
Register your product and get support at

www.philips.com/welcome
32PFL5404/12

LT Vartotojo vadovas



���������	 
�

��
�
���

��������������� �

�
�

�������� 

�

���!!�"!
#�$%��&% 
��!
'�((� )*&%�+��,*-�$
0��&1���,�2��&% �

!"�!
 ��-,�%�+3�	*$*�
4%+5%�& '�"���(�� )*&%���*,&%�6
7��*+�% �

��

 &*	%��&�&8+���%���9�
:�*5� 
��"'�'!� ,%�&%����,�	���
;�%+�� 
�
��
"���
 +�5<�*��%+��9�%��
4�����	�%+6 
�

�


�(�"
 ��2=	��+9������>+��9
?@@ABC 
�
�

�'""�"�
 D@EFG�HIJKM�HJNIFG
O%�P%�*��-1� 
��

��� Q+�P�+���	S$1�
#�$%��&% 
�

�"""((� 9���
Q���%+6 
��
�(((
Q�%��% �

�
��((! U�5��*�W��6�
X�Y�Z[\�]� ^(�("(�"�
����( �*�%�
)%�$�% �"('(�� �*�%�
)��	�%+�% �(""���� �*�%�
)�_�52����)�_�52*��� !
�������!! `������,�b�	�>,,����*�%�
U�6���%+6 
�

�
"'

(� f�%����+�55��
U*��� ""�(
��� )*&%��%5�%��
k*��&% 

�

q'q'q� k*-*��%x��,�*6�&�P�z{W�*�%-�>f4
k*����%� �

�(�
��
'� |	%5%6%�f�1���
z*5}+�% 
�

q��!�
���������������������������


'�
("�
>,�����%�������������������������������������������������������������
>,����*�%�

~�[[�� �!������q 
����:4�5�+���
������ ^'��!�!!
��! )*&%�+��,*-�$

:�*$�+�&* 
�

�

!�'( ��-,�%�+3�	*$*�
:�*$�+��% 

'���"��
����

 �*&%�+��&���
7�,%�% �

��

���� {��<9*+*��*�%����%����*��*�%5�+���,%�%�

����+�����+�7�,%�%
:$����� 
���(�"��

 )*&%��%5�%�
:������:�	���-�:$�--��% 
�

�

"�
�
 :�	���-���;���+��-�%��9��{%��9��<��%��9�_��

;�%+��
{=�&�P� 
�

�"��''
" ��	������%�%5%
�+���6���+�6*5 f�+��%��U*��
�

�''��
��

f�+��%��U%��*+%��z%���U*���

�(
���

'�

9����������������������������������������������������������
U%��*+%���%��

�����]� 
q�

q�

q��(�

www.philips.com/support
Model 
Serial 

{	����+9*�5%��*+�����*������%���	����5��*9�,������;*���,6%��6��+9*�5%��*+����������,	���,���*5���,,*���



1

  6 Kanal� �diegimas   25 
  �diekite kanalus automatiškai   25 
  �diekite kanalus rankiniu b�du   26 
  Kanal� pervardinimas   28 
  Kanal� pertvarkymas   28 

  7 �rengini� prijungimas   29 
  Galin�s jungtys, skirtos 19–22 coli� 

�strižain�s televizoriams   29 
  Galin�s jungtys, skirtos 26 coli� ir 

didesn�s �strižain�s televizoriams   31 
  Šonin�s jungtys   32 
  Prijunkite kompiuter�   33 
  „Philips EasyLink“ naudojimas   34 
  Naudokite „Kensington“ užrakt�   37 

  8 Produkto informacija   38 
  Palaikoma ekrano skiriamoji geba.   38 
  Multimedija   38 
  Imtuvinis derintuvas / pri�mimas / 

perdavimas   38 
  Nuotolinio valdymo pultas   38 
  Maitinimas   38 
  Papildomi TV laikikliai   39 

  9 Trik�i� diagnostika ir šalinimas   40 
  Bendros su TV susijusios problemos   40 
  Su TV kanalais susijusios problemos   40 
  Su vaizdu susijusios problemos   40 
  Su garsu susijusios problemos   41 
  Su HDMI prijungimu susijusios 

problemos   41 
  Su kompiuterio prijungimu susijusios 

problemos   41 
  Susisiekite su mumis   41 

  10 Rodykl¡   42 

 Turinys
   1 Pranešimas   2 

  2 Svarbu   4 

  3 TV apžvalga   7 
  Šone esantys valdikliai ir indikatoriai   7 
  Nuotolinio valdymo pultas   7 

  4 �renginio naudojimas   9 
  �junkite / išjunkite TV arba �junkite 

bud�jimo režim�   9 
  Kanal� perjungimas   9 
  Prijungt� �rengini� perži�ra   10 
  Sureguliuokite TV garsum�   11 
  Naudokit�s teletekstu   11 

  5 Naudokit¡s didesn¡mis gaminio 
galimyb¡mis   12 
  Prisijunkite prie TV meniu   12 
  �rengini� pašalinimas iš pagrindinio meniu  12 
  Pakeiskite vaizdo ir garso nustatymus   12 
  Naudokite išpl�stines teleteksto funkcijas  15 
  Susikurkite ir naudokit�s m�gstamiausi� 

kanal� s�rašais   16 
  Naudokite laikma�ius   17 
  Naudokite TV užrakt�   18 
  TV laikrodžio naudojimas   19 
  „Scenea“ naudojimas   19 
  Ži�r�kite televizori� dviguba perži�ra   21 
  Nuotrauk� ži�r�jimas ir muzikos 

klausymas iš USB saugojimo �renginio   21 
  TV programin�s �rangos atnaujinimas   23 
  Pakeiskite TV nuostatas   23 
  Prisijungimas prie dekoderio kanalo   24 
  Prad�kite TV demonstracin	 versij�   24 
  Gamyklini� TV nustatym� atk�rimas   24 

Li
et

uv
iš

ka
i

LT



2

   Pikseli� charakteristikos  
  Šiame LCD produkte yra daug spalv� 
pikseli�. Nors jame yra 99,999 % arba 
daugiau efektyvi� pikseli�, vis tiek ekrane 
nuolat gali atsirasti juod� tašk� arba 
ryški� šviesos tašk� (raudonos, žalios arba 
m�lynos spalvos). Tai strukt�rin� ekrano 
ypatyb� (atitinkanti bendrus pramoninius 
standartus), o ne gedimas.
   Atitikimas EMF 
  „Koninklijke Philips Electronics N.V.“ gamina 
ir parduoda daugyb	 naudotojams skirt� 
produkt�, kurie bendrai, kaip bet kuris 
elektroninis aparatas, pasižymi savybe 
priimti elektromagnetinius signalus. 
  Vienas iš svarbiausi� „Philips“ verslo 
princip� – atlikti visus reikalingus savo 
produkt� sveikatos ir saugos matavimus, 
kad jie atitikt� visus taikomus teis�tus 
reikalavimus ir produkt� gaminimo metu 
taikomus EMF standartus.
  „Philips“ �sipareigoja kurti, gaminti ir 
parduoti produktus, kurie neturi jokio 
sveikatai kenksmingo poveikio. „Philips“ 
patvirtina, kad jei j� produktai tinkamai 
naudojami pagal numatyt� paskirt�, jie yra 
saug�s, atsižvelgiant � šiandien turimus 
mokslinius �rodymus. 
  „Philips“ aktyviai dalyvauja sudarant 
tarptautinius EMF ir saugos standartus; tai 
leidžia „Philips“ geriau numatyti tolesnius 
norminimo proceso etapus ir iš karto juos 
pritaikyti savo produktams.
   Maitinimo saugiklis (tik JK) 
  Šiame TV yra �montuotas patvirtintas 
plokš�ias kištukas. Jei reikia pakeisti 
maitinimo saugikl�, jis turi b�ti pakeistas 
tokios pa�ios, ant kištuko nurodytos, vert�s 
saugikliu (10 A, pvz.).

      1 Nuimkite saugiklio dangtel� ir išimkite 
saugikl�. 

    2 Pakei�iamas saugiklis turi atitikti BS 1362 
ir turi b�ti pažym�tas ASTA patvirtinimo 
ženklu. Jei saugikl� pametate, susisiekite su 
savo atstovu, kad jis patikrint�, kokio tipo 
buvo saugiklis. 

         1 Pranešimas
  ©Koninklijke Philips Electronics N.V, 2009. Visos 
teis�s ginamos.
  Speci
 kacijos gali b�ti pakeistos be išankstinio 
�sp�jimo. Prekiniai ženklai yra Koninklijke Philips 
Electronics N.V arba jos atitinkam� savinink� 
nuosavyb�. Philips pasilieka teis	 keisti produktus 
ir ne�sipareigoja atitinkamai pakeisti ankstesni� 
produkt�.
  Šiame vadove pateikta medžiaga atitinka 
sistemos paskirt�. Jei produktas arba jo atskiri 
moduliai ar proced�ros naudojamos ne pagal 
šiame vadove nurodyt� paskirt�, turi b�ti gautas 
j� patikimumo ir tinkamumo patvirtinimas. 
„Philips“ garantuoja, kad pati medžiaga 
nepažeidžia joki� Jungtini� Amerikos Valstij� 
patent�. Daugiau n�ra jokios išreikštos ar 
numanomos garantijos.
   Garantija  

    Pavojus susižeisti, sugadinti TV arba • 
anuliuoti garantij�! Niekada nebandykite 
patys taisyti televizoriaus.
    TV ir priedus naudokite pagal gamintojo • 
numatyt� paskirt�.
    TV galin�je pus�je išspausdintas • 
persp�jimo ženklas nurodo elektros šoko 
pavoj�. Niekada nenuimkite TV dang�io. 
D�l technin�s prieži�ros arba remonto 
visada susisiekite su „Philips“ klient� 
aptarnavimo tarnyba.

   
  Bet kokia aiškiai šiame vadove išreikšta 
draudžiama veikla ar reguliavimo bei 
surinkimo proced�ros, kurios šiame 
vadove nerekomenduojamos ar 
neleistinos, anuliuos garantij�.
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    3 V�l užd�kite saugiklio dangtel�.
    Jei norite, kad b�t� išlaikytas atitikimas EMC 
direktyvai, šio produkto maitinimo kištuko 
negalima atskirti nuo maitinimo laido.
   Autori� teis¡s 

   
  VESA, FDMI ir VESA montavimo atitikimo 
logotipai yra „Video Electronics Standards 
Association“ prekiniai ženklai.
   ®  „Kensington“ ir „Micro Saver“ yra JAV 
registruoti „ACCO World“ korporacijos 
prekiniai ženklai, kartu su išleistomis 
registracijomis ir laukian�iais prašymais kitose 
šalyse visame pasaulyje. 
  Visi kiti registruoti ir neregistruoti prekiniai 
ženklai yra j� atitinkam� savinink� nuosavyb�.
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      Rizika susižeisti ar sugadinti TV!• 
    Reikalaujama, kad TV, kuris sveria • 
daugiau nei 25 kg, kelt� ir nešt� du 
žmon�s.
    Tvirtindami prie TV stov�, naudokite • 
tik stov�, esant� rinkinyje. Tvirtai 
pritvirtinkite stov� prie TV. Pad�kite 
TV ant plokš�io, lygaus paviršiaus, 
kuris gali išlaikyti bendr� TV ir stovo 
svor�.
    Montuodami TV prie sienos, naudokite • 
tik tok� stov�, kuris gali išlaikyti TV 
svor�. Tvirtinkite sienin� laikikl� prie 
sienos, kuri gali išlaikyti bendr� TV 
ir sieninio laikiklio svor�. „Koninklijke 
Philips Electronics N.V.“ neprisiima 
atsakomyb�s už netinkam� laikiklio 
pritvirtinim� prie sienos, d�l kurio 
�vyksta nelaimingas atsitikimas, 
susižeidžiama ar patiriama žala.

      Pavojus susižeisti vaikams!Kad TV • 
nenukrist� nuo pagrindo ir nesužeist� 
vaik�, laikykit�s ši� atsargumo priemoni�:

    Ned�kite TV ant staltiese ar kita • 
medžiaga, kuri� galima nutempti, 
apdengto paviršiaus.
    Patikrinkite, ar visas TV korpusas • 
patikimai pastatytas ant pagrindo.
    Nepritvirtin	 bald� ir TV prie sienos • 
arba tinkamos atramos, nestatykite 
TV aukštai (pvz., ant knyg� lentyn�).
    Neleiskite vaikams lipti ant bald�, kad • 
pasiet� TV.

      Perkaitimo pavojus! Nelaikykite TV • 
ankštoje patalpoje. Palikite bent 4 
coli� arba 10 cm tarp� tarp sien� TV 
ventiliacijai. Saugokite, kad užuolaidos 
ar kitos medžiagos neuždengt� TV 
ventiliavimo ang�.
    Pavojus sugadinti TV! Prieš �jungdami TV � • 
maitinimo lizd�, �sitikinkite, kad maitinimo 
�tampa atitinka TV galin�je pus�je 
išspausdint� vert	. Niekada nejunkite TV � 
maitinimo lizd�, jei �tampa skiriasi.
    Sužeidimo, gaisro ar elektros laido • 
pažeidimo pavojus! Ned�kite TV ir kit� 
daikt� ant elektros laido.

         2 Svarbu
   Prieš naudodami TV perskaitykite ir išsiaiškinkite 
visas instrukcijas. Jei pažeidimas atsiranda 
d�l netinkamo instrukcij� laikymosi, garantija 
netaikoma.

