredovanje 
iskanja	in	število	najdenih	programov.	

Opomba:  D Če	ni	mogoče	najti	nobenega	
programa, si poglejt�e poglavje 9, kjer so 
predlogi	za	odpravljanje	težav.
Če	oddajnik	ali	kabelsko	omrežje	oddaja	
signal za samodejno razvrst�it�ev, bodo 
programi	pravilno	oštevilčeni.	V	tem	
primeru	je	namestitev	končana.
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Uporaba televizorja 4 
Navodila v t�em poglavju vam bodo pomagala 
pri osnovni uporabi t�elevizorja. Navodila za 
naprednejšo uporabo t�elevizorja preberit�e 
v Poglavju 5 Naprednejša uporaba televizorja.

Vklop/izklop televizorja 4�1 
ali preklop v stanje 
pripravljenosti

Vklop televizorja
Če	je	indikator	električnega	napajanja	(1)	•	
izključen,	pritisnite	tipko	POWER ob 
st�rani t�elevizorja. 

1
POWER

PROGRAM

MENU

Izklop televizorja
Prit�isnit�e t�ipko •	 POWER ob st�rani 
televizorja.	I�ndikator	električnega	
napajanja	(1)	se	bo	izključil.

Preklop v stanje pripravljenosti

Prit�isnit�e t�ipko •	 . na daljinskem 
upravljalniku.	I�ndikator	električnega	
napajanja	se	vključi	v	stanje	
pripravljenosti	(rdeče).

Namig:  E Televizor	električno	energijo	
porablja	ves	čas,	ko	je	priključen	na	
električno	napajanje,	četudi	v	stanju	
pripravljenost�i pot�rebuje zelo malo energije. 
Ko	televizorja	dalj	časa	ne	boste	uporabljali,	
ga	izključite	in	izklopite	iz	električnega	
omrežja.

Vklop iz stanja pripravljenosti

Če	indikator	električnega	napajanja	•	
označuje	stanje	pripravljenosti	(rdeče),	
prit�isnit�e t�ipko . na daljinskem 
upravljalniku.

Opomba:  D Če	ne	najdete	daljinskega	
upravljalnika	in	televizor	želite	vklopiti	
iz st�anja pripravljenost�i, prit�isnit�e t�ipko 
PROGRAM+/-	ob	strani	televizorja.	Tako	
boste	aparat	izključili.	

Gledanje televizije4�2 

Preklapljanje kanalov

Vtipkajte	številko	(od	1	do	999)	ali	1. 
uporabit�e t�ipko P +/- na daljinskem 
upravljalniku.
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Uporabit�e t�ipko 2. PROGRAM +/- ob st�rani 
t�elevizorja. 

Če	želite	preklopiti	nazaj	na	kanal,	ki	ste	3. 
ga prej gledali, na daljinskem upravljalniku 
prit�isnit�e t�ipko .

Prilagoditev glasnosti

Na daljinskem upravljalniku prit�isnit�e  1. 
” + ali -, ali prit�isnit�e VOLUME + ali - 
ob st�rani t�elevizorja.
Če	želite	povsem	utišati	zvok,	pritisnite	2. 
t�ipko [ na daljinskem upravljalniku. 
Če	želite	zvok	znova	vključiti,	ponovno	
prit�isnit�e [.

Opomba:  D Če	so	priključene	slušalke,	
glasnost� zvoka nast�avit�e, kot� je opisano 
v Poglavju 5.3 Nastavitev zvoka.	Če	želite	
izklopiti	zvočnike	televizorja,	pritisnite	
gumb NEMO na daljinskem upravljalniku. 
S prit�iskom na t�ipki GLASNOST +/- 
ponovno	vklopite	zvočnike	televizorja.

4�3 Gledanje	slike	s	priključenih	
naprav

Vklopit�e t�elevizor.1. 

Prit�isnit�e t�ipko 2. SOURCE na daljinskem 
upravljalniku.

Prit�isnit�e 3. Î ali ï	ter	izberite	priključeno	
napravo.

Prit�isnit�e t�ipko 4. OK,	s	čimer	potrdite	
izbrano napravo.

Uporaba teleteksta4�4 
Prit�isnit�e t�ipko 1. TELETEXT na daljinskem 
upravljalniku.Prikaže	se	glavna	stran	
s kazalom.

Če	želite	z	daljinskim	upravljalnikom	izbrati	•	
kat�ero od st�rani, ravnajt�e po naslednjem 
postopku:

Vnesit�e št�evilko st�rani s št�evilskimi •	
t�ipkami.

Prit�isnit�e •	 Î ï ,	če	se	želite	premakniti	
na naslednjo ali prejšnjo st�ran.

Če	želite	izbrati	katero	od	barvno	•	
označenih	vsebin	na	dnu	zaslona,	
prit�isnit�e ust�rezno barvno t�ipko .

Namig:  E če	se	želite	vrniti	na	stran,	ki	ste	jo	
gledali prej, prit�isnit�e t�ipko .
Če	želite	teletekst	izključiti,	znova	pritisnite	2. 
t�ipko TELETEXT.
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Opomba (samo za uporabnike  D
v	Združenem	kraljestvu): Nekat�eri 
digitalni	TV-kanali	nudijo	digitalne	besedilne	
storitve	(na	primer	BBC1).

Dodatne	informacije	o	teletekstu	si	oglejte	v	

Poglavju 5.5 Uporaba naprednih funkcij teleteksta.
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Naprednejša uporaba 5 
televizorja

Pregled daljinskega 5�1 
upravljalnika

1

2
21
20

19

18

17

16

15

14

13

3
4
5

6

7
8

9

10

11

12

. 1. 
Za vklop t�elevizorja iz st�anja pripravljenost�i 
ali preklop v st�anje pripravljenost�i.

SOURCE 2. 
I�zbira	priključenih	naprav.

∏ 3. 
I�zbira	formata	slike.

SUBTITLE 4. 
za vklop ali izklop podnapisov.
Barvne t�ipke 5. 
Izbira opravil ali st�rani t�elet�ekst�a
INFO 6. 
Prikaz	programskih	informacij,	 
če	so	na	voljo.
OK 7. 
Za vst�op v meni Vsi kanali ali za 
akt�iviranje nast�avit�ve.
Í8. , Æ, Î, ï 
Krmarjenje	v	menijih.
OPTION 9. 
Za vklop menija Hitri dostop.
P +/- 10. 
Preklop na naslednji ali prejšnji kanal.
Št�evilske t�ipke11.  
Izbira kanala, st�rani ali nast�avit�ve.

12.  
Vrnit�ev na kanal, ki st�e ga gledali prej.
MHEG CANCEL 13. 
Za	preklic	digitalnega	besedila	ali	
interaktivnih	storitev	(samo	Združeno	
kraljestvo).
[14.  
Ut�iša ali povrne zvok.
”15.  +/- 
Povečanje	ali	zmanjšanje	glasnosti.
MENU/EXIT/BROWSE(Ni na voljo za 16. 
ta model�) 
Vklop ali izklop menija.
BACK (nazaj)17. 
Za	vrnitev	v	predhodni	meni.

GUIDE 18.  
Za vklop ali izklop elekt�ronskega vodnika 
po	programih.	Aktivno	samo	pri	digitalnih	
kanalih.

DEMO 19. 
Ni podprt�o.

TELETEXT  20. 
Vklop in izklop prikaza t�elet�ekst�a.

21.  
Za razdelit�ev t�renut�nega kanala ali vira 
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na	levo	stran	zaslona.	Teletekst	se	pojavi	
na desni.

Uporaba menijev na 5�2 
televizorju

Zaslonski meniji vam pomagajo pri namest�it�vi 
t�elevizorja, pri nast�avit�vi slike in zvoka t�er 
pri	uporabi	drugih	funkcij.	V	tem	poglavju	je	
opisano	krmarjenje	po	menijih.
Vstop v glavni meni

Če	želite	prikazati	glavni	meni,	pritisnite	1. 
t�ipko MENU na daljinskem upravljalniku.

Prikaže	se	naslednji	meni.

Prit�isnit�e 2. Î ali ï,	da	premaknete	kazalec	
na	naslednje	elemente:	

Nastavitve Smart•	
Slika•	
Zvok•	
Funkcije•	
Namestitev•	

Prit�isnit�e 3. Æ ali OK,	da	izberete	želeni	
element�.