    Saugumas
    Elektros šoko ar gaisro pavojus!• 

    Saugokite TV nuo lietaus ir dr�gm�s. • 
Prie TV ned�kite joki� ind�, pvz., vaz� 
su vandeniu. Jei ant TV paviršiaus 
arba � vid� pateko skys�io, tuoj pat 
atjunkite TV nuo elektros srov�s 
šaltinio. Iškvieskite „Philips“ klient� 
aptarnavimo tarnybos darbuotoj�, kad 
prieš naudojim� patikrint� j�s� TV.
    Saugokite TV, nuotolinio valdymo • 
pultel� ir baterijas nuo atviros liepsnos, 
kaitinimo šaltini� ir tiesiogini� saul�s 
spinduli�.
  Žvakes ir kitus liepsnos šaltinius visada 
laikykite toliau nuo TV, nuotolinio 
valdymo pultelio ir akumuliatori�.

    
    Nekaišiokite joki� daikt� � • 
ventiliacijos ir kitas TV angas.
    Pasukdami TV, neprispauskite • 
elektros laido. Prispaudus maitinimo 
laid� gali atsilaisvinti jungtys ir imti 
kibirkš�iuoti.

      Trumpojo sujungimo ar gaisro pavojus!• 
    Niekada neleiskite, kad nuotolinis • 
valdymas ar baterijos aplyt�, sušlapt� 
ar �kaist�.
    Saugokite maitinimo kištuk� nuo • 
stiprios išorin�s j�gos. Išklib	s 
maitinimo kištukas gali kibirkš�iuoti 
ar užsidegti.
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       Sen� produkt� ir element� išmetimas

    
  Produktas sukurtas ir pagamintas naudojant 
aukštos kokyb�s medžiagas ir komponentus, 
kuriuos galima perdirbti ir naudoti pakartotinai.

    
  Jei matote perbrauktos šiukšli� d�ž�s su 
ratukais simbol�, pritvirtint� prie produkto, 
tai reiškia, kad produktui galioja Europos 
direktyva 2002/96/EB. Sužinokite, kokia 
vietin� sistema taikoma atskiram elektros ir 
elektronini� produkt� surinkimui.
  Laikykit�s nustatyt� vietini� taisykli� ir 
neišmeskite sen� produkt� su kitomis 
buitin�mis atliekomis.
  Tinkamas seno produkto išmetimas padeda 
išvengti galim� neigiam� pasekmi� aplinkai ir 
žmoni� sveikatai.

    
  Produkte yra elementai, kuriems galioja 
Europos direktyva 2006/66/EB, ir j� negalima 
išmesti su �prastomis buitin�mis atliekomis.
  Sužinokite, kokios vietin�s taisykl�s taikomos 
atskiram baterij� surinkimui, nes tinkamas 
išmetimas padeda išvengti neigiam� pasekmi� 
aplinkai ir žmoni� sveikatai.

    Užtikrinkite laisv� pri�jim� prie elektros • 
lizdo, kad gal�tum�te lengvai atjungti TV 
nuo elektros.
    Kai atjungiate maitinimo laid�, visada • 
traukite kištuk�, o ne kabel�.
    Prieš audr� išjunkite TV maitinim� ir • 
atjunkite anten�. Jeigu žaibuoja, nelieskite 
nei TV, nei elektros laido, nei antenos 
kabelio.
    Klausos pažeidimo pavojus! Klausydamiesi • 
per ausines nesiklausykite per garsiai arba 
per ilgai.
    Jei TV buvo atvežtas esant žemesnei nei • 
5 °C temperat�rai, išpakuokite ir, prieš 
�jungdami TV � elektros lizd�, palaukite, 
kol TV temperat�ra susilygins su 
kambario temperat�ra.

       Ekrano prieži²ra
    Kiek �manoma, venkite statišk� vaizd�. • 
Statiški vaizdai yra tokie vaizdai, kurie 
ekrane rodomi ilg� laik�. Pvz.: ekrano 
meniu, juodos juostos ir laiko ekranai. 
Jei b�tina naudoti statiškus vaizdus, 
sumažinkite ekrano kontrast� ir ryškum�, 
kad išvengtum�te pakenkimo ekranui.
    Prieš valym� išjunkite TV.• 
    TV ir jo korpus� valykite švelniu, dr�gnu • 
audiniu. Spiritu, chemin�mis medžiagomis 
ir buitiniais valikliais TV nevalykite.
    Atsargiai, nepažeiskite TV ekrano ! • 
Niekada nelieskite, nespauskite, netrinkite 
ir netrenkite � ekran� su jokiu daiktu.
    Nor�dami išvengti deformavimo ir spalv� • 
blukimo, vandens lašus nuvalykite kaip 
�manoma grei�iau.
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     • Parengties metu suvartojama mažai 
energijos 

    Aukš�iausios klas�s pažangiausios energijos 
schemos leidžia TV suvartoti labai nedidel� 
kiek� energijos, neprarandant pastovios 
parengties funkcijos.
   Energijos valdymas  (Yra tik tam tikruose 
modeliuose)
  Šio TV pažangus energijos valdymas užtikrina 
efektyviausi� energijos panaudojim�. J�s 
galite patikrinti, kaip j�s� TV nustatymai, 
ryškumo lygis matomame ekrane ir supan�ios 
šviesos s�lygos nulemia santykin� energijos 
suvartojim�.
     Eksploatacijos pabaiga 
  Jei reikia informacijos apie tinkam� 
televizoriaus ir baterij� išmetim�, žr. naudotojo 
 vadovo   (žr. ‘Sen� produkt� ir element� 
išmetimas’ puslapyje   5  )  skyri� „Sen� gamini� ir 
baterij� išmetimas“. 

     „ECO-Green“

   
    Didelis energijos efektyvumas• 
    Parengties metu suvartojama mažai • 
energijos
    Sukurta palengvinti perdirbim�• 

    „Philips“ nuolat stengiasi mažinti savo 
novatorišk� vartotoj� produkt� poveik� aplinkai. 
Gamybos metu siekiame pagerinti aplink�, 
mažindami žalingas medžiagas, taupydami 
energij�, pateikdami utilizavimo instrukcijas bei 
perdirbdami produktus.
  D�l ši� pastang� aplinkos apsaugai, šis TV 
buvo apdovanotas Europos ekologiškai švari� 
produkt� žyma-g�le– www.ecolabel.eu
  Detali� informacij� apie energijos suvartojim� 
parengties funkcijos metu, garantijos polis�, 
atsargines dalis ir šio TV perdirbim� savo šalyje 
galite rasti „Philips“ internetiniame puslapyje, 
adresu www.philips.com.
  Šis TV pasižymi savyb�mis, kurios padeda taupyti 
energij�. Šis TV buvo apdovanotas Europos 
ekologiškai švari� produkt� žyma d�l aplinkai 
nežaling� savybi�.
   Energijos efektyvumo savyb¡s 

     • Aplinkos šviesos jutiklis  (Yra tik tam 
tikruose modeliuose)
  Kad energija b�t� taupoma, �montuotas 
aplinkos šviesos daviklis sumažina TV ekrano 
ryškum�, kai supanti šviesa patams�ja.
     • Energijos taupymas 
  TV energijos taupymo nustatymas apima 
kelis TV nustatymus ir s�lygoja energijos 
taupym�. Žr. sumanius nustatymus 
s�rankos meniu.
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       Nuotolinio valdymo pultas

   
1

28 2
3
4
5
6
7

8

9

10

13
14

17

19

20

18

15
16

27

24

23

21

22

26
25

12
11

       3 TV apžvalga
  Šioje dalyje apžvelgiami dažniausiai naudojami 
TV valdikliai ir funkcijos.

    Šone esantys valdikliai ir 
indikatoriai

   
a     POWER : �jungia arba išjungia �rengin�. 

�renginys n¡ra visiškai išjungtas tol, kol 
neišjungiamas iš maitinimo lizdo.

b  P/CH +/- : Perjungia � kit¿ arba ankstesn� 
kanal¿.

c     SOURCE : Parenka prijungtus 
�renginius.

d  VOLUME +/- : Garsina arba tildo.

3

4

2

1
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o    ( Stabdyti )
  Sustabdo atk�rim�.

p    ( Nutildyti )
  Nutylina arba atkuria garsum�.

q  P +/-  ( + / - programa )
  Perjungia � kit� arba ankstesn� kanal�. Kai 
�jungtas televizoriaus meniu, veikia kaip 
puslapis � virš� / � apa�i�.

r     FORMAT 
  Parenka vaizdo format�.

s  0-9  ( Skaitmeniniai mygtukai )
  Parenka kanal� arba nustatym�.

t     PICTURE 
  Paleidžia vaizd� meniu. (Nepalaikoma 
visuose modeliuose.

u     SOUND 
  Paleidžia garso meniu. (Nepalaikoma 
visuose modeliuose.)

v     +/-  ( + / - garsumas )
  Garsina arba tildo.

w     BACK  P/P  ( Ankstesnis kanalas )
  Gr�žina � ankstesn� kanal� arba meniu 
ekran�.

x     GUIDE 
  Perjungia iš kanal� tinklelio � program� 
s�raš� ir atvirkš�iai.

y  SCENEA  ( Tapetas )
  Parodo tapet� televizoriaus ekrane.

z  DEMO 
  �jungia arba išjungia demonstravimo 
meniu.

{  TV 
  Perjungia atgal � antenos šaltin�.

|  SUBTITLE  (tik RF skaitmeniniam 
televizoriui)
    �jungia arba išjungia subtitrus.

a    ( Parengties režimas �jungtas )
    Jei televizorius �jungtas, perjungia j� � • 
bud�jimo režim�.
    %jungia televizori�, jei jis yra • 
bud�jimo režime.

b  MHEG/TELETEXT 
  �jungia arba išjungia teletekst�.

c     SOURCE 
  Parenka prijungtus �renginius.

d  Spalvoti mygtukai 
  Parenka užduotis ir parinktis.

e  AD  ( Garso deskriptorius ) (tik RF 
skaitmeniniam televizoriui)
  Tik JK: �galina garso komentarus 
turintiems regos sutrikim�.

f    ( Pradžia )
  �jungia arba išjungia pradžios meniu.

g     OPTIONS 
  Prisijungia prie parink�i�, susijusi� su 
dabartine veikla arba pasirinkimu.

h  OK 
  Patvirtina �vedim� arba pasirinkim� ir 
rodo kanal� tinklel�, kai ži�rite TV.

i        ( Naršymo mygtukai )
  Naršo po meniu.

j     INFO 
  Rodo informacij� apie program�, jei ji 
yra. Jei informacija pateikiama keliuose 
puslapiuose, paspauskite     OPTIONS , kad 
pereitum�te � kit� puslap�.

k    ( Ieškoti atgal )
  Ieško atgal.

l    () Ieškoti � priek� 
  Ieško � priek�.

m    ( Leisti / pristabdyti )
  Paleidžia, pristabdo arba t	sia atk�rim�.

n    ( �rašyti ) (naudojama tik „EasyLink“ 
 funkcijoms   (žr. ‘„Philips EasyLink“ 
naudojimas’ puslapyje   34  ) )
  Paleidžia arba sustabdo vaizdo �rašym�.

LT
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 Patarimas

 Veikdamas parengties režimu, televizorius  •
eikvoja elektros energij�, nors ir labai nedaug. 
Ilgesn� laik� nesinaudodami televizoriumi, 
išjunkite j� iš elektros tinklo.

 Pastaba

 Jei nerandate nuotolinio valdymo pulto ir  •
norite �jungti televizori� iš bud�jimo režimo, 
paspauskite TV šone esant� mygtuk�  P/CH 
+/-  arba  SOURCE .

      Kanal� perjungimas

    
     

      Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite • 
 P +/-  arba televizoriaus šone paspauskite 
 P/CH +/- .
    Su  • Skaitmeniniai mygtukai  �veskite kanalo 
numer�.
    Naudokit�s kanal�  • tinkleliu    (žr. ‘Kanal� pagal 
kanal� tinklel� perjungimas’ puslapyje   10  ) .

 Pastaba

 Jei naudojat�s m�gstamiausi� kanal� s�rašu,  •
juos galite pasirinkti tik iš s�rašo.

      4 �renginio 
naudojimas

  Šiame skyriuje pateikta informacija apie tai, kaip 
atlikti pagrindinius  veiksmus   (žr. ‘Naudokit�s 
didesn�mis gaminio galimyb�mis’ puslapyje   12  ) .

    �junkite / išjunkite TV arba 
�junkite bud¡jimo režim¿

    

     
     Jei norite �jungti 

    Jei bud�jimo režimo indikatorius • 
nešvie�ia, paspauskite TV šone esant�  
  POWER  mygtuk�.
    Jei bud�jimo režimo indikatorius švie�ia • 
raudonai, nuotolinio valdymo pulte 
paspauskite    ( Parengties režimas 
�jungtas ) mygtuk�.

     Jei norite �jungti bud¡jimo režim¿ 
    Nuotolinio valdymo pulte paspauskite  •   
( Parengties režimas �jungtas ) mygtuk�.

    Bud�jimo režimo indikatorius pradeda  »
šviesti raudonai.

       Jei norite �jungti 
    Paspauskite TV šone esant�  •   POWER  
mygtuk�.

    Bud�jimo režimo indikatorius išsijungia. »
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          Prijungt� �rengini� perži²ra

 Pastaba

 Prie pasirinkdami �rengin� TV kaip šaltin�,  •
pirmiausia j� �junkite.