Prit�isnit�e 4. MENU za	izhod	iz	menija.

Uporaba glavnega menija

Kot� primer uporabe glavnega menija je po 
korakih	predstavljen	postopek	nastavitve	
osvet�lit�ve.

Če	želite	prikazati	glavni	meni	(TV-meni),	1. 
prit�isnit�e t�ipko MENU na daljinskem 
upravljalniku.

Prit�isnit�e 2. ï,	da	se	pomaknete	na	možnost	
Slika.
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Prit�isnit�e 3. Æ, da vst�opit�e v nast�avit�ve 
možnosti	Slika.

Prit�isnit�e 4. ï, da se pomaknet�e na Svetlost.

Prit�isnit�e 5. Æ, da vst�opit�e v nast�avit�ve 

možnosti	Svetlost.

Prit�isnit�e 6. Î ali ï ,	da	določite	nastavitve.

Prit�isnit�e 7. Í,	če	se	želite	vrniti	v	nastavitve	
možnosti	Slika, ali prit�isnit�e MENU 
za	izhod	iz	menija.

Opomba:  D Če	so	nameščeni	in	predvajani	
digitalni	kanali,	je	na	voljo	več	možnosti.

Uporaba menija za hitri dostop

Meni	Hitri dostop	vam	omogoča	neposreden	
dostop	do	nekaterih	pogosto	uporabljenih	
element�ov menija. 

Opomba:  D Ko	so	digitalni	kanali	nameščeni	
in	aktivni,	so	ustrezne	digitalne	možnosti	
prikazane v meniju Hitri dostop.
Prit�isnit�e t�ipko 1. OPTION na daljinskem 
upravljalniku.

Prit�isnit�e 2. Î ali ï ,	da	izberete	možnost.
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Prit�isnit�e 3. OK,	da	prikažete	izbrano	
možnost	menija.

Prit�isnit�e 4. Î, ï, Æ, Í, da prilagodit�e 
nast�avit�ve v meniju.

Prit�isnit�e 5. OPTION,	če	želite	izstopiti	iz	
menija Hitri dostop, ali prit�isnit�e MENU, 
če	želite	izstopiti	iz	glavnega menija.

Nastavitve slike in zvoka5�3 

Prilagajanje nastavitev slike
Prit�isnit�e t�ipko 1. MENU na daljinskem 
upravljalniku	in	izberite	možnost	Slika.

Prit�isnit�e 2. Æ, da odpret�e seznam.

Prit�isnit�e 3. Î ali ï,	da	izberete	nastavitev:

•	 Kontrast: za spremembo st�opnje 
svetlih	delov	slike,	pri	čemer	temni	deli	
ost�anejo nespremenjeni.

•	 Svetlost: za spremembo svet�lost�i slike.

•	 Barva: za spremembo st�opnje 
nasičenosti.

•	 Ostrina: za spremembo ost�rine 
podrobnost�i.

Ton barve: •	 spremeni barve v t�one 
rdeče	ali	modre.	

Temperatura barve:•	 	izbirate	lahko	
med 3 element�i. Prit�isnit�e Æ, da se 
pomaknet�e v meni za izbiranje. Prit�isnit�e 
Î ali ï,	da	se	pomaknete	na	želeni	
element�. Prit�isnit�e OK, da spremenit�e 
izbrano	temperaturo	barve:	Običajno 
(uravnoteženo),	Toplo	(rdečkasto),	
Hladno (modrikasto).

Format slike: •	 glejt�e poglavje 5.3.3 
Spreminjanje formata slike.

•	 Zmanjšanje šumov: filtrira	in	zmanjša	
šum slike. Izberit�e Vključeno,	če	želite	
funkcijo	omogočiti,	ali	Izključeno	če	jo	
želite	onemogočiti.

Uporaba pametnih nastavitev

Sliko	lahko	nastavite	ročno	ali	pa	s	uporabit�e 
Nastavitve Smart in izberet�e v naprej 
določene	nastavitve	slike	in	zvoka	televizorja.

Prit�isnit�e 1. MENU na daljinskem 
upravljalniku in izberit�e Nastavitve 
Smart.

Prit�isnit�e 2. Æ, da odpret�e seznam.

Prit�isnit�e 3. Î ali ï, da izberet�e eno od 
naslednjih	nastavitev:

•	 Osebno: uveljavi	ročne	nastavitve	slike	
in zvoka.

•	 Živahno:	uveljavi napredne nast�avit�ve 
slike in zvoka, primerne za svet�le 
prost�ore

•	 Standardno: uveljavi naravne nast�avit�ve 
slike	in	zvoka,	ki	so	primerne	za	večino	
pogojev v dnevnem prost�oru.
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•	 Film: uveljavi	dinamične	nastavitve	slike	
in zvoka, primerne za popolno vzdušje 
kinodvorane.

•	 Varč.	z	energ.:	uveljavi manjšo svet�lost� 
slike in t�išji zvok.

Prit�isnit�e 4. OK,	da	shranite	izbiro.

Sprememba formata slike

Format	slike	lahko	prilagodite,	tako	da	ustreza	
vsebini.

Prit�isnit�e 1. ∏ (FORMAT SILKE), na 
daljinskem	upravljalniku.	Lahko	pa	tudi	
prit�isnet�e MENU in izberet�e Slika > 
Format slike.

Prit�isnit�e 2. Î ali ï in nat�o izberit�e enega 
od	naslednjih	formatov	slike,Razpoložljivi	
formati	zaslona	so	odvisni	od	modela,	ki	ga	
imat�e.

Za	20-palčni	model	
4:3•	

Prikaže	klasičen	
format	4:3.

 razširitev 14:9•	

Klasičen	format	4:3	
pretvori	v	format	
14:9.

Stiskanje 16:9•	

Klasičen	format	4:3	
pretvori	v	format	
16:9.

Za	19-palčni	model/22-palčni	model/26-
palčni	model

Super Zoom•	  (ni pri HD)

Ob minimalnem 
popačenju	odstrani	
črne	proge	ob	
straneh	v	formatu	4:3.

4:3•	  (Ne za HD)

Prikaže	klasičen	
format	4:3.

Opomba  D Stalna	uporaba	formata	slike	4:3 
lahko	povzroči	popačenje	slike.	
Filmska razširitev 14:9•	  (Ni za HD)

Klasičen	format	4:3	
pretvori	v	format	
14:9.

Filmska razširitev 16:9 •	 (Ni za HD)

Klasičen	format	4:3	
pretvori	v	format	
16:9.

Opomba  D St�alna 
uporaba	formata	slike	16:9	lahko	povzroči	
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popačenje	slike.	
Široki zaslon•	

Klasičen	format4:3	
raztegne	v	format	
16:9.

Povečava	podnapisov•	

Klasični	format	4:3	
spremeni	v	16:9;	
nato	se	lahko	
s t�ipkama Î or ï 
premikat�e gor in 
dol,	da	prikažete	
podnapise. 

Prilagajanje nastavitev zvoka

V t�em poglavju je opisana nast�avit�ev zvoka.
Prit�isnit�e 1. MENU na daljinskem 
upravljalniku in izberit�e Zvok.

Prit�isnit�e 2. Æ, da odpret�e seznam.

Prit�isnit�e 3. Î ali ï, da izberet�e eno od 
naslednjih	nastavitev:

Nastavitve: •	
-	Visoki toni: za prilagodit�ev vrednost�i 
visokih	tonov. 
-	Nizki toni:	za	prilagoditev	vrednosti	
nizkih	tonov. 
-	Ravnotežje: za porazdelit�ev zvoka 

na	levi	in	desni	zvočnik	glede	na	položaj	
poslušanja.

Incredible Surround:•	  samodejno 
izbere	najboljši	možni	način	prostorskega	
zvoka	za	določen	program.	I�zberite	
Vključeno ali Izključeno. 

Glasnost - za osebe s prizadetim •	
vidom:	prilagodi	pripomočke	pri	
nastavitvah	glasnosti.

•	 Jezik avdia: na	voljo	samo	pri	digitalnih	
kanalih,	če	je	v	oddajanem	signalu	več	
jezikov.	Prikaže	se	seznam	razpoložljivih	
jezikov avdia. 

•	 Dvojno I-II:	če	je	možnost	na	voljo,	
izberite	enega	od	dveh	različnih	jezikov.