    Naudokite šaltinio mygtuk¿

   
    1 Paspauskite     SOURCE .

    Parodomas šaltini� s�rašas. »

      2 Paspauskite  Naršymo mygtukai , jei norite 
pasirinkti �rengin�.

    3 Jei norite patvirtinti savo pasirinkim�, 
paspauskite  OK .

    TV perjungiamas � pasirinkt� �rengin�. »

     Kanal� pagal kanal� tinklel� 
perjungimas
  Kanal� tinklelis leidžia matyti visus galimus 
kanalus tinklelio formatu.

   
    1 Paspauskite  OK .

    Parodomas kanal� tinklelis. »

      2 Paspauskite       , nor�dami naršyti 
kanal� tinklelyje ir perži�r�ti kanal�.

    Kanalo turinys rodomas po maždaug  »
dviej� sekundži�.

      3 Kai randate pageidaujam� kanal� ir norite 
perži�r�ti, paspauskite  OK .

    Rodomas pasirinktas kanalas. »

LT



11

        Naudokit¡s teletekstu

     
      1 Paspauskite  MHEG/TELETEXT .

    Parodomas pagrindinis rodykl�s  »
puslapis.

      2 Puslap� pasirinkite taip:
    paspauskite  • Skaitmeniniai mygtukai , 
nor�dami �vesti puslapio numer�;
    paspauskite  • P +/-  arba     , nor�dami 
perži�r�ti kit� arba ankstesn� puslap�;
    paspauskite  • Spalvoti mygtukai , 
nor�dami pasirinkti spalvos kodo 
element�;
    paspauskite  •    BACK , nor�dami 
gr�žti � anks�iau perži�r�t� puslap�;

      3 Paspauskite  MHEG/TELETEXT , jei 
nor�site išeiti iš teleteksto ekrano.

          Sureguliuokite TV garsum¿

    
      
     Garsumo didinimas arba mažinimas 

    Paspauskite  •    +/- .
    Paspauskite televizoriaus šone esant� • 
 VOLUME +/- .

     Garso išjungimas arba �jungimas 
    Paspauskite  •  , jei norite išjungti gars�.
    Dar kart� paspauskite  •  , jei norite išjungti 
gars�.
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      �rengini� pašalinimas iš 
pagrindinio meniu
  Jei �renginys prie televizoriaus nebeprijungtas, 
pašalinkite j� iš pagrindinio meniu.
     1 Paspauskite    ( Pradžia ).
    2 Spausdami        pasirinkite �rengin�, kur� 

pašalinsite.
    3 Paspauskite     OPTIONS .

    Parodomas s�rašas   » [Pašalinti �reng.] .

      4 Paspauskite  OK  ir pasirink	  [Pašalinti]  
pašalinkite �rengin�.

    Pasirinktas �renginys pašalinamas iš  »
pagrindinio meniu.

          Pakeiskite vaizdo ir garso 
nustatymus
  Pakeiskite vaizdo ir garso nustatymus pagal 
savo poreikius. Galite taikyti iš anksto nustatytus 
nustatymus arba galite rankiniu b�du keisti 
nustatymus.

    Nustatym� pagalbos naudojimas
  Jei norite parinkti geriausio vaizdo ir garso 
nustatymus, naudokite nustatym� pagalb�.
    1 Paspauskite    ( Pradžia ).
    2 Jei norite pasirinkti  [S¿ranka]  >  [Vaizdas]  

>  [Nustat.priemon¡] , paspauskite      
 .

    3 Paspauskite  OK .
    Parodomas   » [Nustat.priemon¡]  meniu. 
Jei norite išsirinkti pageidaujamus 
vaizdo nustatymus, vadovaukit�s ekrane 
pateikiamais nurodymais.

         5 Naudokit¡s 
didesn¡mis 
gaminio 
galimyb¡mis

    Prisijunkite prie TV meniu
  Meniu pad�s �diegti kanalus, pakeisti vaizdo ir 
garso nustatymus ir pasiekti kitas ypatybes.
     1 Paspauskite    ( Pradžia ).

    Parodomas meniu ekranas. »

    
      2 Jei norite pasirinkti ir naršyti viename iš 

toliau nurodyt� meniu, paspauskite      
 .

     • [Ži²r¡ti TV] V�l perjungia � antenos 
šaltin�, jei pasirenkamas kitas šaltinis.
     • [S¿ranka] Pasiekia meniu, skirtus 
vaizdo, garso ir kitiems nustatymams 
keisti.
     • [Prid.nauj.�reng] Prie pagrindinio 
meniu prideda nauj� �rengini�.

      3 Jei norite patvirtinti savo pasirinkim�, 
paspauskite  OK .

    4 Jei norite išeiti, paspauskite    ( Pradžia ).

 Patarimas

 Pasirink	   • [Prid.nauj.�reng] , vadovaudamiesi 
ekrane pateikiamais nurodymais pasirinkite 
tinkam� �rengin� ir jungt�.

Prid.nauj.įreng Sąranka

Žiūrėti TV

LT
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     • [Atspalvis] Kompensuoja spalv� kitim� 
NTSC kodinio perdavimo metu.
     • [Ryškumas] Reguliuoja vaizdo ryškum�.
     • [Triukšmo mažinim] Filtruoja ir sumažina 
vaizdo triukšm�.
     • [Atspalvis] Reguliuoja vaizdo spalv� 
balans�. 
     • [Pasirinkt.atspalv] Derina atspalvio 
nustatym�.
     • [Pixel Plus HD] Skaitmeniniu b�du 
reguliuoja optimalios kontrasto, spalv� ir 
ryškumo kokyb�s vaizd�.

     • [Dinam.kontrast.] Didina kontrast�. 
Rekomenduojamas  [Vidut.]  
nustatymas.
     • [Dinam.fon.apšviet] Reguliuoja TV 
foninio apšvietimo šviesum�, kad 
atitikt� apšvietimo s�lygas.
     • [Spalv.pagerinim.] Padaro spalvas 
ryškesnes ir pagerina detali� 
skiriam�j� geb� esant ryškioms 
spalvoms. Galite �jungti arba išjungti 
ši� ypatyb	.

       • [Šviesos daviklis] Dinamiškai reguliuoja 
nustatymus pagal apšvietimo s�lygas.
     • [Komp. režimas] Reguliuoja vaizd�, per 
HDMI / DVI / VGA, kai prie televizoriaus 
prijungtas kompiuteris (PC).
     • [Vaizdo formatas] Pakei�ia vaizdo 
format�.
     • [Horizontalus posl] Sureguliuoja vaizd�, 
kad b�t� horizontalios pad�ties, PC-VGA 
arba YPbPr (EXT2 arba EXT3).
     • [Vertikalus poslin] Sureguliuoja vaizd�, 
kad b�t� vertikalios pad�ties, PC-VGA 
arba YPbPr (EXT2 arba EXT3).

         Naudokite „Smart“ vaizd¿
  Naudokite „Smart“ vaizd�, jei norite taikyti iš 
anksto nustatytus vaizdo nustatymus.
    1 Paspauskite     PICTURE .

    Parodomas   » [Smart vaizdas]  meniu.

      2 Jei norite pasirinkti vien� iš toliau 
nurodyt� „smart“ vaizdo nustatym�, 
paspauskite     .

     • [Asmeninis] Pateikia pritaikytus 
asmeninio vaizdo nustatymus.
     • [Ryškus] Taiko išsamius ir dinamiškus 
nustatymus.
     • [Standartinis] Reguliuoja vaizdo 
nustatymus, kad jie tikt� daugeliui 
vaizdo �raš� aplink� ir tip�.
     • [FILMAS] Taiko nustatymus, skirtus 

 lmams ži�r�ti.
     • [Žaidimas] Taiko žaidimams skirtus 
nustatymus.
     • [Energ.taupymas] Taiko mažai 
energijos eikvojan�ius vaizdo 
nustatymus.

      3 Jei norite patvirtinti savo pasirinkim�, 
paspauskite  OK .

    Taikomi pasirinktieji „smart“ vaizdo  »
nustatymai.

         Rankiniu b²du reguliuokite vaizdo 
nustatymus
    1 Paspauskite    ( Pradžia ).
    2 Jei norite pasirinkti  [S¿ranka]  >  [Vaizdas] , 

paspauskite       .
    Parodomas   » [Vaizdas]  meniu.

      3 Jei norite pasirinkti vien� iš toliau 
nurodyt� vaizdo nustatym�, paspauskite  

     .
       • [Smart vaizdas] Leidžia pasiekti iš anksto 
nustatytus „Smart“ vaizdo nustatymus.
     • [Kontrastas] Reguliuoja ryški� sri�i� 
intensyvum� nekei�iant tamsi� sri�i�.
     • [Šviesumas] Reguliuoja tamsi� sri�i� 
intensyvum� ir detales.
     • [Spalva] Reguliuoja spalv� sot�.
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    [Autom.formatas] (HDMI, 
YPbPr - EXT2/EXT3 ar 
PC režimui netaikoma.) 
Automatiškai didina ir priderina 
vaizd� pagal ekrano dyd�. 
Paantrašt�s išlieka matomos.

    [Stipr.priartin.] (Netaikoma 
HD ir kompiuterio režimams.) 
Pašalina 4:3 programoje 
esan�ias juodas juostas. Yra 
minimalus vaizdo iškraipymas.

    [0.16875] Rodo klasikiniu 4:3 
formatu.

    [Paantrašt.priart.] Rodo 4:3 
vaizdus per vis� ekran� bei 
matomos paantrašt�s. Viršutin� 
vaizdo dalis nukerpama.

    [Filmo išlaik.14:9] (Netaikoma 
HD ir kompiuterio režimams.) 
Naudoja 4:3 mastelio format� 
14:9 mastelio formatui.

    [Filmo išlaik.16:9] (Netaikoma 
HD ir kompiuterio režimams.) 
Naudoja 4:3 mastelio format� 
16:9 mastelio formatui.

    [Platus ekranas]  Sumažina 
klasikin� 4:3 format� iki 16:9.

    [Be mastelio] Yra tik 
pasirinktuose modeliuose 
su kompiuterio skiriam�ja 
geba mažesne už 1024 x 768. 
Suteikia maksimal� ryškum�. 
Gali b�ti nedidelis iškraipymas 
d�l transliuotojo sistem�. 
Nustatykite kompiuterio 
skiriamosios gebos plataus 
ekrano režim�, jei norite 
geriausio rezultato.

       Pakeiskite vaizdo format¿
    1 Paspauskite     FORMAT .

    Parodoma vaizdo formato juosta. »

      2 Jei norite pasirinkti vaizdo format�, 
paspauskite     .

    Suaktyvinamas pasirinktas vaizdo  »
formatas.

      3 Jei norite patvirtinti savo pasirinkim�, 
paspauskite  OK .

     Vaizdo format� suvestin¡
  Galima kon
 g�ruoti toliau pateiktus vaizdo 
nustatymus.

 Pastaba

 Priklausomai nuo vaizdo šaltinio formato kai  •
kuri� vaizdo nustatym� naudoti nebus galima.
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     • [TV garsiakalbiai] �jungia arba išjungia 
televizoriaus garsiakalbius. Nusta�ius 
televizoriaus garsiakalbius � automatin� 
režim� garsiakalbiai išjungiami 
aptikus turin� iš nam� kino sistemos, 
suderintos su „EasyLink“.
     • [Erdvin¡] �galina erdvin� gars�.
     • [Ausin.garsumas] Reguliuoja ausini� 
garsum�.
     • [Autom.garsumas] Automatiškai 
sumažina staigius garsumo poky�ius, 
pvz., kai perjungin�jate kanalus. 
     • [Delta t²ris] Išlygina garsumo 
skirtumus tarp kanal� arba prijungt� 
�rengini�. Perjunkite � prijungt� �rengin� 
prieš pakeisdami delta t�r�.

          Naudokite išpl¡stines 
teleteksto funkcijas
    Prisijunkite prie teleteksto parink�i� 
meniu
  Pereikite prie teleteksto funkcij� per 
teleteksto parink�i� meniu.
    1 Paspauskite  MHEG/TELETEXT .

    Parodomas teleteksto ekranas. »

      2 Paspauskite     OPTIONS .
    Parodomas teleteksto parink�i� meniu. »

      3 Jei norite pasirinkti vien� iš toliau 
nurodyt� parink�i�, paspauskite     .

     • [Sustabd.puslap.] Fiksuoja esant� 
puslap�.
     • [Dvig./piln.ekran.] �jungia ir išjungia 
sudvejint� ekrano teletekst�.
     • [Pateikti] Paslepia arba parodo 
pasl�pt� informacij� puslapyje, pvz., 
atsakymus � m�sles ar galvos�kius.
     • [Cikl. popuslapis] Automatiškai parodo 
papildomus puslapius, jei tokie yra.
     • [Kalba] Perjungia kit� kalb� grup	, 
kad kalba b�t� rodoma tinkamai, kai 
ta kalba naudoja kit� simboli� rinkin�.

      4 Jei norite patvirtinti savo pasirinkim�, 
paspauskite  OK .

    5 Jei norite išeiti iš teleteksto parink�i� 
meniu, paspauskite  MHEG/TELETEXT .

     Naudokite „Smart“ gars¿
  Naudokite „Smart“ gars�, jei norite taikyti iš 
anksto nustatytus garso nustatymus.
    1 Paspauskite     SOUND .

    Parodomas   » [Smart garsas]  meniu.