•	 Mono/Stereo:	če	program	lahko	
spremljate	v	stereo	zvoku,	lahko	izbirate	
med mono ali st�ereo.

•	 Sam� urav� glasn�: odpravlja nenadne 
spremembe glasnost�i, na primer med 
oglasi ali preklapljanjem med kanali. 
Izberit�e Vključeno ali Izključeno.

5�4 Preklop	na	način	
Trgovina ali Doma

Prit�isnit�e 1. MENU na daljinskem 
upravljalniku in izberit�e Namestitev > 
Osebni izbor > Lokacija.

Prit�isnit�e 2. Æ, da odpret�e meni Lokacija.

Prit�isnit�e 3. Î ali ï	in	izberite	način	
televizorja:

Trgovina: •	 uveljavi pamet�no nast�avit�ev 
Živahno, ki je primerna za nakupovanje. 
Možnost	spreminjanja	nastavitev	je	
omejena.

Dom: •	 domačim	uporabnikom	omogoči	
popolno	svobodo	pri	določanju	vseh	
nast�avit�ev t�elevizorja.

Za pot�rdit�ev prit�isnit�e t�ipko 4. OK.

Prit�isnit�e 5. MENU	za	izhod	iz	menija.
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Uporaba naprednih funkcij 5�5 
teleteksta

Televizor	ima	pomnilnik	za	100	strani	in	
podst�rani t�elet�ekst�a.

Izbira podstrani teleteksta

Stran	teleteksta	lahko	vsebuje	več	podstrani.	
Podstrani	so	prikazane	v	vrstici	ob	številki	
glavne st�rani.

Prit�isnit�e 1. TELETEXT na daljinskem 
upravljalniku.

Izberit�e st�ran t�elet�ekst�a.2. 

Prit�isnit�e 3. Î ali ï,	da	izberete	želeno	
podst�ran.

Uporaba teleteksta na dvojnem zaslonu

Možnost	vam	omogoča	prikaz	kanala	ali	vira	
na	levi	strani	zaslona	ob	teletekstu.	Teletekst	je	
prikazan na desni.

Prit�isnit�e 1.  (DVOJNI ZASLON) na 
daljinskem	upravljalniku,	da	omogočite	
dvojni zaslon za t�elet�ekst�.

Ponovno prit�isnit�e 2. , da t�elet�ekst� 
prikažete	v	normalni	obliki.

Če	želite	teletekst	izključiti,	pritisnite	tipko	3. 
TELETEXT.

Uporaba digitalnih besedilnih storitev 
(samo	Združeno	kraljestvo)

Nekatere	digitalne	TV-postaje	v	Združenem	
kraljest�vu oddajajo digit�alno besedilo ali 
interaktivne	storitve	(na	primer	BBC1).	
Te	storitve	uporabljate	kot	običajen	teletekst,	
poleg t�ega pa t�udi št�evilske in barvne t�ipke t�er 
t�ipke za pomikanje.

Prit�isnit�e 1. TELETEXT na daljinskem 
upravljalniku.

Prit�isnit�e 2. Î, ï, Æ ,Í, da izberet�e ali 
označite	elemente.

Prit�isnit�e 3. OK za pot�rdit�ev ali vklop

Če	želite	izbrati	možnost,	pritisnite	katero	4. 
od	barvnih	tipk.

Prit�isnit�e 5. MHEG Cancel,	če	želite	
preklicati	digitalno	besedilo	ali	interaktivne	
st�orit�ve.

Pritisnite  D OPTI�ON	če	želite	prikazati	
povečan	zgornji	del	zaslona,	tipko	pritisnite	
enkrat,	če	želite	prikazati	povečan	spodnji	
del	zaslona,	tipko	pritisnite	dvakrat,	če	
pa	želite	povrniti	običajen	prikaz,	tipko	
prit�isnit�e t�rikrat�.

Pozor:  C Digitalne	besedilne	storitve	so	
blokirane, ko se predvajajo podnapisi in je 
nastavljena	možnost	Podnapisi vklopljeni 
v meniju Funkcije, kakor je opisano 
v Poglavju 5.8 Podnapisi.

5�6 Uporaba elektronskega 
programskega vodnika

Elektronski	vodnik	po	programih	(EPG)	na	
zaslonu	prikazuje	digitalne	TV-programe	na	
sporedu.	Ta	vodnik	ni	na	voljo	za	analogne	
kanale.	Po	programih	se	lahko	pomikate,	
jih	izbirate	in	spremljate.	

Obst�ajat�a dve vrst�i elekt�ronskega vodnika po 
programih,	»Trenutni in naslednji«	in	»7 ali 
8 dni«. »Trenutni in naslednji« je vedno na 
voljo,	način	»7 ali 8 dni« pa je na voljo samo 
v	nekaterih	državah.	

Meni	elektronskega	vodnika	po	programih	•	
vam	omogoča:

Ogled	seznama	trenutno	oddajanih	•	
digitalnih	programov.

Ogled	prihajajočih	programov•	

Združevanje	programov	po	zvrsti.•	

Vklop elektronskega vodnika po programih

Opomba:  D Ko	prvič	uporabite	elektronski	
vodnik	po	programih,	boste	mogoče	
pozvani, da ga posodobit�e. V t�em primeru 
sledit�e navodilom na zaslonu.
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Prit�isnit�e 1.  GUIDE na daljinskem 
upravljalniku;odpre	se	programski	vodnik	
»Trenutni	in	naslednji«	in	prikažejo	
se	podrobne	informacije	o	trenutnem	
programu.

Z barvnimi t�ipkami na daljinskem 2. 
upravljalniku	aktivirajte	razpoložljiva	dejanja.

Trenutni čas: sre, 2. apr, 04:02:15

Vodnik	»7	ali	8	dni«	uporabljate	z	barvnimi	3. 
t�ipkami.

Prejšnji dan•	 	(rdeče):	ogled	
elektronskega	vodnika	po	programih	
prejšnjega dne. 

Naslednji dan•	 	(zeleno):	ogled	
elektronskega	vodnika	po	programih	
naslednjega dne.

Podrobnosti •	 (rumeno):	prikaz	opisa	
t�ega programa.

Filter •	 (modro):	Združevanje	programov.

Trenutni čas: sre, 2. apr, 04:02:15

Prit�isnit�e 4.  GUIDE, da zapret�e 
elektronski	vodnik	po	programih.

Prilagajanje nastavitev 5�7 
funkcij

Prit�isnit�e t�ipko 1. MENU na daljinskem 
upravljalniku in izberit�e Funkcije�

Prit�isnit�e 2. Æ, da vst�opit�e v seznam.

Prit�isnit�e 3. Î ali ï, da izberet�e eno od 
naslednjih	nastavitev:

Časovnik•	

Samod� zaklepanje•	

Podnapisi•	

Jezik podnapisov•	

Skupni vmesnik•	
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Uporaba	časovnikov
Prit�isnit�e MENU na daljinskem upravljalniku in 
izberit�e Funkcije > Časovnik > Ura.

Način	samod.	ure:	•	 nastavitev	ure	je	lahko	
ročna	ali	samodejna:

Ročno:	•	 trenutni	čas	in	dan	v	tednu	
vneset�e sami

Samodejno: •	 izberit�e kanal, iz kat�erega 
bo	televizor	prejemal	podatke	o	času.

	Časovni	pas:	•	 nastavljeni	čas	temelji	
na	GMT.

Samodejni preklop televizorja v stanje 
pripravljenosti	(izklopni	časovnik)

I�zklopni	časovnik	televizor	po	določenem	času	
preklopi v st�anje pripravljenost�i.

Prit�isnit�e 1. MENU na daljinskem 
upravljalniku in izberit�e Funkcije > 
Časovnik > Izklopni	časovnik.

Prit�isnit�e 2. Æ	za	vstop	v	meni	funkcije	
Izklopni	časovnik

Prit�isnit�e 3. Î ali ï,	da	določite	čas,	ki	naj	
preteče	do	izklopa,	in	sicer	do	vrednosti	
180	minut	v	korakih	po	5	minut.	
Če	nastavite	nič	minut,	se	izklopni	
časovnik	izklopi.

Prit�isnit�e 4. OK,	da	vključite	izklopni	časovnik.

Opomba:  D Televizor	lahko	vseeno	izklopite	
prej	ali	izklopni	časovnik	ponastavite	med	
odšt�evanjem.