      2 Jei norite pasirinkti vien� iš toliau nurodyt� 
„smart“ garso nustatym�, paspauskite     .

     • [Standartinis] Reguliuoja garso 
nustatymus, kad jie tikt� daugeliui 
garso aplink� ir tip�.
     • [NAUJIENOS] Taiko kalbos garsams, 
pvz., naujien� laidoms, skirtus 
nustatymus.
     • [FILMAS] Taiko 
 lmams skirtus 
nustatymus.
     • [Asmeninis] Taiko garso nustatymus, 
kurie buvo pritaikyti garso meniu.

      3 Jei norite patvirtinti savo pasirinkim�, 
paspauskite  OK .

    Taikomi pasirinktieji „smart“ garso  »
nustatymai.

         Rankiniu b²du reguliuokite garso 
nustatymus
    1 Paspauskite    ( Pradžia ).
    2 Jei norite pasirinkti  [S¿ranka]  >  [Garsas] , 

paspauskite       .
    Parodomas   » [Garsas]  meniu.

      3 Jei norite pasirinkti vien� iš toliau nurodyt� 
garso nustatym�, paspauskite       .

     • [Smart garsas] Leidžia pasiekti iš 
anksto nustatytus „Smart“ garso 
nustatymus.
     • [Žemas] Reguliuoja bos� lyg�.
     • [Aukštas] Reguliuoja aukšt� gars� lyg�.
     • [Garsumas] Reguliuoja garsum�.
     • [Balansas] Reguliuoja dešiniojo ir 
kairiojo garsiakalbi� balans�.
     • [Dual I-II] Parenka garso kalb�, jei 
transliuojamas dvigubas garsas.
     • [Mono/Stereo] Parenka mono arba 
stereo gars�, jei transliuojamas stereo 
garsas.
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     Pasirinkite m¡gstamiausi� s¿raš¿
    1 Jei norite matyti kanal� tinklel�, ži�r�dami 

televizori� paspauskite  OK .
    2 Paspauskite     OPTIONS .

    Parodomas kanal� parink�i� meniu. »

      3 Jei norite pasirinkti  [Rodyt.m¡gst.kanal] , 
paspauskite  OK .

    Parodomi m�gstamiausi� s�rašai. »

      4 Jei norite pasirinkti m�gstamiausi� s�raš�, 
paspauskite     .

    5 Paspauskite  OK . 
    Kanal� tinklelyje rodomi tik tie kanalai,  »
kurie yra m�gstamiausi� s�raše.

         Perži²r¡kite visus kanalus
  Galite išeiti iš m�gstamiausi� s�rašo ir 
perži�r�ti visus �diegtus kanalus.
    1 Jei norite matyti kanal� tinklel�, ži�r�dami 

televizori� paspauskite  OK .
    2 Paspauskite     OPTIONS .

    Parodomas kanal� parink�i� meniu. »

      3 Pasirinkite  [Rodyt.m¡gst.kanal]  >  [Visi] .
    4 Paspauskite  OK . 

    Kanal� tinklelyje rodomi visi kanalai. »

 Pastaba

 Visi m�gstamiausi kanalai kanal� tinklelyje yra  •
pažym�ti žvaigždute.

     �traukite kanal¿ � m¡gstamiausi� s¿raš¿
    1 Kai ži�rite TV, perjunkite t� kanal�, kur� 

norite �traukti � m�gstamiausi�  s�raš�   (žr. 
‘Kanal� perjungimas’ puslapyje   9  ) .

    2 Jei norite pasirinkti kanal� ir j� �traukti � 
m�gstamiausi� s�raš�, paspauskite       .

    3 Paspauskite     OPTIONS .
    Parodomas kanal� parink�i� meniu. »

       Pasirinkite teleteksto papildomus 
puslapius
  Teleteksto puslapyje gali b�ti keletas 
papildom� puslapi�. Papildomi puslapiai 
rodomi šalia pagrindinio puslapio numerio 
esan�ioje juostoje.
    1 Paspauskite  MHEG/TELETEXT .

    Parodomas teleteksto ekranas. »

      2 Pasirinkite teleteksto puslap� su 
papildomais puslapiais.

    3 Jei norite �eiti � papildom� puslap�, 
paspauskite   .

    Parodomas papildomas puslapis. »

      4 Jei norite perjungti iš vieno papildomo 
puslapio � kit�, paspauskite     .

       Pasirinkite T.O.P. teleteksto transliacij¿
  Puslapi� lentel�s (Table Of Pages (T.O.P.)) 
teleteksto transliacija leidžia peršokti nuo 
vienos temos prie kitos nesinaudojant puslapi� 
numeriais. T.O.P. teletekstas netransliuojamas 
per visus TV kanalus.
    1 Paspauskite  MHEG/TELETEXT .

    Parodomas teleteksto ekranas. »

      2 Paspauskite     INFO .
    Parodoma T.O.P. apžvalga. »

      3 Jei norite pasirinkti tem�, paspauskite      
 .

    4 Jei norite perži�r�ti puslap�, paspauskite 
 OK .

        Susikurkite ir naudokit¡s 
m¡gstamiausi� kanal� s¿rašais
  Galite susikurti savo m�gstamiausi� TV kanal� 
ir radijo sto�i� s�rašus, kad gal�tum�te lengvai 
rasti tuos kanalus.

 Patarimas

 TV galite susikurti ir išsaugoti daugiausia keturis  •
m�gstamiausi� kanal� s�rašus.
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          Naudokite laikma�ius
  Galite nustatyti laikma�ius, jei norite perjungti 
televizori� � parengties režim�.

    Automatinis televizoriaus perjungimas 
� parengties režim¿ (miego režimo 
laikmat�)
  Pra�jus iš anksto nustatytam laikui, miego 
režimo laikmatis perjungia televizori� � 
parengties režim�.

 Patarimas

 Kai skai�iuojamas lik	s laikas, galima bet kada  •
anks�iau išjungti televizori� arba iš naujo 
nustatyti miego režimo laikmat�.

    1 Paspauskite    ( Pradžia ).
    2 Jei norite pasirinkti  [S¿ranka]  > 

 [Ypatyb¡s]  >  [Išjungim.laikmat] , 
paspauskite       .

    Parodomas   » [Išjungim.laikmat]  meniu.

      3 Jei norite nustatyti miego režimo laik�, 
paspauskite   . 

    V�liausiai miego režimas gali b�ti  »
�jungtas po 180 min. Miego režimo 
laikmatis nustatomas 5 minu�i� 
intervalu. Jei nustatoma nulis minu�i�, 
miego režimo laikmatis išjungiamas.

      4 Jei norite suaktyvinti miego režimo 
laikmat�, paspauskite  OK .

    Pra�jus iš anksto nustatytam laikui,  »
televizorius persijungia � parengties 
režim�.

         Automatinis televizoriaus �jungimas 
(pagal laikmat�)
  Laukimo b�senos TV galima �jungti konkret� 
kanal� konkre�iu laiku.
    1 Paspauskite    ( Pradžia ).

      4 Jei norite pasirinkti  [Žym¡ti kaip m¡gst] , 
paspauskite     .

    5 Paspauskite  OK .
    Parodomi m�gstamiausi� s�rašai. »

      6 Paspaud	      pasirinkite m�gstamiausi� 
s�raš�, � kur� norite �traukti kanal�.

    7 Paspauskite  OK .
    Kanalas �traukiamas � m�gstamiausi�  »
s�raš�.

 Patarimas

 Ži�r�dami televizori�, spauskite   •    OPTIONS  
>  [Žym¡ti kaip m¡gst] , nor�dami išsaugoti 
rodom� kanal� � m�gstamiausi� s�raš�.

     Pašalinkite kanal¿ iš m¡gstamiausi� 
s¿rašo

 Pastaba

 Prieš pašalindami  kanal� , pasirinkite  •
m�gstamiausi� s�raš�, kur� norite redaguoti.

    1 Jei norite matyti kanal� tinklel�, ži�r�dami 
televizori� paspauskite  OK .

    2 Paspauskite     OPTIONS .
    Parodomas kanal� parink�i� meniu. »

      3 Paspauskite  OK , jei norite eiti �  [Rodyt.
m¡gst.kanal] .

    4 Jei norite pasirinkti m�gstamiausi� s�raš�, 
paspauskite     , o jei norite patvirtinti 
pasirinkim�, paspauskite  OK .

    5 Jei norite pasirinkti kanal�, kur� pašalinsite 
iš s�rašo, paspauskite       .

    6 Paspauskite     OPTIONS .
    7 Jei norite pasirinkti  [Nežym¡t.m¡gst.] , 

paspauskite     .
    8 Paspauskite  OK .

    Kanalas pašalinamas iš m�gstamiausi�  »
s�rašo.
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      Naudokite TV užrakt¿
  Kad vaikai neži�r�t� tam tikr� program� arba 
kanal�, galima užrakinti TV valdiklius. 

    Nustatykite arba pakeiskite TV 
užrakto kod¿
    1 Paspauskite    ( Pradžia ).
    2 Jei norite pasirinkti  [S¿ranka]  > 

 [Ypatyb¡s]  >  [Nustatyti kod¿] , 
paspauskite       .

    3 Jei norite pasiekti kodo s�rank�, 
paspauskite   .

    4 �veskite savo kod� su  Skaitmeniniai 
mygtukai .

    5 Jei norite patvirtinti, dar kart� �veskite t� 
pat� kod� � nauj� dialogo lang�.

    Jei nustatyti kod� pavyks, dialogo langas  »
pradings. Jei kodo nustatyti nepavyks, 
naujame dialogo lange bus pasi�lyta dar 
kart� �vesti kod�.

      6 Jei norite pakeisti kod�, pasirinkite 
 [S¿ranka]  >  [Ypatyb¡s]  >  [Keisti kod¿] .

    7 �veskite savo dabartin� kod� su 
 Skaitmeniniai mygtukai . 

    Jei kodas patvirtinamas, naujame  »
dialogo lange si�loma �vesti nauj� kod�.

      8 �veskite nauj� kod� spausdami 
 Skaitmeniniai mygtukai .

    Ekrane bus pasi�lyta dar kart� �vesti  »
nauj�j� kod� patvirtinimui.

 Patarimas

 Jei užmiršote savo kod�, �vesdami „8888“  •
panaikinkite visus esamus kodus.

    2 Jei norite pasirinkti  [S¿ranka]  > 
 [Ypatyb¡s]  >  [�jungt.laikmatis] , 
paspauskite       .

    3 Paspauskite   , jei norite eiti � meniu 
 [�jungt.laikmatis] .

    4 Paspauskite       , jei norite pasirinkti 
 [Aktyvinti] , ir nustatykite dažn� – 
 [Kasdienis] ,  [Vien¿ kart¿]  arba  [Išjungti] .

    5 Jei norite patvirtinti, paspauskite  OK .
    6 Paspauskite       , jei norite pasirinkti 

 [Laikas] , ir nustatykite pradžios laik�.
    7 Jei norite patvirtinti, paspauskite  [Atlikta] .
    8 Paspauskite       , jei norite pasirinkti 

 [Programos Nr.] , ir nustatykite kanal�.
    9 Jei norite patvirtinti, paspauskite  OK .
    10 Jei norite išeiti, spauskite    ( Pradžia ).

 Patarimas

 Jei norite išjungti   • [�jungt.laikmatis] , pasirinkite 
 [�jungt.laikmatis]  >  [Aktyvinti]  > [Išjungti] . 
  Kai   • [�jungt.laikmatis]  nustatyta �  [Išjungti] , 
galima pasirinkti tik  [Aktyvinti] . 
  Nustatykite TV laikrod� prieš suaktyvindami  •
 [�jungt.laikmatis]  ypatyb	 .
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      TV laikrodžio naudojimas
  Galite nustatyti, kad televizoriaus ekrane b�t� 
rodomas laikrodis.

    Nustatykite TV laikrod�
    1 Paspauskite    ( Pradžia ).
    2 Pasirinkite  [S¿ranka]  >  [Ypatyb¡s]  > 

 [Laikrodis] 
    Parodomas   » [Laikrodis]  meniu.

      3 Jei norite �vesti laik�, paspauskite        
arba  Skaitmeniniai mygtukai .

    4 Jei norite patvirtinti, paspauskite  [Atlikta] .
    5 Jei norite išeiti, paspauskite    ( Pradžia ).

        „Scenea“ naudojimas
  „Scenea“ paver�ia j�s� televizori� asmenini� 
nuotrauk� r�mu. Kai „Scenea“ �jungta, 
televizoriuje galite matyti vien� vaizd� ar vaizd� 
skaidri� demonstracij� — puikiai tinka naudoti 
vakar�liuose ar kituose renginiuose.

 Pastaba

 Jei norite sutaupyti energijos per  •  televizori�   
(žr. ‘„Eco“ režimo naudojimas su „Scenea“ 
užsklanda’ puslapyje   20  )  ži�r�dami „Scenea“ 
užskland� ar skaidri� demonstracij�, naudokite 
„Eco“ režim�.
  Parduotuv�s   • režime   (žr. ‘Pakeiskite TV 
nuostatas’ puslapyje   23  )  ar MHEG režime 
„Scenea“ užsklandos n�ra (tik JK).

    Vieno „Scenea“ vaizdo perži²ra
    1 Ži�r�dami TV paspauskite  SCENEA .

    Televizoriuje rodomas numatytasis  »
„Scenea“ vaizdas.

      2 Paspauskite bet kur� mygtuk� išskyrus  
 ( Parengties režimas �jungtas ) ar  
   PICTURE , kad matytum�te �prast� 

televizoriaus vaizd�.

     TV užrakinimas arba atrakinimas
  Užrakinkite TV, siekdami uždrausti prieig� prie 
vis� kanal� ir prijungt� �rengini�.
    1 Paspauskite    ( Pradžia ).
    2 Jei norite pasirinkti  [S¿ranka]  > 

 [Ypatyb¡s]  >  [TV užrakt.] , paspauskite    
   .

    3 Paspauskite   , jei norite eiti �  [TV 
užrakt.] .

    Parodomas ekranas, kuriame raginama  »
�vesti kod�.

      4 �veskite savo kod� su  Skaitmeniniai 
mygtukai .

    5 Paspauskite     , jei norite pasirinkti 
 [Užrakinti]  arba  [Atrakinti] .

    6 Paspauskite  OK .
    Visi kanalai ir prijungti �renginiai  »
užrakinami arba atrakinami.

      7 Jei norite išeiti, paspauskite    ( Pradžia ).

 Pastaba

 Jei pasirinksite   • [Užrakinti] , tur�site �vesti kod� 
kiekvien� kart�, kai �jungsite televizori�.

     Užrakinkite arba atrakinkite vien¿ 
arba daugiau kanal�
    1 Jei norite matyti kanal� tinklel�, ži�r�dami 

televizori� paspauskite  OK .
    2 Jei norite pasirinkti kanal�, kur� norite 

užrakinti arba atrakinti, paspauskite      
 .

    3 Paspauskite     OPTIONS .
    4 Jei norite pasirinkti  [Užrakinti kanal¿]  

arba  [Atrakinti kanalus] , paspauskite     .
    5 Kiekvieno pasirinkimo metu paspauskite 

 OK , jei norite užrakinti arba atrakinti kanal�.

 Pastaba

 Kad pakeitimas imt� veikti, paleiskite  •
televizori� iš naujo.
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     „Scenea“ vaizd� skaidri� 
demonstracijos perži²ra
    1 Kai televizorius �jungtas, prijunkite USB 

saugojimo �rengin�, kuriame yra vaizd� (tik 
JPEG formato), prie televizoriaus šone 
esan�ios USB jungties.

    Parodomas pagrindinis meniu. »

      2 Paspauskite  SCENEA .
    Visi USB saugojimo �renginyje esantys  »
vaizdai rodomi skaidri� demonstracijos 
režimu, pradedant nuo numatytojo 
televizoriuje išsaugoto „Scenea“ vaizdo.

      3 Paspauskite bet kok� mygtuk� išskyrus  
  ( Parengties režimas �jungtas ) ar  
   PICTURE , kad matytum�te �prast� 

televizoriaus vaizd�.

       „Scenea“ užsklandos miego režimo 
laikma�io naudojimas
  Pagal numatyt�j� nustatym�, televizorius rodo 
„Scenea“ vaizd� ar skaidri� demonstracij� 120 
min. prieš persijungiant � bud�jimo režim�. 
Jei �jungtas miego režimo laikmatis, „Scenea“ 
vaizdas ar skaidri� demonstracija rodoma 
pagal  miego režimo laikma�io   (žr. ‘Naudokite 
laikma�ius’ puslapyje   17  )  trukm	.

     „Eco“ režimo naudojimas su „Scenea“ 
užsklanda
  Naudojant „Eco“ režim� su „Scenea“, energija 
taupoma sumažinant televizoriaus ryškum�, 
kai rodomas „Scenea“ vaizdas ar skaidri� 
demonstracija.
    1 Kai rodomas „Scenea“ vaizdas ar skaidri� 

demonstracija, paspauskite     PICTURE .
    Parodomas   » [Ekol. režimas]  meniu.

      2 Jei norite pasirinkti  [�jungti] , paspauskite  
 .

    3 Paspauskite  OK .
    �jungtas „Eco“ režimas su „Scenea“. »

       Suasmeninkite „Scenea“ vaizd¿
    1 Kai televizorius �jungtas, prijunkite USB 

saugojimo �rengin�, kuriame yra vaizd� (tik 
JPEG formato), prie televizoriaus šone 
esan�ios USB jungties.

    Parodomas pagrindinis meniu. Jei  »
nerodomas pagrindinis meniu, 
paspauskite    ( Pradžia ).

      2 Pasirinkite  [Naršyti USB] , tada 
paspauskite  OK .

    Parodoma USB turinio naršykl�. »

      3 Paspauskite       , jei norite pereiti � 
pageidaujam� vaizd�.

    4 Paspauskite  SCENEA .
    Televizoriuje vaizdas išsaugomas kaip  »
numatytasis „Scenea“ vaizdas.

      5 Atjunkite USB saugojimo �rengin�. Kai 
televizorius yra �jungtas, �renginys gali b�ti 
saugiai atjungtas.

    6 Jei norite pamatyti asmenin� „Scenea“ 
 vaizd�   (žr. ‘Vieno „Scenea“ vaizdo 
perži�ra’ puslapyje   19  ) , vadovaukit�s 
toliau pateikta informacija.

 Pastaba

 Paveiksl�lio failo dydis turi b�ti mažesnis nei  •
1 MB.
  Jei atkuriami gamykliniai televizoriaus  •
nustatymai, j�s� asmeninis „Scenea“ vaizdas 
pašalinamas iš televizoriaus. Jei norite iš 
naujo nustatyti asmenin� „Scenea“ vaizd�, 
pakartotinai atlikite šiuos nurodymus.
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      Nuotrauk� ži²r¡jimas ir 
muzikos klausymas iš USB 
saugojimo �renginio

 Atsargiai

 Už nepalaikom� USB saugojimo �rengin�  •
ir sugadintus arba prarastus jo duomenis 
„Philips“ neatsako.

  Naudokite USB �rengin�, jei norite perži�r�ti 
nuotraukas arba klausyti muzikos, saugomos 
USB �renginyje.
     1 �junkite televizori�.
    2 Prijunkite USB �rengin� prie USB prievado, 

esan�io televizoriaus šone.
    Parodomas pagrindinis meniu. »

    
      3 Jei norite pasirinkti  [Naršyti USB] , 

paspauskite       .
    4 Jei norite patvirtinti, paspauskite  OK .

    Parodoma USB miniati�r� naršykl�. »

 Patarimas

 Paspauskite   •    GUIDE , jei norite perjungti iš 
miniati�r� � fail� paieškos perži�r�.

Prid.nauj.įreng

Sąranka

Žiūrėti TV Naršyti USB

          Ži²r¡kite televizori� dviguba 
perži²ra
  Galite naudoti dvigubos perži�ros funkcij�, jei 
norite, kad kartu b�t� rodomi televizoriaus 
kanalai ir �vestis iš �renginio su VGA arba DVI 
jungtimis (pvz., kompiuterio arba palydovin�s 
antenos).
     1 Paspauskite    ( Pradžia ).
    2 Jei norite pasirinkti  [S¿ranka]  > 

 [Ypatyb¡s]  >  [Dvigubas vaizdas] , 
paspauskite       .

    3 Paspauskite  OK , jei norite suaktyvinti 
 [Dvigubas vaizdas] .

    Pagrindiniame ekrane rodomas �vesties  »
šaltinis iš DVI arba VGA.
    Pagalbiniame ekrane rodomas  »
paskutinis perži�r�tas kanalas.

      4 Paspauskite    ( Pradžia ), nor�dami 
išjungti dvigub� perži�r�.

 Pastaba

   • [Dvigubas vaizdas]  yra galimas tik tada, kai TV 
yra prijungtas prie �renginio, pvz., kompiuterio, 
VGA arba DVI jungtimi.
  Jei norite prijungti per DVI arba VGA, reik�s  •
papildomo garso  kabelio   (žr. ‘Prijunkite 
kompiuter�’ puslapyje   33  ) .
  Esant dvigubo vaizdo režimui spauskite   •    +/- , 
kad garsum� sureguliuotum�te pagrindiniame 
ekrane ir spauskite  P +/-  arba  Skaitmeniniai 
mygtukai , kad perjungtum�te TV kanalus 
pagalbiniame ekrane.
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     • [Skaidr.rod.dažnis] Nustato 
nuotraukos rodymo trukm	.
     • [Sukti vaizd¿] Pasuka nuotrauk�.
     • [Rodyti inform.] Rodo nuotraukos 
pavadinim�, dat�, dyd� ir kit� iš eil�s 
skaidri� demonstracijos nuotrauk�.

      3 Patvirtindami nustatym� paspauskite  OK .

 Pastaba

   • [Sukti vaizd¿]  ir  [Rodyti inform.]  parodoma tik 
paspaudus „OK“ (Gerai) arba   , kad skaidri� 
demonstracija b�t� pristabdyta.

     Muzikos klausymas
    1 USB miniati�r� naršykl�je pasirinkite 

 [MUZIKA]  ir, jei norite �eiti, paspauskite  
 .

    2 Paspauskite     GUIDE , jei norite 
perjungti iš miniati�r� � fail� paieškos 
perži�r�.

    3 Jei norite pasirinkti muzik� arba muzikos 
album�, paspauskite       .

    4 Jei norite leisti pasirinkt� muzik�, 
paspauskite  OK .

     Muzikos nustatymai
  Jei norite pasiekti kur� nors iš muzikos 
nustatym�, klausydamiesi muzikos paspauskite  

   OPTIONS .
     [Kartoti] • 
     [Paleist.vien.kart] • 
     [Kartoti] • 
     [Atsitikt.tvarka] • 
       [Rodyti inform.] • 

     Ži²r¡kite nuotraukas
    1 USB turinio naršykl�je pasirinkite 

 [Vaizdas]  ir, jei norite �eiti, paspauskite   .
    2 Paspauskite     GUIDE , jei norite 

perjungti iš miniati�r� � fail� paieškos 
perži�r�.

    3 Jei norite pasirinkti nuotrauk� arba 
nuotrauk� album�, paspauskite       .

    4 Jei norite perži�r�ti pasirinkt� nuotrauk� 
visame ekrane, paspauskite  OK .

 Patarimas

 Jei norite ži�r�ti kit� nuotrauk� visame ekrane,  •
paspauskite   . 

     Skaidri� demonstracijos perži²ra
    1 Kai nuotrauka rodoma visame ekrane, 

paspauskite  OK  arba   .
    Nuo pasirinktos nuotraukos prasideda  »
skaidri� demonstracija.

      2 Paspauskite:
     • OK  arba   , jei norite pristabdyti 
skaidri� demonstracij�.

    Parodoma piktograma   »  .
      Paspauskite  •   arba   , nor�dami 
jud�ti tarp nuotrauk�.
    Paspauskite  • BACK  arba   , nor�dami 
sustabdyti skaidri� demonstracij�. 

         Skaidri� demonstracijos nustatym� 
keitimas
    1 Ži�r�dami skaidri� demonstracij�, 

paspauskite     OPTIONS .
    Parodomas skaidri� demonstracijos  »
meniu.

      2 Jei norite pasirinkti vien� iš toliau 
nurodyt� parink�i�, paspauskite     .

     • [Prad/stabd.skaidr] Pradeda arba 
sustabdo skaidri� demonstracij�.
     • [Skaidr.per¡jimai] Nustato per�jim� 
nuo vienos nuotraukos prie kitos.
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          Pakeiskite TV nuostatas

     1 Paspauskite    ( Pradžia ).
    2 Pasirinkite  [S¿ranka]  >  [�diegimas]  > 

 [Nuostatos] .
    3 Jei norite eiti �  [Nuostatos] , paspauskite 

 OK  arba  .
     • [Vieta] Optimizuoja TV nustatymus 
pagal j�s� viet� – pagrindinis arba 
parduotuv�.
     • [Garsumo juosta] Rodo garsumo 
juost�, kai reguliuojamas garsas.
     • [EasyLink] �jungia su „EasyLink“ 
suderint� �rengini� greit�j� paleidim� 
arba greit�j� parengties režim�. 
     • [Pixel Plus Link] Panaikinami 
prijungt� �rengini� nustatymai ir 
naudojami televizoriaus nustatymai. 
(Galima tik pasirinkus  [EasyLink]  > 
 [�jungti] ).
     • [Spalva]  Nustato televizoriaus spalv� 
standart�, naudojam� j�s� vietov�je. 
Pasirinkite vien� iš ši�:  [SECAM] , 
 [NTSC] ,  [AUTO]  arba  [PAL] .
     • [El. etiket¡] Tik parduotuv�s režimui. 
Nustato el. etiket�s viet�.

      4 Jei norite pasirinkti nuostatas, paspauskite 
      .

    5 Paspauskite  OK .
    6 Jei norite išeiti, spauskite    ( Pradžia ).

       USB saugojimo �renginio atjungimas

 Atsargiai

 Kad USB saugojimo �renginys nesugest�,  •
laikykit�s ši� nurodym�.

    1 Paspauskite     BACK  ir išeikite iš USB 
meniu.

    2 Prieš atjungdami USB saugojimo �rengin�, 
kelias sekundes palaukite.

        TV programin¡s �rangos 
atnaujinimas
  „Philips“ stengiasi nuolatos gerinti savo 
produkcij�, tod�l, jei tik yra atnaujinim�, TV 
programin	 �rang� rekomenduojame atnaujinti. 
Patikrinkite www.philips.com/support, ar yra 
atnaujinim�.

    Esamos programin¡s �rangos versijos 
tikrinimas
    1 Paspauskite    ( Pradžia ). 
    2 Jei norite pasirinkti  [S¿ranka]  >  [Pr.�rang.

nauj.]  >  [Esam.progr.�ranga] , paspauskite  
     .