Samodejni	vklop	televizorja	(Čas	vklopa)

Vklopni	časovnik	televizor	ob	določenem	času	
vklopi iz st�anja pripravljenost�i.

Prit�isnit�e 1. MENU na daljinskem 
upravljalniku in izberit�e Funkcije > 
Časovnik > Čas	vklopa.

Prit�isnit�e 2. Æ	za	vstop	v	meni	funkcije	
Čas	vklopa.

Prit�isnit�e 3. Î ali ï, Æ ali Í, da izberet�e in 

odpret�e element�e menija za nast�avit�ev 
kanala,	dneva	v	tednu,	frekvence	in	
začetnega	časa.

Za pot�rdit�ev izbire prit�isnit�e t�ipko 4. OK.

Prit�isnit�e 5. MENU	za	izhod	iz	menija.

Namig:  E če	želite	izključiti	funkcijo	
»Čas	vklopa«,	izberite	Izključeno v meniju 
Čas	vklopa.

Samodejni	izklop	televizorja	(Čas	izklopa)

Čas	izklopa	ob	določenem	času	televizor	
preklopi v st�anje pripravljenost�i.

Prit�isnit�e 1. MENU na daljinskem 
upravljalniku in izberit�e Funkcije > 
Časovnik > Čas	izklopa.

Prit�isnit�e 2. Æ	za	vstop	v	meni	funkcije	
Čas	izklopa

Prit�isnit�e 3. Î ali ï, Æ ali Í, da izberet�e in 
vneset�e element�e menija za dan v t�ednu.

Za pot�rdit�ev prit�isnit�e t�ipko 4. OK.

Prit�isnit�e 5. MENU	za	izhod	iz	menija.

Opomba:  D televizor	lahko	vseeno	izklopite	
prej	ali	izklopni	časovnik	ponastavite	med	
odšt�evanjem.

Zaklepanje TV-kanalov in povezanih 
naprav (Samod� zaklepanje)

TV-kanale	ali	povezane	naprave	lahko	zaklenete	
s	4-mestno	kodo	in	tako	otrokom	preprečite,	
da bi gledali neprimerno vsebino.

Nastavitev ali sprememba kode 
samodejnega zaklepanja

Prit�isnit�e1.  MENU na daljinskem 
upravljalniku in izberit�e Funkcije > 
Samodejno zaklepanje > 
Menjava kode.

Prit�isnit�e 2. Æ, da odpret�e nast�avit�ev kode.

Vnesit�e svojo kodo s št�evilskimi t�ipkami.3. 
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Ponovno se pojavi meni Funkcije 
s pot�rdilom, da je koda ust�varjena ali 
spremenjena.

Namig:  E Za ponast�avit�ev vaše kode PIN 
lahko	uporabite	tudi	glavno	kodo	0711.

Odpiranje menija Samodejno zaklepanje
Prit�isnit�e 1. MENU na daljinskem 
upravljalniku in izberit�e Funkcije > 
Samodejno zaklepanje t�er nat�o 
prit�isnit�e Æ in vnesit�e kodo.

S št�evilskimi t�ipkami vnesit�e kodo.2. 

Odklepanje vseh kanalov in povezanih 
naprav

V meniju 1. Samodejno zaklepanje izberit�e 
Briši vse�

Prit�isnit�e 2. OK.

Zaklepanje	ali	odklepanje	enega	ali	več	
kanalov in povezanih naprav

V meniju 1. Samodejsno zaklepanje 
izberit�e Zakleni program.

Prit�isnit�e 2. Æ, da vst�opit�e v seznam.

Prit�isnit�e 3. Î ali ï in izberit�e 
Zaklepanje kanala�

Prit�isnit�e 4. Æ, da zaklenet�e ali odklenet�e 
kanal.

Nastavitev starševskega nadzora

Nekatere	digitalne	TV-postaje	program	
razvrščajo	glede	na	primernost	za	določeno	
starost.	Televizor	lahko	nastavite	tako,	da	
prikaže	samo	program	s	starostno	oceno,	
ki je primerna za ot�roke.

V meniju 1. Samodejno zaklepanje izberit�e 
Staršev� ocenitev.

Prit�isnit�e 2. Æ, da vst�opit�e v seznam.

Prit�isnit�e 3. Î ali ï, da izberet�e starostno 
oceno.

Izberit�e st�arost� in nat�o prit�isnit�e 4. OK.

Prit�isnit�e 5. Menu	za	izhod	iz	menija.

5�8 Uporaba podnapisov

Omogočite	lahko	podnapise	za	vsak	TV-kanal.	
Podnapisi se predvajajo preko t�elet�ekst�a ali 
digitalnih	oddaj	DVB-T.	Pri	digitalnih	oddajah	
imate	tudi	možnost	izbire	želenega	jezika	
podnapisov.

1.    Prit�isnit�e MENU na daljinskem 
upravljalniku in izberit�e Funkcije > Podnapisi.

2.    Prit�isnit�e Æ, da odpret�e seznam.

3.    Prit�isnit�e Î ali ï in izberit�e Vključeno, 
da bodo podnapisi prikazani vedno, ali Vklj.	če	
je nemo, da bodo podnapisi prikazani samo, 
če	s	pritiskom	na	tipko	[ na daljinskem 
upravljalniku ut�išat�e zvok.

4.    Prit�isnit�e OK, da se vrnet�e v meni 
Funkcije.

Izbira jezika podnapisov na digitalnih  
TV-kanalih

Opomba:  D Ko po spodnjem post�opku 
izberet�e jezik podnapisov na digit�alnem 
TV-kanalu,	se	začasno	preglasi	želeni	
jezik podnapisov, nast�avljen v meniju 
Namestitev.
Prit�isnit�e 1. MENU na daljinskem 
upravljalniku in izberit�e Funkcije >Jezik 
podnapisov 
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Prit�isnit�e 2. Æ, da odpret�e seznam 
razpoložljivih	jezikov.

Prit�isnit�e 3. Î ali ï, da izberet�e jezik 
podnapisov.

Prit�isnit�e 4. OK.

5�9 Poslušanje digitalnih 
radijskih kanalov

Če	so	na	voljo	digitalne	oddaje,	se	med	
nast�avit�vijo samodejno namest�ijo digit�alni 
radijski	kanali.	Navodila	za	razvrstitev	digitalnih	
radijskih	kanalov	so	v	Poglavju 6.3 Razvrščanje 
kanalov. 

Prit�isnit�e 1. OK na daljinskem upravljalniku. 
Prikaže	se	meni	Vsi kanali.

S št�evilskimi t�ipkami izberit�e radijski kanal.2. 

Prit�isnit�e 3. OK.

5�10 Posodobitev programske 
opreme televizorja

Philips	nenehno	izboljšuje	svoje	izdelke,	
zato	vam	zelo	priporočamo,	da	posodobite	
programsko opremo t�elevizorja, kadar je t�o 
mogoče.	Razpoložljivost	preverite	na	strani	
www.philips.com/support.

Preverjanje	trenutne	različice	
programske opreme

Prit�isnit�e 1. MENU na daljinskem 
upravljalniku in izberit�e Namestitev Æ 
Inf� o tr� prog� opr�

Posodobitev programske opreme 
(digitalne oddaje)

Če	uporabljate	digitalne	oddaje	(DVB-T),	
t�elevizor samodejno prejema posodobit�ve 
programske	opreme.	Če	se	na	zaslonu	pojavi	
sporočilo,	da	posodobite	programsko	opremo:

Izberit�e •	 Zdaj	(priporočeno),	da	takoj	
posodobit�e programsko opremo.

Izberit�e •	 Pozneje,	če	želite,	da	vas	
t�elevizor pozneje opozori na posodobit�ev 
programske opreme.

Izberit�e •	 Prekliči da zapret�e posodobit�ev 
(ni	priporočeno).
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6 Namestitev kanalov

Ko	prvič	nastavite	televizor,	morate	izbrati	
jezik menija in izvest�i samodejno namest�it�ev 
TV-kanalov	in	digitalnih	radijskih	kanalov	
(če	so	na	voljo).

To	poglavje	vsebuje	navodila	za	ponovno	
namestitev	kanalov	in	ostalih	uporabnih	funkcij	
za namest�it�ev kanalov.

Opomba:  D s ponovno namest�it�vijo kanalov 
spremenit�e seznam Vsi kanali.

6�1 Samodejna namestitev 
kanalov

V t�em poglavju je opisano, kako samodejno 
poiščete	in	shranite	kanale.	Navodila	veljajo	
za digit�alne in analogne kanale.

Korak 1 Izbira jezika menija
Prit�isnit�e t�ipko 1. MENU na daljinskem 
upravljalniku in izberit�e Namestitev > 
Jeziki.

Prit�isnit�e 2. Æ, da vst�opit�e v meni Jezik.

Prit�isnit�e 3. Î ali ï, da izberet�e jezik.

Za pot�rdit�ev prit�isnit�e t�ipko 4. OK.

Prit�isnit�e 5. Í, da se vrnet�e v meni 
Namestitev.

Poleg	jezika	menija	lahko	spremenite	tudi	
naslednje jezikovne nast�avit�ve v meniju Jeziki 
(samo	digitalni	kanali):

Želen	jezik	avdia:•	  kot� priljubljeni jezik 
izberite	enega	od	razpoložljivih	jezikov.	Več	
informacij	si	oglejte	v	Poglavju 5.3 Nastavitev 
zvoka.

Želen	jezik	podnapisov:•	  izberit�e enega 
od	razpoložljivih	jezikov	podnapisov.	Več	
informacij	si	oglejte	v	Poglavju 5.8 Izbira 
jezika podnapisov na digitalnih TV-kanalih.

•	 Slušno prizadeti: Če	je	možnost	na	voljo,	
izberit�e Vključeno,	da	prikažete	podnapise	
za slušno prizadet�e v izbranem jeziku .

Opis avdia: •	 Če	je	možnost	na	voljo,	
izberit�e Vključeno,	da	poleg	želenega	
jezika	zvoka	slišite	tudi	zvočni	opis.

Korak	2	Izbira	države

I�zberite	državo,	v	kateri	ste.	Televizor	kanale	
namesti	in	uredi	glede	na	izbrano	državo.

V meniju 1. Namestitev prit�isnit�e ï , 
da	izberete	možnost	Država.

Prit�isnit�e 2. Æ, da odpret�e seznam.

Prit�isnit�e 3. Î	ali	,	da	izberete	državo.

Prit�isnit�e 4. Í, da se vrnet�e v meni 
Namestitev.

Korak 3 Namestitev kanalov 

Televizor	poišče	in	shrani	vse	razpoložljive	
digit�alne in analogne kanale in digit�alne radijske 
kanale.

V meniju 1. Namestitev prit�isnit�e Î ali 
ï, da izberet�e Namestitev kanala� > 
Samodejna namestitev.

Prit�isnit�e 2. Æ, da izberet�e Začni	zdaj.

Prit�isnit�e 3. OK.

Pritisnite	zeleno	tipko,	da	začnete.	4. 
Namestitev	lahko	traja	nekaj	minut.	Ko	je	
iskanje	kanalov	končano,	pritisnite	rdečo	
t�ipko, da se vrnet�e v meni Namest�it�ev. 
Za	izhod	iz	menija	pritisnite	tipko	MENU.
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Namig:  E ko	so	najdeni	digitalni	TV-kanali,	
se	na	seznamu	nameščenih	kanalov	lahko	
prikažejo	prazne	številke	kanalov.	Če	želite	
preimenovat�i, razvrst�it�i ali odst�ranit�i 
shranjene	kanale,	glejte	Poglavje 6.3 
Razvrstitev kanalov.

6�2 Ročna	namestitev	kanalov

V	tem	poglavju	je	opisano,	kako	lahko	ročno	
iščete	in	shranjujete	analogne	TV-kanale.	
Če	želite	poiskati	in	shraniti	digitalne	kanale,	
preberit�e Poglavje 6.7 Preizkus digitalnega 
sprejema.

Korak 1 Izberite sistem
Opomba:  D če	so	nastavitve	vašega	sistema	
pravilne,	preskočite	na	Korak 2 Iskanje in 
shranjevanje novih TV-kanalov.
Prit�isnit�e t�ipko 1. MENU na daljinskem 
upravljalniku in izberit�e Namestitev > 
Namestitev kanalov > Analogno: 
Ročna	namestitev.

Prit�isnit�e 2. Æ, da vst�opit�e v meni 
Namestitev kanalov� Osvet�ljena 
je	možnost	Sistem.

Prit�isnit�e 3. Æ, da se pomaknet�e na 
seznam Sistem.

Prit�isnit�e 4. Î ali ï,	da	izberete	državo	ali	
regijo.

Prit�isnit�e 5. Í, da se vrnet�e v meni 
Namestitev kanala .

Korak	2	Poiščite	in	shranite	nove	
TV-kanale

Prit�isnit�e t�ipko 1. MENU na daljinskem 
upravljalniku in izberit�e Namestitev > 
Namestitev kanala > Analogno: 
Ročna	namestitev > Iskanje.

Prit�isnit�e 2. Æ, da vst�opit�e v meni Iskanje.

Pritisnite	rdečo	tipko	in	s	številskimi	3. 
t�ipkami daljinskega upravljalnika vnesit�e 
3-mestno	frekvenco	Lahko	pa	tudi	pritisnite	
zeleno	tipko,	da	samodejno	poiščete	
naslednji kanal.

Prit�isnit�e 4. Í, ko je najden naslednji kanal.

Izberit�e 5. Shrani kot novi kan� in 
prit�isnit�e Æ, da vst�opit�e.

Prit�isnit�e 6. V redu ,	če	želite	shraniti	kanal.
Št�evilka kanala je prikazana na zaslonu.

Prit�isnit�e 7. MENU	za	izhod	iz	menija.

Natančna	naravnava	analognih	kanalov

Če	je	sprejem	slab,	lahko	ročno	natančno	
nast�avit�e analogne kanale.

Prit�isnit�e t�ipko 1. MENU na daljinskem 
upravljalniku in izberit�e Namestitev > 
Namestitev kanala > Analogno: 
Ročna	namestitev > Fina nastavitev. 

Prit�isnit�e 2. Æ, da vst�opit�e v meni Fina 
nastavitev.

Prit�isnit�e 3. Î ali ï,	da	nastavite	frekvenco.

Ko	končate,	pritisnite	4. OK.

Če	želite	natančno	naravnani	kanal	shraniti	5. 
pod t�renut�no št�evilko kanala, izberit�e 
Shrani trenut� kanal.

Prit�isnit�e 6. Æ, da pot�rdit�e.

Prit�isnit�e 7. OK..

Prit�isnit�e 8. MENU	za	izhod	iz	menija. 
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6�3 Preureditev kanalov
Prit�isnit�e 1. MENU na daljinskem 
upravljalniku in izberit�e Namestitev > 
Namestitev kanala > Preureditev.

Prit�isnit�e 2. Æ, da vst�opit�e v meni 
Preureditev.

Prit�isnit�e 3. Î ali ï, da izberet�e kanal, 
ki	ga	želite	preurediti.

Prit�isnit�e rumeno t�ipko, da kanal 4. 
premaknet�e navzgor po seznamu, ali modro 
t�ipko, da ga premaknet�e po seznamu 
navzdol.

Prit�isnit�e 5. MENU	za	izhod	iz	menija.

Preimenovanje kanala6�4 
Prit�isnit�e 1. MENU na daljinskem 
upravljalniku in izberit�e Namestitev > 
Namestitev kanala > Preureditev.

Prit�isnit�e 2. Æ, da vst�opit�e v meni 
Preureditev.

Prit�isnit�e 3. Î ali ï na seznamu Preureditev, 
da	izberete	kanal,	ki	ga	želite	preimenovati.

Pritisnite	rdečo	tipko.4. 

Prit�isnit�e 5. Í in Æ, da izberet�e znake ali Î in 
ï, da znake spremenit�e. Presledek, št�evilke 
(0–9)	in	drugi	posebni	znaki	so	med	z in A.

Prit�isnit�e zeleno t�ipko ali 6. OK,	da	končate.

Namig:  E vse znake izbrišet�e t�ako, da 
pritisnete	rumeno	tipko.	Samo	označeni	
znak izbrišet�e t�ako, da prit�isnet�e modro 
t�ipko.

6�5 Odstranitev ali ponovna 
namestitev kanalov

Shranjeni	kanal	lahko	odstranite	ali	ponovno	1. 
namest�it�e odst�ranjeni kanal.Prit�isnit�e 
MENU na daljinskem upravljalniku in 
izberit�e Namestitev > Namestitev 
kanala > Preureditev.