    TV parodo informacij� apie esam�  »
programin	 �rang�.
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      Prad¡kite TV demonstracinÍ 
versij¿

     1 Nuotolinio valdymo pulte paspauskite 
 DEMO .

    2 Paspauskite     , jei norite pasirinkti 
demonstracin	 versij�, o jei norite j� 
perži�r�ti, paspauskite  OK .

    3 Jei norite išeiti, paspauskite  DEMO .

        Gamyklini� TV nustatym� 
atk²rimas
  Galite atkurti numatytuosius TV vaizdo ir 
garso nustatymus. Kanal� diegimo nustatymai 
nepasikei�ia.
     1 Paspauskite    ( Pradžia ).
    2 Pasirinkite  [S¿ranka]  >  [�diegimas]  > 

 [Gamykl.nustatymai] .
    3 Jei norite �eiti �  [Gamykl.nustatymai]  

meniu, paspauskite  OK  arba   .
      » [Iš naujo]  parinktis yra paryškinta.

      4 Jei norite atkurti gamyklinius nustatymus, 
paspauskite  OK .

    5 Jei norite išeiti, paspauskite    ( Pradžia ).

        Prisijungimas prie dekoderio 
kanalo
  Kanalus, kuriuos priima j�s� televizorius, galima 
paskirstyti dekoderiu arba iššifravimo �renginiu. 
Taigi televizoriaus RC leidžia pasirinkti kanalus. 
Dekoderis arba iššifravimo �renginys turi b�ti 
prijungtas prie EXT1. 

    Dekoderio kanalo nustatymas
  Priskirkite kanalus iš dekoderio arba 
iššifravimo �renginio
    1 Paspauskite    ( Pradžia ).
    2 Pasirinkite  [S¿ranka]  >  [�diegimas]  > 

 [Dekoderis] .
    3 Paspauskite   , jei norite eiti �  [Dekoderis] .
    4 Paspauskite   , jei norite eiti �  [Kanalas] .
    5 Jei norite pasirinkti kanalo, kur� norite 

priskirti dekoderio / iššifravimo �renginio 
kanalui, numer�, paspauskite     .

    6 Paspauskite  OK .
    7 Paspauskite       , jei norite pasirinkti ir 

�vesti  [B²sena] .
    8 Jei norite pasirinkti jungt�, kuri� naudos 

dekoderis / iššifravimo �renginys ( [N¡ra]  
arba  [EXT 1] ), paspauskite     .

    9 Paspauskite  OK .
    10 Jei norite išeiti, paspauskite    ( Pradžia ).

 Pastaba

 Jei nenorite priskirti dekoderio / iššifravimo  •
�renginio kanalo, pasirinkite  [N¡ra] .
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       2 žingsnis – �diekite kanalus
  Pasirinkite savo šal�, kad gal�tum�te �diegti 
tinkamus kanalus. 
    1 Paspauskite    ( Pradžia ).
    2 Jei norite pasirinkti  [S¿ranka]  > 

 [�diegimas]  >  [Kanal. �diegim.]  >  [Kan.
nust.pag.] , paspauskite       .

    
    3 Paspauskite     , nor�dami pasirinkti šal�, 

tuomet paspausdami    eikite prie kito 
žingsnio.

    
    4 Jei norite iš naujo �diegti kanalus, 

pasirinkite  [Prad¡ti]  ir paspauskite  OK . 

    
    Kol sistema ieško kanal�, galite  »
pasirinkti  [Stabdyti]  proces�.

      5 Nor�dami baigti ieškoti, pasirinkite 
 [Stabdyti]  ir paspauskite  OK .

    Parodomas dialogo langas, kuriame  »
klausiama, ar tikrai norite  [Stabdyti]  
arba  [TÍsti]  proces�.

Vaizdas

Garsas

Ypatybės

Įdiegimas

Pr.įrang.nauj.

Meniu kalba

Kanal. įdiegim.

Nuostatos

Dekoderis

Gamykl.nustatymas

Esam.progr.įranga

Kan.nust.pag.

Analog.: rankinis

Pasirinkite šalį Austrija

Belgija

Kroatija

Čekijos Respublika

Danija

Suomija

Prancūzija

Vokietija

Pradėti automatinį diegimą. Tai truks kelias minutes.

Pradėti?

         6 Kanal� �diegimas
  Pirm� kart� nustatant televizori�, si�loma 
pasirinkti meniu kalb� ir �diegti TV bei 
skaitmeninio radijo kanalus (jei yra galimyb�). 
Šiame skyriuje pateikiami nurodymai, kaip iš 
naujo �diegti ir tiksliai sureguliuoti kanalus.

    �diekite kanalus automatiškai
  Šioje dalyje nurodoma, kaip automatiškai ieškoti 
ir išsaugoti kanalus.

    1 žingsnis – meniu kalbos pasirinkimas

 Pastaba

 Praleiskite š� žingsn�, jei j�s� kalbos nustatymai  •
yra tinkami.

    1 Paspauskite    ( Pradžia ).
    2 Jei norite pasirinkti  [S¿ranka]  > 

 [�diegimas]  >  [Kalba]  >  [Meniu kalba] , 
paspauskite       .

    3 Paspauskite   , jei norite eiti �  [Meniu 
kalba] .

    4 Paspauskite     , nor�dami pasirinkti 
kalbos nustatymus, tuomet patvirtinkite 
spausdami  OK .

    
    5 Jei norite išeiti, paspauskite    ( Pradžia ).

Vaizdas

Garsas

Ypatybės

Įdiegimas

Pr.įrang.nauj.

Meniu kalba

Kanal. įdiegim.

Nuostatos

Dekoderis

Gamykl.nustatymas

Esam.progr.įranga

English

Česky

Български

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

Español

Français
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         Sistemos pasirinkimas

 Pastaba

 Praleiskite š� žingsn�, jei j�s� sistemos  •
nustatymai yra tinkami.

    1 Paspauskite    ( Pradžia ).
    2 Jei norite pasirinkti  [S¿ranka]  > 

 [�diegimas]  >  [Kanal. �diegim.]  > 
 [Analog.: rankinis] , paspauskite       .

    Parodomas   » [Analog.: rankinis]  meniu.

      3 Paspauskite       , jei norite pasirinkti ir 
�vesti  [Sistema] .

    4 Jei norite pasirinkti šal� arba region�, 
paspauskite     .

    5 Jei norite patvirtinti, paspauskite  OK .
    6 Jei norite išeiti, spauskite    ( Pradžia ).

       Nauj� TV kanal� paieška ir 
išsaugojimas
    1 Paspauskite    ( Pradžia ).
    2 Jei norite pasirinkti  [S¿ranka]  > 

 [�diegimas]  >  [Kanal. �diegim.]  > 
 [Analog.: rankinis] , paspauskite       .

    Parodomas   » [Analog.: rankinis]  meniu.

      3 Paspauskite       , jei norite pasirinkti ir 
�vesti  [Ieškoti] .

    4 Jei norite rankiniu b�du �vesti 
trij� skaitmen� dažn�, paspauskite 
 Skaitmeniniai mygtukai .

    5 Jei norite prad�ti paiešk�, paspauskite 
 OK .

    Jei pasirinkto dažnio kanalas negalimas,  »
sistema ieško kito galimo kanalo.

      6 Kai randamas naujas kanalas, paspauskite  
   BACK .

    7 Paspauskite     , jei norite pasirinkti 
 [Saugot.nauj.kanal] , kad gal�tum�te 
išsaugoti nauj� kanal� suteikdami jam 
nauj� kanalo numer�.

      6 Paspauskite   , jei norite pasirinkti 
 [Stabdyti]  arba  [TÍsti] .

    7 Jei norite patvirtinti savo pasirinkim�, 
paspauskite  OK .

    8 Kai baigiate, paspauskite    ( Pradžia ), jei 
norite išeiti.

        �diekite kanalus rankiniu b²du
  Šioje dalyje nurodoma, kaip rankiniu b�du 
ieškoti ir išsaugoti analoginius TV kanalus.
     1 Paspauskite    ( Pradžia ).
    2 Jei norite pasirinkti  [S¿ranka]  > 

 [�diegimas]  >  [Kanal. �diegim.]  > 
 [Analog.: rankinis] , paspauskite       .

    Parodomas   » [Analog.: rankinis]  meniu.

    
      3 Jei norite pasirinkti element�, kur� 

reguliuosite, paspauskite     .
     • [Sistema] 
     • [Ieškoti] 
     • [Kanal.Nr.] 
     • [Tiksl.reguliav.] 
     • [Saugot.esam.kanal] 
     • [Saugot.nauj.kanal] 
     • [Praleisti kanal¿] 

Vaizdas

Garsas

Ypatybės

Įdiegimas

Pr.įrang.nauj.

Meniu kalba

Kanal. įdiegim.

Nuostatos

Dekoderis

Gamykl.nustatymas

Esam.progr.įranga

Kan.nust.pag.

Analog.: rankinis
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    6 Paspauskite     , jei norite pasirinkti 
 [Saugot.esam.kanal] , kad gal�tum�te 
išsaugoti kanalo numer�.

    7 Paspauskite   , jei norite eiti �  [Saugot.
esam.kanal] .

    8 Paspauskite  OK , jei norite išsaugoti 
dabartin� kanal�.

    9 Jei norite išeiti, spauskite    ( Pradžia ).

       praleisti kanalus
    1 Paspauskite    ( Pradžia ).
    2 Jei norite pasirinkti  [S¿ranka]  > 

 [�diegimas]  >  [Kanal. �diegim.]  > 
 [Analog.: rankinis] , paspauskite       .

    Parodomas   » [Analog.: rankinis]  meniu.

      3 Paspauskite       , jei norite pasirinkti ir 
�vesti  [Praleisti kanal¿] .

    4 Paspauskite   , jei norite pasirinkti 
 [Taip] , ir paspauskite  OK , jei norite 
praleisti dabartin� kanal�.

    Pasirinktas kanalas praleidžiamas  »
nuotolinio valdymo pultelyje paspaudus 
 P +/-  arba perži�rint kanal� tinklel�.

      5 Jei norite išeiti, spauskite    ( Pradžia ).

 Pastaba

 Kanal�  s�raše  praleist� kanal� galite atkurti. •

    8 Paspauskite   , jei norite eiti �  [Saugot.
nauj.kanal] .

    9 Paspauskite  OK , jei norite išsaugoti nauj� 
kanal�.

    10 Jei norite išeiti, spauskite    ( Pradžia ).

       Kanalo numerio keitimas
    1 Paspauskite    ( Pradžia ).
    2 Jei norite pasirinkti  [S¿ranka]  > 

 [�diegimas]  >  [Kanal. �diegim.]  > 
 [Analog.: rankinis] , paspauskite       .

    Parodomas   » [Analog.: rankinis]  meniu.

      3 Paspauskite       , jei norite pasirinkti ir 
�vesti  [Kanal.Nr.] .

    Ekrane bus parodytas kanalas, kur�  »
dabar ži�rite.

      4 Paspauskite     , jei norite pakeisti kanalo 
numer�.

    5 Jei norite patvirtinti, paspauskite  OK .
    6 Paspauskite     , jei norite pasirinkti 

 [Saugot.nauj.kanal] , kad gal�tum�te 
išsaugoti kanalo numer�.

    7 Paspauskite   , jei norite eiti �  [Saugot.
nauj.kanal] .

    8 Paspauskite  OK , jei norite išsaugoti nauj� 
kanal�.

    9 Jei norite išeiti, spauskite    ( Pradžia ).

       Tikslus analogini� kanal� 
sureguliavimas
    1 Paspauskite    ( Pradžia ).
    2 Jei norite pasirinkti  [S¿ranka]  > 

 [�diegimas]  >  [Kanal. �diegim.]  > 
 [Analog.: rankinis] , paspauskite       .

    Parodomas   » [Analog.: rankinis]  meniu.

      3 Paspauskite       , jei norite pasirinkti ir 
�vesti  [Tiksl.reguliav.] .

    4 Kad gal�tum�te reguliuoti dažn�, 
paspauskite     .

    5 Jei norite patvirtinti, paspauskite  OK .
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      Kanal� pertvarkymas
  Kanal� �diegimo metu galima pakeisti j� rodymo 
tvark�.
     1 Jei norite matyti kanal� tinklel�, ži�r�dami 

televizori� paspauskite  OK .
    2 Paspauskite     OPTIONS .

    Parodomas kanal� parink�i� meniu. »

      3 Paspauskite     , jei norite pasirinkti 
 [Užsakyt.iš naujo] , tada paspauskite  OK .

    4 Pasir. kanal�, kur� nor. nust. iš naujo, tada 
pasp.  OK .

    Pasirinkti kanalai paryškinami. »

      5 Paspauskite        kad perkeltum�te 
pažym�t� kanal� � norim� viet�, tada 
paspauskite  OK .

    6 Paspauskite     OPTIONS .
      » [Užsakym.baigt.]  rodomas ekrane.

      7 Jei norite patvirtinti, paspauskite  OK .
    8 Paspauskite     BACK , kad išeitum�te iš 

kanal� tinklelio.

      Kanal� pervardinimas
  Galite pervardyti kanalus. Pavadinimas rodomas 
pasirinkus kanal�.
     1 Jei norite matyti kanal� tinklel�, ži�r�dami 

televizori� paspauskite  OK .
    2 Pasirinkite kanal�, kur� norite pervardinti.
    3 Paspauskite     OPTIONS .