Prit�isnit�e 2. Æ, da vst�opit�e v meni 
Preureditev.

Prit�isnit�e 3. Î ali ï, da izberet�e kanal, 
ki	ga	želite	odstraniti	ali	ponovno	namestiti.

Če	želite	kanal	odstraniti	ali	ponovno	4. 
namest�it�i, prit�isnit�e zeleno t�ipko.

Prit�isnit�e t�ipko 5. MENU	za	izhod	iz	menija.

Ročna	posodobitev	seznama	6�6 
kanalov

Poleg	samodejne	posodobitve	lahko	seznam	
kanalov	posodobite	tudi	ročno.

Prit�isnit�e t�ipko 1. MENU na daljinskem 
upravljalniku in izberit�e Namestitev > 
Namestitev kanala > Posod� 
namestitve.

Prit�isnit�e 2. Æ, da vst�opit�e v meni Posod� 
namestitve.	Možnost	Začni	zdaj je 
označena.

Prit�isnit�e 3. OK.

Pritisnite	zeleno	tipko,	da	začnete	4. 
posodobit�ev. 

To	lahko	traja	nekaj	minut.	Ko	je	5. 
posodobitev	končana,	pritisnite	rdečo	tipko,	
da se vrnet�e v meni Namestitev kanala.

Prit�isnit�e 6. MENU za	izhod	iz	menija.
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6�7 Preizkus digitalnega 
sprejema

Če	uporabljate	digitalne	oddaje,	lahko	preverite	
kakovost	in	moč	signala	digitalnih	kanalov.	
To	vam	omogoča	nastavitev	in	preizkušanje	
antene	ali	satelitskega	krožnika.

Prit�isnit�e 1. MENU na daljinskem 
upravljalniku in izberit�e Namestitev > 
Namestitev kanala > Digitalno: 
Preizkus sprejema.

Prit�isnit�e 2. OK.

Prit�isnit�e zeleno t�ipko, da samodejno 3. 
začnete	preizkus,	ali	ročno	vnesite	
frekvenco	kanala,	ki	ga	želite	preizkusiti.	
Če	sta	kakovost	in	moč	signala	slabi,	
premaknite	anteno	ali	satelitski	krožnik	
in ponovit�e preizkus.

Ko	končate,	pritisnite	rumeno	tipko,	4. 
da	shranite	frekvenco.

Pritisnite	rdečo	tipko,	da	se	vrnete	v	meni	5. 
Namestitev kanala.

Prit�isnit�e 6. MENU za	izhod	iz	menija.

Opomba:  D če	imate	še	vedno	težave	
s sprejemom digit�alne oddaje, se obrnit�e 
na	specializiranega	tehnika.
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	Priključitev	naprav7 

	Pregled	priključevanja	7�1 
naprav

7

8

9

10

Priključki	na	zadnji	strani
Izhod za digitalni zvok 1. 
Priključki	za	izhod	zvoka	za	domači	kino	
in	druge	zvočne	sisteme.

TV	(75Ω) 2. 
Televizijska	antena.

EXT 1 – SCART (vhod-izhod)3. 
Za	številne	naprave,	vključno	z	video	
snemalniki,	kamerami	(format	VHS,	
8	mm	ali	Hi	8),	dekodirniki,	satelitskimi	
sprejemniki,	DVD-predvajalniki,	igralnimi	
konzolami ali napravami, ki ust�varjajo 
signal RGB.

EXT	3	–	Zvočni	signal	PC/YPbPr/4. 
Audio	L/R	komponentne	vtičnice	
(vhod)
Komponentni	zvočni	in	video	signali	PC	
(Y	Pb	Pr)	in	vhodni	priključki	Audio	L/R	za	
osebne	računalnike	(ko	PC	povezujete	prek	
adaptorja	DVI�-HDMI�),	predvajalnike	DVD,	
digit�alne sprejemnike, igralne konzole in 
druge komponent�ne video naprave.

Vtičnica	VGA	(PC)	(vhod)	 5. 
ali	računalnik.	Če	želite	prikazati	sliko	
s	priključene	opreme,	pritisnite	gumb	
SOURCE	na	daljinskem	upravljalniku:	
enkrat,	če	želite	izbrati	EXT 1, dvakrat�, 
če	želite	izbrati	EXT 2 itd.	Pri	nekaterih	
napravah	(priključenih	v	vtičnico	SCART)	

se t�a izbor opravi samodejno.

HDMI (vhod) 1/2 6. 
Vhodni	priključek	HDMI�	za	predvajalnike	
zgoščenk	Blu-ray,	digitalne	sprejemnike,	
igralne	konzole	in	druge	visokoločljive	
naprave.

Bočni	priključki

EXT2-CVBS/S-Video 7. 
Priključek	cinch	za	vhodni	video	za	
kompozitne	naprave.	Vhodni	priključek	
S-Video	za	naprave	S-Video

Slušalke 8. 
Mini	vtič	stereo,	velikost,	npr.	3,5	mm

Skupni vmesnik 9. 
Reža	modula	za	pogojni	dostop	(CAM).

AUDIO L/R 10. 
Vhodna	priključka	Audio	L/R	za	kompozitne	
naprave	in	naprave	S-Video.
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7�2 Priključitev	naprav

V	tem	poglavju	je	opisano,	kako	priključite	
razne	naprave	z	različnimi	priključki,	in	
dopolnjuje Vodič za hiter začetek.

Pozor:  C preden	priključite	naprave,	izključite	
napajalni kabel.

Opomba:  D Za	priključitev	naprav	na	
televizor	lahko	glede	na	razpoložljivost	in	
potrebe	uporabite	različne	priključke.

Predvajalnik	zgoščenk	Blu-ray

Za	video	polne	visoke	ločljivosti	priključite	
kabel	HDMI�,	kot	je	prikazano	na	sliki:

DVD-predvajalnik

Za	DVD-video	priključite	kabel	SCART,	kot	je	
prikazano	na	sliki:

Satelitski sprejemnik

Če	želite	sprejemati	analogne	kanale	prek	
ant�ene in digit�alne kanale prek sat�elit�skega 
sprejemnika,	priključite	antenski	kabel	in	kabel	
SCART,	kot	je	prikazano	na	sliki:

Digitalni sprejemnik HD

Če	želite	analogne	kanale	sprejemati	preko	
ant�ene, digit�alne kanale pa prek digit�alnega 
sprejemnika	HD,	priključite	dva	kabla	antene	in	
kabel	HDMI�,	kot	je	prikazano:

Kombiniran DVD-snemalnik in digitalni 
sprejemnik

Če	želite	sprejemati	analogne	kanale	prek	
ant�ene in snemat�i programe na kombiniranem 
DVD-snemalniku	in	digitalnem	sprejemniku,	
priključite	dva	antenska	kabla	in	en	kabel	
SCART,	kot	je	prikazano	na	sliki

Ločeni	snemalnik	DVD	in	sprejemnik

Če	analogne	kanale	želite	sprejemati	preko	
antene,	program	pa	snemati	z	ločenim	
snemalnikom	DVD	in	sprejemnikom,	priključite	
tri	antenske	kable	in	en	kabel	SCART,	kot	je	
prikazano:

Snemalnik	DVD	in	sistem	domačega	kina

Če	analogne	kanale	želite	sprejemati	preko	
antene,	zvok	poslušati	preko	sistema	domačega	
kina,	program	pa	snemati	s	snemalnikom	DVD,	
priključite	dva	kabla	antene,	kabel	SCART	in	
dva	digitalna	avdio	kabla,	kot	je	prikazano:

Opomba:  D če	uporabljate	domači	kino	ali	
drug	zvočni	sistem,	najboljšo	usklajenost	
zvoka in slike zagot�ovit�e t�ako, da avdio 
signal	iz	predvajalnika	najprej	povežete	s	
t�elevizorjem. Nat�o pa avdio signal preko 
priključkov	na	hrbtni	strani	televizorja	
povežite	s	sistemom	domačega	kina	
ali	zvočno	napravo.
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Igralna konzola ali kamera

Prenosno igralno konzolo ali kamero je najbolj 
praktično	priključiti	v	stranske	priključke	na	
televizorju.	I�gralno	konzolo	ali	kamero	lahko	
na	primer	priključite	v	priključka	VI�DEO/ 
S-Video	ali	AUDI�O	L/R	ob	strani	televizorja.	
Za	visokoločljive	naprave	je	na	voljo	tudi	
priključek	HDMI�.	

Stalno	priključeno	igralno	konzolo	ali	kamero	
lahko	priključite	tudi	v	priključek	HDMI�	
ali	EXT	3	(komponentni)	na	zadnji	strani	
t�elevizorja.

Osebni	računalnik

Pred	priključitvijo	osebnega	računalnika:
Hitrost	osveževanja	monitorja	osebnega	•	
računalnika	nastavite	na	60	Hz.	Seznam	
ločljivosti	računalniških	monitorjev	najdete	
v Poglavju 8 Tehnične specifikacije.

N•	 astavite	format	slike	televizorja	na	
Širok zaslon, kakor je opisano v poglavju 
Poglavje 5.3 Sprememba formata slike.

Priključitev	osebnega	računalnika	na	
zadnji strani televizorja

Kabel	VGA	priključite	v	priključek	PC	I�N	1. 
na zadnji st�rani t�elevizorja. 

Mini	vtič	zvočnega	kabla	z	osebnega	2. 
računalnika	povežite	s	priključkom	
AUDI�O	I�N	na	zadnji	strani	televizorja	TV.	

7�3 Nastavitev naprav

Dodelitev dekodirnika kanala

Dekoderje	za	odkodiranje	digitalnih	kanalov	
lahko	vključite	v	SCART.	Dodeliti	morate	
TV-kanal,	ki	ga	želite	odkodirati.	Nato	dodelite	
priključek,	v	katerem	je	vključen	dekoder.

Prit�isnit�e 1. MENU na daljinskem 
upravljalniku in izberit�e Namestitev 
> Dekoder.

Prit�isnit�e 2. Æ, da odpret�e seznam.

Prit�isnit�e 3. Î ali ï, da izberet�e kanal, 
ki	ga	želite	odkodirati.
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Prit�isnit�e 4. OK,	da	izberete	ali	odznačite	
kanal.

Če	se	želite	vrniti	v	prejšnji	meni,	5. 
prit�isnit�e t�ipko Í.

Prit�isnit�e 6. MENU za	izhod	iz	menija.

Uporaba povezave 7�4 
Philips	Easylink

Televizor	podpira	Philips	EasyLink,	ki	omogoča	
predvajanje z enim dot�ikom in preklop z enim 
dotikom	med	napravami	EasyLink.	Skladne	
naprave	morajo	biti	na	televizor	priključene	
prek	priključka	HDMI�	in	dodeljene,	kot	je	
opisano v Poglavju 7.4.1 Dodelitev konektorjev 
za naprave.

Omogočanje	ali	onemogočanje	
možnosti	EasyLink

Prit�isnit�e 1. MENU na daljinskem 
upravljalniku in izberit�e Namestitev 
> Osebni izbor > EasyLink. 

Izberit�e 2. Vključeno ali Izključeno.

Predvajanje z enim dotikom

Predvajanje	z	enim	dotikom	vam	omogoča,	
da prit�isnet�e gumb za predvajanje na daljinskem 
upravljalniku	predvajalnika	DVD	(lahko	
tudi	kakšni	drugi	napravi).	Takrat	se	zažene	
predvajanje	predvajalnika	DVD,	televizor	pa	se	
samodejno preklopi na ust�rezni vir in prikazuje 
vsebino	plošče	DVD.

Preklop sistema v stanje pripravljenosti

Možnost	preklopa	sistema	v	stanje	
pripravljenosti	omogoča,	da	pridržite	gumb 
POWER na daljinskem upravljalniku t�elevizorja 
ali na drugi napravi in t�ako t�elevizor in 
vse	priključene	naprave	HDMI�	vklopite	ali	
preklopit�e v st�anje pripravljenost�i. Preklop 
sistema	v	stanje	pripravljenosti	lahko	izvedete	
z daljinskim upravljalnikom kat�ere koli 
priključene	naprave	HDMI�.

7�5 Priprava televizorja na 
digitalne storitve

Kodirane	TV-kanale	lahko	odkodirate	
z	modulom	CAM	(Conditional	Access	Module)	
in	pametno	kartico,	ki	vam	jo	posreduje	
ponudnik	digitalnih	TV-storitev.	

Modul	CAM	lahko	omogoča	več	digitalnih	
st�orit�ev glede na izbranega operat�erja in 
storitve	(na	primer	plačljiva	televizija).	Če	želite	
več	informacij	o	storitvah	in	pogojih,	se	obrnite	
na	ponudnika	digitalnih	TV-storitev.

Uporaba modula za pogojni dostop

OPOZORILO: Preden vstavite modul  B
CAM, izklopite televizor� Sledite 
spodnjim	navodilom.	Če	modul	CAM	
vstavite nepravilno, lahko poškodujete 
modul CAM in televizor�
V	skladu	z	navodili	na	modulu	CAM	tega	1. 
previdno	vstavite	v	skupni	vmesnik	na	bočni	
st�rani t�elevizorja. 

Modul	CAM	do	konca	potisnite	v	vmesnik.2. 
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Vklopite	televizor	in	počakajte,	da	se	modul	3. 
CAM	aktivira.	To	lahko	traja	nekaj	minut.

Opomba:  D modula	CAM	ne	jemljite	iz	
reže.	Če	modul	CAM	odstranite,	boste	
deakt�ivirali digit�alne st�orit�ve.

Dostop do storitev CAM
Ko st�e vst�avili in akt�ivirali modul •	
CAM,	pritisnite	MENU na daljinskem 
upravljalniku in izberit�e TV meni > 
Funkcije > Skupni vmesnik. 

Ta	možnost	menija	je	na	voljo	samo,	če	je	
modul	CAM	pravilno	vstavljen	in	aktiviran.	
Aplikacije	in	vsebino	na	zaslonu	vam	posreduje	
ponudnik	digitalnih	TV-storitev.
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8 	Tehnični	podatki

Podprta	ločljivost	zaslona
Računalniški	formati	(PC) •	
Ločljivost	 Hitrost	osveževanja 
640	x	480	 60	Hz 
800	x	600	 60	Hz 
1024	x	768	 60	Hz 
1920	x	1080i	 60	Hz 
1920	x	1080p	 60	Hz

Opombe   D
Model	20PFL3403D	podpira	le	format	 
640	x	480	60	Hz.

•	 Formati videa 
Ločljivost	 Hitrost	osveževanja 
480i 60 Hz 
480p 60 Hz 
576i 50 Hz 
576p 50 Hz 
720p 50 Hz, 60 Hz 
1080i 50 Hz, 60 Hz 
1080p 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz 
1080p 50 Hz, 60 Hz

Opombe   D
Model	20PFL3403D	podpira	le	formata	480i	
V\576i  50 Hz in 480p 60 Hz\576p 50 Hz.

Tuner/Sprejem/Prenos
Antenski	vhod:	75	ohm,	koaksialen	(I�EC75)•	

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

Predvajanje	videa:	NTSC,	SECAM,	PAL		•	

Zemeljski	DVB	(glejte	naštete	države	•	
na	zadnji	strani	televizorja)

Daljinski upravljalnik

Vrsta:	RC-6•	

Baterije:	2	x	AAA	(vrsta	LR03)•	

Priključki	(zadaj)

EXT	1	(SCART):		SCART	vhod-izhod•	

EXT	3:	komponentni	zvočni	signal	PC	•	
(Y	Pb	Pr),	vhod	avdio	L/D	>	AUDI�O	I�N	L/R

VGA•	

HDMI�	1/2/•	

SPDI�F	OUT:	digitalni	avdio	izhod	•	
(koaksialni	S/PDI�F).	Usklajeno	z	zaslonom.

TV	ANTENNA•	

Priključki	(stranski)
I�zhod	za	slušalke	(mini	vtič	stereo)•	

EXT	2	komponentni	vhod	AUDI�O	L/R,	•	
vhod	video	(CVBS),	S-Video

skupni	vmesnik	(reža	CAM)•	

Električno	napajanje
Električno	omrežje:	AC	100–240	V	(±10	%)•	

Poraba energije in poraba energije v st�anju •	
pripravljenosti:	glejte	tehnične	podatke	na	
spletnem	mestu	www.philips.com

Temperatura	okolja:	5–35	ºC.•	

Podatki	se	lahko	spremenijo	brez	predhodnega	
obvestila.	Če	potrebujete	podrobne	podatke		
tega	izdelka,	obiščite	spletno	mesto	 
www.philips.com/support.
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Odpravljanje	težav	9 

V	tem	poglavju	so	opisane	pogoste	težave	in	
rešit�ve zanje.