    Parodomas kanal� parink�i� meniu. »

      4 Paspauskite       , jei norite pasirinkti ir 
�vesti  [Pervardyti kanal] .

    Parodomas teksto �vesties laukelis. »

      5 Jei norite pasirinkti simbolius, paspauskite  
     .

    6 Jei norite patvirtinti kiekvien� simbol�, 
paspauskite  OK .

 Patarimas

 Pervardyti kanalus – kanalo pavadinimas gali  •
b�ti šeši� simboli� ilgio.
  Didži�sias raides keisti mažosiomis ir atvirkš�iai  •
galima su  [Aa] .
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a  PC IN  ( VGA  ir  AUDIO IN )
  Garso ir vaizdo �vestis iš kompiuterio.

   
b  HDMI 1 

  Skaitmeninio garso ir vaizdo �vestis iš 
didel�s raiškos skaitmenini� �rengini�, 
pvz., „Blu-ray“ leistuv�.

   
c  SERV. U 

  Naudoja tik technin�s prieži�ros 
personalas.

d  SPDIF OUT 
  Skaitmeninio garso išvestis � nam� kino ir 
kitas skaitmeninio garso sistemas.

   

VGA

VGA

PC IN(AUDIO)

 

         7 �rengini� 
prijungimas

  Šiame skyriuje aprašyta, kaip prijungti �renginius 
naudojant skirtingas jungtis. Pavyzdžiai pateikti 
greito pasirengimo darbui dalyje.

 Pastaba

 Nor�dami prie TV prijungti �rengin�, galite  •
naudoti �vairius jung�i� tipus.

    Galin¡s jungtys, skirtos 19–22 
coli� �strižain¡s televizoriams

   SERV.U
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g  EXT 1  ( RGB  ir  CVBS )
  Analogin� garso ir vaizdo �vestis iš 
analogini� arba skaitmenini� �rengini�, 
pvz., DVD leistuv� arba žaidim� konsoli�.

   
h  EXT 2  ( Y Pb Pr  ir  AUDIO L/R )

    Analogin� garso ir vaizdo �vestis iš 
analogini� arba skaitmenini� �rengini�, 
pvz., DVD leistuv� arba žaidim� konsoli�.

   

e  TV ANTENNA 
  Signalo �vestis iš antenos, kabelio arba 
palydovo.

    
f  AV OUT  ( VIDEO OUT  ir  AUDIO OUT 

L/R )
  Garso ir vaizdo išvestis � analoginius 
�renginius, pvz., kit� TV arba �rašymo 
�rengin�.

   

TV ANTENNA

AUDIO
IN
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b  HDMI  1/2
  Skaitmeninio garso ir vaizdo �vestis iš 
didel�s raiškos skaitmenini� �rengini�, 
pvz., „Blu-ray“ leistuv�.

    
c  TV ANTENNA 

  Signalo �vestis iš antenos, kabelio arba 
palydovo.

    
d  SPDIF OUT 

  Skaitmeninio garso išvestis � nam� kino ir 
kitas skaitmeninio garso sistemas.

   

/ HDMI 2

TV ANTENNA

     Galin¡s jungtys, skirtos 26 
coli� ir didesn¡s �strižain¡s 
televizoriams

   
a  PC IN  ( VGA  ir  AUDIO IN )

  Garso ir vaizdo �vestis iš kompiuterio.

   
SERV.U

HDMI 2/ DVI
VGA

VGA

VGA

PC IN(AUDIO)
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     Šonin¡s jungtys

   
a  USB 

  Duomen� �vestis iš USB saugojimo 
�rengini�.

   
b   

  Stereogarso išvestis � ausin�s.

c  AUDIO L/R 
  Garso �vestis iš analogini� �rengini� 
prijungt� prie  VIDEO .

   

1

2

6

3

4

5

e  EXT 1  ( RGB  ir  CVBS ) /  EXT 2  ( CVBS )
  Analogin� garso ir vaizdo �vestis iš 
analogini� arba skaitmenini� �rengini�, 
pvz., DVD leistuv� arba žaidim� konsoli�. 
EXT 2 palaiko „S-Video“.

   
f  EXT 3  ( Y Pb Pr  ir  AUDIO L/R )

  Analogin� garso ir vaizdo �vestis iš 
analogini� arba skaitmenini� �rengini�, 
pvz., DVD leistuv� arba žaidim� konsoli�.

   
g  SERV. U 

    Naudoja tik technin�s prieži�ros 
personalas.

EXT1/ EXT2

(RGB/CVBS)/ (CVBS)
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     Prijunkite kompiuter�
   Prieš prijungdami kompiuter� prie TV 

    Nustatykite 60 Hz kompiuterio ekrano • 
atnaujinimo dažn�.
    Kompiuteryje pasirinkite palaikom� • 
ekrano skiriam�j� geb�.

      Viena iš toliau nurodytu jung�i� prijunkite 
kompiuter�: 

 Pastaba

 Jei norite prijungti per DVI arba VGA, reik�s  •
papildomo garso kabelio.

     • HDMI kabelis 

    
     • DVI-HDMI kabelis 

   DVI

LEFT / RIGHT
HDMI 1/ DVI

AUDIO IN :

PC IN(AUDIO)
For TV of size 26 inch and larger
For TV of size 22 inch and smaller

HDMI 2/ DVI

/ HDMI 2

VGA

d  VIDEO 
  Kompozitin� vaizdo �vestis iš analogini� 
�rengini�, pvz., VCR.

   
e  S-VIDEO 

  „S-Video“ (šoninis) naudojamas su garso 
L / R jungtimis vaizdo kamerai, žaidim� 
konsolei ir pan. Kai „S-Video“ (šoninis) 
naudojate vaizdo signalams, nenaudokite 
kompozitin�s vaizdo (šoninis) �vesties 
vaizdo signalams.

   
f  HDMI 

    Skaitmeninio garso ir vaizdo �vestis iš 
didel�s raiškos skaitmenini� �rengini�, 
pvz., „Blu-ray“ leistuv�.
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     „EasyLink“ ypatyb¡s
  J�s� TV palaiko šias „Easylink“ funkcijas:

     • Greitasis paleidimas: Kai prijungiate 
TV prie greit�j� paleidim� palaikan�i� 
�rengini�, galite valdyti TV ir �renginius 
vienu nuotolinio valdymo pulteliu. Pvz., 
kai paspaudžiate „Play“ DVD nuotolinio 
valdymo pultelyje, TV automatiškai 
persijungia � reikiam� kanal� ir rodomas 
DVD turinys. 
     • Greitasis bud¡jimo režimas:  Kai 
prijungiate TV prie bud�jimo režim� 
palaikan�i� �rengini�, galite naudoti TV 
nuotolinio valdymo pultel� ir perjungti 
TV bei visus prijungtus HDMI �renginius � 
bud�jimo režim�.
     • Sistemos garso kontrol¡ (greitojo 
paleidimo garsas):  Kai prijungiate TV 
prie �renginio, suderinamo su HDMI 
CEC (pvz., nam� kino sistemos arba 
AV imtuvo), TV gali b�ti automatiškai 
perjungiamas, kad grot� prijungto 
�renginio garso failus. Jei norite naudoti 
greitojo režimo gars�, turite priskirti 
garso �vest� iš prijungto �renginio � TV. Jei 
norite reguliuoti garsum�, galite naudoti 
prijungto �renginio arba TV nuotolinio 
valdymo pultel�.
     • Nuotolinio valdymo pra¡jimas (funkcij� 
priskyrimas nuotolinio valdymo pultelio 
mygtukui): Funkcij� priskyrimas nuotolinio 
valdymo pultelio mygtukui leidžia valdyti 
su „EasyLink“ suderintus �renginius 
naudojant TV nuotolinio valdymo pultel�.
     • Pixel Plus link: Panaikinami prijungt� 
�rengini� nustatymai ir naudojami 
televizoriaus nustatymai.

       �junkite arba išjunkite „EasyLink“

 Pastaba

 Ne�junkite „Philips EasyLink“ funkcijos, jei  •
neketinate ja naudotis.

    1 Paspauskite    ( Pradžia ).

     • HDMI kabelis ir HDMI-DVI adapteris 

   
     • VGA kabelis 

     
      „Philips EasyLink“ naudojimas
   J�s� TV palaiko „Philips EasyLink“, pagal HDMI 
CEC (angl. Consumer Electronics Control 
- klient� elektronikos prieži�ra) protokol�. 
„EasyLink“ suderinti �renginiai, prijungti 
naudojant HDMI jungtis ir valdomi vienu 
nuotolinio valdymo pulteliu. 

 Pastaba

 „EasyLink“ suderintas �renginys turi b�ti  •
�jungtas ir pasirinktas kaip šaltinis.
  „Philips“ neužtikrina 100% suderinamumo su  •
visais HDMI CEC �renginiais.

DVI

/ HDMI 2

LEFT / RIGHT
HDMI 1/ DVI

AUDIO IN :

PC IN(AUDIO)
For TV of size 26 inch and larger

HDMI 2/ DVI
VGA

For TV of size 22 inch and smaller

VGA

VGA

 LEFT / RIGHT
HDMI 1/ DVI

AUDIO IN :

PC IN(AUDIO)
For TV of size 26 inch and larger

HDMI 2/ DVI
VGA

For TV of size 22 inch and smaller
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    3 Jei norite pasirinkti  [S¿ranka]  >  [Garsas]  
>  [TV garsiakalbiai]  >  [Autom. 
EasyLink] , paspauskite       .

    TV garsiakalbiai išjungiami automatiškai,  »
kai aptinkamas su „Easylink“ 
suderinamos sistemos turinys.

      4 Paspauskite       , jei norite pasirinkti 
 [S¿ranka]  >  [Garsas]  >  [TV garsiakalbiai]  
>  [�jungti] , kad išjungtum�te sistemos garso 
valdym� ir �jungtum�te TV garsiakalbius.

 Pastaba

 Jei pasirenkate   • [TV garsiakalbiai]  >  [Išjungti] , 
TV garsiakalbiai išjungiami.

   �renginio prijungimas
  Toks �renginys kaip nam� kino sistema aba AV 
imtuvas gali b�ti naudojamas prie TV prijungto 
ir su „Easylink“ suderinamo �renginio garso 
failams groti. 
  �renginys gali b�ti prijungiamas keliais 
skirtingais b�dais:

    �renginys tik su viena HDMI išvestimi. • 
�reginys gali groti kito �renginio ar TV 
garso failus.

   
    �renginys tik su viena HDMI �vestimi ir • 
keliomis HDMI išvestimis. �renginys gali 
groti garso failus naudojant j�s� �renginio 
HDMI jungt�.

HDMI Device

Amplifier

HDMI

SPDIF OUT /
Analogue Audio

HDMI

SPDIF OUT/
Analogue audio

1 2

    2 Jei norite pasirinkti  [S¿ranka]  > 
 [�diegimas]  >  [Nuostatos]  >  [EasyLink] , 
paspauskite       .

    3 Pasirinkite  [�jungti]  arba  [Išjungti] .

       Naudokit¡s greitojo paleidimo 
funkcija
    1 �jung	 „EasyLink“, �renginyje paspauskite 

paleidimo mygtuk�. 
    TV automatiškai persijungia � tinkam�  »
šaltin�.

         Naudokit¡s greitojo bud¡jimo režimo 
funkcija
    1 TV arba �renginio nuotolinio valdymo 

pulte paspauskite ir mažiausiai tris 
sekundes laikykite nuspaud	    Parengties 
režimas . 

    TV ir visi prijungti HDMI �renginiai  »
persijungia � bud�jimo režim�.

         Sistemos garso valdymas
  �jungus ši ypatyb� automatiškai išjungia TV 
garsiakalbius, kai leidžiamas turinys iš su 
„EasyLink“ suderintos nam� kino sistemos. 
Garsas girdimas tik iš �renginio garsiakalbi�, 
pvz., nam� kino sistemos garsiakalbi� arba AV 
imtuvo.

 Pastaba

 Vadovaukit�s prijungt� �rengini� vartotojo  •
vadovo instrukcijomis, kad  teisingai   (žr. 
‘�renginio prijungimas’ puslapyje   35  )  
priskirtum�te garso �vest� prie TV.

    1 �junkite greitojo paleidimo funkcij� 
ir greitojo bud�jimo režimo funkcij� 
�renginiuose, suderinamuose su „Easylink“, 
vadovaudamiesi ankstesniame  skyriuje   
(žr. ‘�junkite arba išjunkite „EasyLink“‘ 
puslapyje   34  )  nurodytomis instrukcijomis.

    2 Paspauskite    ( Pradžia ).

Li
et

uv
iš

ka
i

LT



36

     Nuotolinio valdymo pra¡jimo 
išjungimas
    1 �junkite greitojo paleidimo funkcij� 

ir greitojo bud�jimo režimo funkcij� 
�renginiuose, suderinamuose su „Easylink“, 
vadovaudamiesi ankstesniame  skyriuje   
(žr. ‘�junkite arba išjunkite „EasyLink“‘ 
puslapyje   34  )  nurodytomis instrukcijomis.

    2 Paspauskite    ( Pradžia ).
    3 Paspauskite       , kad pagrindiniame 

meniu pasirinktum�te �rengin� su HDMI 
jungtimi.

    4 Paspauskite     OPTIONS .
    5 Paspaud	      pasirinkite  [Išj.nuot.vald.

pra¡j]  ir paspauskite  OK .
    Nuotolinio valdymo pra�jimas  »
išjungiamas pasirinktame �renginyje.