Splošne	težave	9�1 
s televizorjem 

Televizor	se	ne	vključi:
I�ztaknite	napajalni	kabel,	počakajte	eno	•	
minuto	ter	ga	znova	priključite.

Preverit�e, ali je napajalni kabel pravilno •	
priključen	in	ali	je	vključeno	električno	
napajanje.

Daljinski upravljalnik ne deluje pravilno:
Preverit�e, ali so bat�erije pravilno vst�avljene •	
v	daljinski	upravljalnik	(usmerjenost	+/–).

Če	so	baterije	iztrošene	ali	šibke,	jih	•	
zamenjajt�e. 

Očistite	lečo	na	daljinskem	upravljalniku	•	
in senzorju t�elevizorja.

Pozabili ste kodo za odklepanje 
Samodejnega zaklepanja

Vnesite	»0711«,	kot	je	opisano	v	•	 Poglavju 5.7 
Zaklepanje TV-kanalov in povezanih naprav 
(samodejno zaklepanje).

Meni	televizorja	je	v	napačnem	jeziku
Preberit�e •	 Poglavje 6.1 Samodejna namestitev 
kanalov, kjer bost�e našli navodila za 
spremembo	jezika	TV-menija.

Pri vklopu, izklopu ali preklopu 
televizorja v stanje pripravljenosti, 
se	iz	ohišja	aparata	sliši	pokajoč	zvok:

Ukrepanje	ni	potrebno.	Pokajoči	zvok	•	
povzroča	običajno	širjenje	in	krčenje	
televizorja,	ko	se	ta	ohlaja	ali	segreva.	To	ne	
vpliva na delovanje.

Težave	s	TV-kanali9�2 

Predhodno	nameščeni	kanali	niso	
prikazani na seznamu kanalov:

Preverit�e, ali st�e izbrali pravi seznam.•	

Kanal	je	bil	mogoče	odstranjen	v	meniju	•	
Preureditev.	Če	želite	vstopiti	v	ustrezni	
meni, na daljinskem upravljalniku prit�isnit�e 
t�ipko MENU in izberit�e Namestitev > 
Namestitev kanala > Preureditev.

Med namestitvijo ni bil najden noben 
digitalni kanal:

Preverite,	ali	televizor	podpira	DVB-T	v	vaši	•	
državi.	Oglejte	si	seznam	držav	na	hrbtni	
st�rani t�elevizorja.

Težave	s	sliko9�3 

Indikator	električnega	napajanja	je	
vključen,,	vendar	ni	slike:

Preverite,	ali	je	antena	pravilno	priključena.•	

Preverit�e, ali st�e izbrali ust�rezno napravo.•	

Zvok je, slike pa ni:
Preverit�e, ali so nast�avit�ve slike pravilno •	
izvedene. Preberit�e Poglavje 5.3 Prilagajanje 
nastavitev slike. 

Televizor sprejema slab signal iz 
antenskega	priključka:

Preverit�e, ali je ant�enski kabel pravilno •	
priključen	na	televizor.

Na	kakovost	slike	lahko	vplivajo	glasni	•	
zvočniki,	neozemljene	zvočne	naprave,	
neonska svet�ila t�er visoke zgradbe ali 
gore. Sprejem poskusit�e izboljšat�i t�ako, 
da spremenit�e usmerjenost� ant�ene ali 
odmaknet�e naprave od t�elevizorja.

Preverite,	ali	ste	izbrali	TV-sistem,	ki	je	•	
ust�rezen za vašo regijo. Preberit�e Poglavje 
6.2 Ročna namestitev kanalov.
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Če	je	sprejem	slab	le	na	enem	kanalu,	•	
ga	poskusite	fino	nastaviti.	Glejte	
Poglavje 6.2 Natančno umerjanje analognih 
kanalov. 

Televizor	iz	priključenih	naprav	sprejema	
sliko slabe kakovosti:

Preverit�e, ali so naprave pravilno •	
priključene.

Preverit�e, ali so nast�avit�ve slike pravilno •	
izvedene. Preberit�e Poglavje 5.3 Prilagajanje 
nastavitev slike. 

Televizor ni shranil nastavitev:
Preverit�e, ali je t�elevizor nast�avljen na •	
način	Doma,	ki	vam	omogoča	popolno	
spremembo	vseh	nastavitev.	Glejte	Poglavje 
5.4 Preklop na način Trgovina ali Doma.

Slika ne ustreza velikost zaslona, 
je prevelika ali premala:

Spremenite	format	slike,	kot	je	opisano	•	
v Poglavju 5.3 Sprememba formata slike.

Položaj	slike	na	zaslonu	je	napačen:
Slikovni	signal	iz	nekaterih	naprav	•	
ne	ustreza	zaslonu.	Preverite	izhodni	
signal naprave.

Težave	z	zvokom9�4 

Slika je, vendar iz televizorja ni zvoka:

Opomba:  D če	televizor	ne	zazna	avdio	
signala,	samodejno	izklopi	zvok	in	ne	označi	
napake v delovanju.
Preverite,	ali	so	kabli	pravilno	priključeni.•	

Preverit�e, ali je glasnost� morda nast�avljena •	
na 0.

Preverit�e, ali je zvok morda povsem ut�išan•	

Slika je, kakovost zvoka pa je slaba:
Preverit�e nast�avit�ev •	 Zvok, kot� je opisano 
v Poglavju 5.3 Prilagajanje nastavitev zvoka.

Slika je, vendar se zvok sliši le iz enega 
zvočnika:

Preverit�e, ali je nast�avit�ev •	 Ravnotežje 
pravilno	določena,	kot	je	opisano	
v Poglavju 5.3 Prilagajanje nastavitev zvoka. 

Težave	pri	priključevanju	9�5 
z vmesnikom HDMI

Pri	priključevanju	naprav	HDMI	je	prišlo	
do	težav

Podpora	HDCP	lahko	povzroči	zakasnitev	•	
pri	prikazu	slike	z	naprave	na	TV-zaslonu.

Če	televizor	ne	zazna	naprave	in	na	zaslonu	•	
ni slike, poskusit�e preklopit�i na kakšno 
drugo napravo in nat�o nazaj na prvot�no, 
s	čimer	jo	boste	ponastavili.

Če	v	presledkih	prihaja	do	motenj	zvoka,	•	
preberite	uporabniški	priročnik	naprave	
HDMI�	in	ugotovite,	ali	so	izhodne	nastavitve	
pravilne.	Ali	pa	avdio	kabel	iz	naprave	HDMI�	
poskušajte	vključiti	v	konektor	AUDI�O	I�N	
na	hrbtni	strani	televizorja.

Težave	v	zvezi	s	priključitvijo	9�6 
osebnega	računalnika	

Slika	z	osebnega	računalnika	
na televizorju ni stabilna ali ni 
sinhronizirana:

Preverite,	ali	sta	na	osebnem	računalnika	•	
izbrani	podprta	ločljivost	in	hitrost	
osveževanja.	Podprte	ločljivosti	in	hitrosti	
osveževanja	si	oglejte	v	Poglavju 8 Tehnične 
specifikacije.
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Obrnite se na nas9�7 

Če	težave	ne	morete	odpraviti,	preberite	
odgovore na pogost�a vprašanja na splet�nem mest�u 
www.philips.com/support.	

Če	je	težava	še	zmeraj	nerešena,	se	obrnite	
na	center	za	pomoč	uporabnikom	v	vaši	državi,	
ki	je	naveden	v	tem	uporabniškem	priročniku.

OPOZORILO:  Televizorja ne  B
poskušajte popraviti sami� Pride 
lahko do resnih osebnih poškodb,, 
nepopravljivih poškodb televizorja 
ali prenehanja veljavnosti jamstva�

Opomba:  D preden se obrnet�e na nas, 
zabeležite	model	televizorja	in	serijsko	
številko.	Te	številke	boste	našli	na	zadnji	
strani	televizorja	ter	na	embalaži.
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