 Pastaba

 Su „Easylink“ suderinamas �renginys turi b�ti  •
prijungtas prie TV naudojant HDMI jungt�.

     
 Pastaba

 Jei norite naudoti ši� funkcij�, privalote priskirti  •
garso �vest� iš prijungto �renginio � TV.

     Nuotolinio valdymo pra¡jimo 
�jungimas
    1 �junkite greitojo paleidimo funkcij� 

ir greitojo bud�jimo režimo funkcij� 
�renginiuose, suderinamuose su „Easylink“, 
vadovaudamiesi ankstesniame  skyriuje   
(žr. ‘�junkite arba išjunkite „EasyLink“‘ 
puslapyje   34  )  nurodytomis instrukcijomis.

    2 Paspauskite    ( Pradžia ).
    3 Paspauskite       , kad pagrindiniame 

meniu pasirinktum�te �rengin� su HDMI 
jungtimi.

    4 Paspauskite     OPTIONS .
    5 Paspaud	      pasirinkite  [�j.nuot.vald.

pra¡j.]  ir paspauskite  OK .
    Nuotolinio valdymo pra�jimas  »
�jungiamas pasirinktame �renginyje.

 Pastaba

 Su „Easylink“ suderinamas �renginys turi b�ti  •
prijungtas prie TV naudojant HDMI jungt�.

HDMI Device

Amplifier

HDMIHDMI
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        Naudokite „Kensington“ 
užrakt¿
  Kitoje TV pus�je yra „Kensington“ saugos lizdas. 
Apsaugokite nuo vagyst�s padar	 „Kensington“ 
užrakto kilp� tarp lizdo ir pastovaus daikto, pvz., 
sunkaus stalo.

    
     Prisijungimas prie meniu �jungus 
nuotolinio valdymo pra¡jim¿
    1 Vadovaudamiesi ankstesniame  skyriuje  

pateiktomis instrukcijomis, �junkite 
nuotolinio valdymo pra�jim�.

    2 Paspauskite       , jei norite pasirinkti 
�rengin�, kuris buvo �jungtas d�l nuotolinio 
valdymo pra�jimo palaikymo ir 
paspauskite  OK , jei norite �eiti.

    3 Paspauskite     OPTIONS , jei norite 
prisijungti prie vieno iš toliau nurodyt� TV 
ar prie TV prijungto veikian�io �renginio 
meniu:

     • [TV s¿ranka] Pasiekia meniu, skirtus 
vaizdo, garso ir kitiems nustatymams 
keisti.
     • [Laikrodis] Televizoriaus ekrane 
rodomas laikrodis.
     • [TV garsiakalbiai] �jungia arba 
išjungia televizoriaus garsiakalbius. 
Nusta�ius televizoriaus garsiakalbius 
� automatin� režim� garsiakalbiai 
išjungiami aptikus turin� iš nam� kino 
sistemos, suderintos su „EasyLink“.
     • [Šakninis meniu] Leidžia pasiekti CD/
DVD/žaidim� disko pagrindin� meniu.
     • [�reng.s¿r.meniu] Leidžia pasiekti 
prijungto �renginio, pvz., DVD 
leistuvo, HDD �rašymo �renginio ar 
žaidim� konsol�s, pagrindin� meniu.
     • [Turinio meniu] Leidžia pasiekti CD/
DVD/žaidim� disko turinio meniu.

      4 Paspauskite  OK , jei norite �eiti arba 
aktyvinti savo pasirinkim�.
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          Multimedija
     Palaikomas saugojimo �renginys: USB • 
(palaikomi tik FAT arba FAT 32 USB 
saugojimo �renginiai) 
    Palaikomi šie multimedijos fail� formatai:• 

    vaizdai: JPEG• 
    garsas: MP3• 

 Pastaba

 Multimedijos fail� pavadinimai negali b�ti  •
ilgesni nei 32 simboli�. 

      Imtuvinis derintuvas / 
pri¡mimas / perdavimas

     Antenos �vestis: 75 om� koaksialin� • 
(IEC75)
    TV sistema: PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, • 
D/K, L/L’ 
    Vaizdo �raš� atk�rimas: NTSC, SECAM, • 
PAL
    Imtuvo diapazonai: „Hyperband“, „S-• 
channel“, UHF, VHF

        Nuotolinio valdymo pultas
     Tipas: PF02E09B• 
    Maitinimo elementai: 2 x AAA (LR03 • 
tipas)

        Maitinimas
     Maitinimo lizdas: 220–240 V, 50 Hz• 
    Bud�jimo režimu sunaudojama galia: < • 
0,15 W
    Aplinkos temperat�ra: nuo 5 iki 40 • 
laipsni� pagal Celsij�

       8 Produkto 
informacija

  Produkto informacija gali b�ti pakeista 
be �sp�jimo. Jei norite išsamios produkto 
informacijos, apsilankykite www.philips.com/
support.

    Palaikoma ekrano skiriamoji 
geba.
    Kompiuterio formatai 

    Skyra – atnaujinimo dažnis:• 
    640 x 480 – 60 Hz• 
    800 x 600 – 60 Hz• 
    1024 x 768 – 60 Hz• 
    1280 x 720 – 60 Hz• 
    1280 x 768 – 60 Hz• 
    1280 x 1024 – 60 Hz• 
    1360 x 768 – 60 Hz• 
    1440 x 900 – 60Hz • 
    1680 x 1050 – 60Hz• 
    Per HDMI / DVI �vest�• 

       Vaizdo �raš� formatai 
    Skyra – atnaujinimo dažnis:• 

    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, 50 Hz, • 
60 Hz.
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        Papildomi TV laikikliai
  Televizoriaus montavimui prie sienos �sigykite 
„Philips“ arba atitinkam� VESA TV laikikl�. 
Kad kabelius ir jungtis apsaugotum�te nuo 
pažeidimo, tvirtindami TV palikite nors 2,2 coli� 
ar 5,5 cm tarp� iki sienos.

 �sp¡jimas

 Laikykit�s vis� TV laikiklio pritvirtinimo  •
nurodym�. „Koninklijke Philips Electronics 
N.V.“ neprisiima atsakomyb�s už netinkam� 
TV pritvirtinim�, d�l kurio �vyksta nelaimingas 
atsitikimas, susižeidžiama ar patiriama žala.

  Televizoriaus 
ekrano dydis 
(coliais)

  Reikiamas 
�dubimas 
(mm)

  Reikiami 
tvirtinimo 
varžtai

 19  75 x 75  4 x M4
 22  100 x 100  4 x M4
 26  200 x 100  6 x M4
 32  200 x 200  4 x M6
 42  400 x 400  4 x M6
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      Su TV kanalais susijusios 
problemos
   Anks�iau �diegti kanalai nerodomi kanal� s¿raše:

  patikrinkite, ar pasirinkote tinkam� kanal�  •
s�raš�.

      Su vaizdu susijusios 
problemos
   TV �jungtas, bet nerodomas joks vaizdas:

  patikrinkite, ar antena tinkamai prijungta  •
prie TV;
  patikrinkite, ar pasirinktas tinkamas  •
�renginys kaip TV šaltinis.

    Girdisi garsas, bet n¡ra jokio vaizdo:
  patikrinkite, ar tinkamai nustatyti vaizdo  •
nustatymai.

    Gaunamas silpnas TV signalas iš antenos:
  patikrinkite, ar antena tinkamai prijungta  •
prie TV;
  Garsiakalbiai, ne�žeminti garso �renginiai,  •
neono lempos, aukšti pastatai ir kiti dideli 
objektai gali tur�ti �takos gaunamo signalo 
kokybei. Jei �manoma, pabandykite pagerinti 
priimamo signalo kokyb	 pakeit	 antenos 
krypt� arba patrauk	 �renginius toliau nuo TV.
  Jei silpnas tik vieno kanalo gaunamas  •
signalas, tiksliai sureguliuokite t� kanal�.

    Prasta prijungt� �rengini� vaizdo kokyb¡:
  patikrinkite, ar �renginiai tinkamai prijungti; •
  patikrinkite, ar tinkamai nustatyti vaizdo  •
nustatymai. 

    TV neišsaugojo vaizdo nustatym�:
    patikrinkite, ar nustatytas pagrindinis TV • 
vietos nustatymas. Šis režimas leidžia 
lanks�iai keisti ir išsaugoti nustatymus.

      Vaizdas nepritaikytas ekranui – per didelis arba 
per mažas:

  pabandykite naudoti kit� vaizdo format�. •
    Netinkama Vaizdo pad¡tis:

  iš kai kuri� �rengini� gaunami vaizdo signalai  •
gali b�ti netinkamai suderinti su ekranu. 
Patikrinkite �renginio signalo išvest�.

       9 Trik�i� 
diagnostika ir 
šalinimas

  Šioje dalyje nurodomos dažniausiai iškylan�ios 
problemos ir j� sprendimo b�dai.

    Bendros su TV susijusios 
problemos
   Televizorius ne�sijungia:

  atjunkite maitinimo laid� nuo maitinimo  •
lizdo; palaukite minut	 ir v�l prijunkite;
  patikrinkite, ar maitinimo laidas tinkamai  •
prijungtas.

    Nuotolinio valdymo pultas neveikia tinkamai:
  patikrinkite, ar nuotolinio valdymo pulto  •
elementai tinkamai �d�ti + / - kryptimi;
  pakeiskite nuotolinio valdymo pulto  •
elementus, jei jie išsikrov	 arba baigia išsikrauti;
  nuvalykite nuotolinio valdymo pult� ir  •
televizoriaus daviklio objektyv�.

    televizoriaus bud¡jimo režimo lemput¡ mirksi 
raudona spalva:

  atjunkite maitinimo laid� nuo maitinimo  •
lizdo; prieš v�l prijungdami maitinimo laid�, 
palaukite, kol televizorius atv�s; jei lemput� 
vis tiek mirksi, susisiekite su „Philips“ klient� 
aptarnavimo tarnyba. 

    Pamiršote kod¿, reikaling¿ TV užrakto funkcijai 
atrakinti:

  �veskite „8888“. •
    Netinkama televizoriaus meniu kalba.

  Pakeiskite televizoriaus meniu  kalb�  tokia,  •
kokios pageidaujate.

    Kai �jungiate / išjungiate arba perjungiate 
televizori� � bud¡jimo režim¿, televizoriaus 
korpuse gird¡ti gergždžiantis garsas:

  nereikia imtis joki� veiksm�. Gergždžiantis  •
garsas yra �prastas dalykas, atsirandantis d�l 
televizoriaus pl�timosi ir susitraukimo jam 
atv�stant ir �šylant. Tai neturi �takos TV veikimui.
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      Su kompiuterio prijungimu 
susijusios problemos
   Nestabilus TV rodomas kompiuterio vaizdas:

  Patikrinkite, ar kompiuteris naudoja  •
palaikom� skiriam�j� geb� ir kadr� dažn�.
  Nustatykite, kad TV vaizdo formatas b�t�  •
� „unscaled“.

      Susisiekite su mumis
   Jei nepavyksta išspr	sti problemos, žr. DUK 
apie š� gamin� šiuo adresu: www.philips.com/
support. 
  Jei nepavyksta išspr	sti problemos, susisiekite 
su j�s� šalyje esan�ia „Philips“ klient� 
aptarnavimo tarnyba, kaip nurodyta šiame 
priede.

 �sp¡jimas

 Nebandykite gaminio taisyti patys. Tai gali b�ti  •
rim� susižeidim�, nepataisomo gaminio gedimo 
arba garantijos anuliavimo priežastis.

 Pastaba

 Prieš kreipdamiesi � „Philips“, užsirašykite  •
savo televizoriaus model� ir serijos numer�. Šie 
numeriai pateikti kitoje televizoriaus pus�je ir 
ant pakuot�s.

      Su garsu susijusios problemos
   Yra vaizdas, bet n¡ra televizoriaus garso:

 Pastaba

 jei neaptinkamas garso signalas, televizorius  •
automatiškai išjungia garso išvest� – tai ne 
gedimas.

  Patikrinkite, ar tinkamai prijungti visi  •
kabeliai.
  Patikrinkite, ar garsumas nenustatytas � 0. •
  Patikrinkite, ar neišjungtas garsas. •

    Matomas vaizdas, ta�iau prasta garso kokyb¡:
  patikrinkite, ar tinkamai nustatyti garso  •
nustatymai.

    Matomas vaizdas, ta�iau garsas sklinda tik iš 
vieno garsiakalbio:

  patikrinkite, ar garso balansas nustatytas  •
per vidur�.

      Su HDMI prijungimu 
susijusios problemos
   Iškyla problem� d¡l HDMI �rengini�:

  atkreipkite d�mes�, kad d�l HDCP  •
palaikymo gali ilgiau užtrukti, kol per 
televizori� iš HDMI �renginio bus 
parodytas turinys; 
  jei televizorius neatpaž�sta HDMI  •
�renginio ir nerodomas joks vaizdas, 
pabandykite perjungti šaltin� iš vieno 
�renginio � kit� ir v�l atgal;
  jei girdimas garsas nuolat pertraukiamas,  •
patikrinkite, ar tinkami išvesties iš HDMI 
�renginio nustatymai;
  jei naudojamas HDMI-�-DVI adapteris  •
arba HDMI � DVI kabelis, patikrinkite, ar 
prie  AUDIO L/R  arba  AUDIO IN  (tik 
mini lizdas) prijungtas papildomas kabelis.
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