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Instrukcja obsługi

Model
Serial

www.philips.com/support

Österreich

0800 180 016

België/Belgique

80080190

България

00800 11 544 24

Hrvatska

01 6403 776

Lokalni poziv

Česká republika

800142840

Bezplatný hovor

Danmark

3525 8759

Lokalt opkald

Estonia

6008600

kohalik kõne tariifi

Suomi

09 2311 3415

paikallispuhelu

France

0805 025 510

numéro sans frais

Deutschland

0800 000 7520

gebührenfreier Anruf

Ελλάδα

0 0800 3122 1280

Κλήση χωρίς χρέωση

Magyarország

0680018189

Ingyenes hívás

Hrvatska

0800 222778

free

Ireland

01 601 1777

Italia

800 088774

Numero Verde

Қазақстан

+7 727 250 66 17

local

Latvia

52737691

local

Lithuania

67228896

local

Luxemburg/Luxembourg

40 6661 5644

Ortsgespräch/Appel local

Nederland

0800 0230076

Gratis nummer

Norge

22 70 81 11

Lokalsamtale

Polska

00800-311-13-18

Pozosta?e produkty RTV oraz AGD

Portugal

800 780 903

Chamada Grátis

România

0800-894910
0318107125

Apel gratuit
Apel local

Россия

(495) 961-1111

0.15 USD/minute

Србија

+381 114 440 841

Lokalni poziv

Slovensko

0800 004537

Bezplatný hovor

Slovenija

00386 12 80 95 00

lokalni klic

España

900 800 655

Teléfono local gratuito solamente para
clientes en España

Sverige

08 5792 9100

Lokalsamtal

Suisse/Schweiz/Svizzera

0800 002 050

Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe
France

Türkiye

0800 261 3302

Şehiriçi arama

United Kingdom

General No: 0800 331 6015
General National Rate No:
0870 911 0036

free
National rate

Україна

0-800-500-697

This information is correct at the time of press. For updated information, see www.philips.com/support.
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Spis treści

1 Uwaga
2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeone.
Dane techniczne mog ulec zmianie bez
powiadomienia. Znaki towarowe s wasnoci
rmy Koninklijke Philips Electronics N.V lub ich
odpowiednich wacicieli. Firma Philips zastrzega
sobie prawo do mody kowania produktów bez
koniecznoci dostosowywania do tych zmian
wczeniejszych partii dostaw.
Materiay zawarte w niniejszej instrukcji s
opracowane pod ktem zestawu uywanego
zgodnie z przeznaczeniem. Jeli produkt lub jego
poszczególne moduy s uywane do celów
innych ni okrela to niniejsza instrukcja,
naley uzyska potwierdzenie prawidowego
i odpowiedniego zastosowania. Firma Philips
gwarantuje, e zawarto materiaów nie
narusza adnych patentów zarejestrowanych
w Stanach Zjednoczonych. Firma nie udziela
adnych dodatkowych gwarancji ani w sposób
wyrany, ani dorozumiany.
Gwarancja
• Niebezpieczestwo obrae ciaa,
uszkodzenia telewizora lub utraty
gwarancji! Nie wolno samodzielnie
naprawia telewizora.
• Telewizor i urzdzenia dodatkowe naley
uywa zgodnie z przeznaczeniem
okrelonym przez producenta.
• Znak ostrzegawczy wydrukowany
z tyu telewizora wskazuje
na niebezpieczestwo poaru lub
poraenia prdem. Nie wolno zdejmowa
pokrywy telewizora. W sprawach
dotyczcych serwisu lub napraw zawsze
naley kontaktowa si z dziaem obsugi
klienta rmy Philips.
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Wszelkie wyranie zabronione w instrukcji
czynnoci, wszelkie niezalecane lub
niezatwierdzone regulacje oraz procedury
montau powoduj utrat gwarancji.
Charakterystyka pikseli
Niniejszy produkt jest wykonany w
technologii LCD z wykorzystaniem duej
liczby kolorowych pikseli. Mimo e jego
wspóczynnik efektywnych pikseli wynosi
co najmniej 99,999%, na ekranie mog
by stale wywietlane czarne kropki lub
jasne plamki wiata (czerwone, zielone
lub niebieskie). Jest to strukturalna cecha
wywietlacza (w ramach powszechnie
obowizujcych standardów przemysowych)
i nie jest uznawana za usterk.
Zgodność ze standardami EMF
Firma Koninklijke Philips Electronics N.V.
produkuje i sprzedaje wiele produktów
przeznaczonych dla klientów detalicznych,
które — jak wszystkie urzdzenia
elektroniczne — mog emitowa oraz
odbiera sygnay elektromagnetyczne.
Jedn z najwaniejszych zasad rmy Philips
jest podejmowanie wszelkich koniecznych
dziaa zapewniajcych bezpieczne
i nieszkodliwe dla zdrowia korzystanie
z jej produktów. Obejmuje to spenienie
wszystkich majcych zastosowanie przepisów
prawnych oraz wymogów standardów
dotyczcych emisji pola magnetycznego
(EMF) ju na etapie produkcji.
Jestemy czynnie zaangaowani
w opracowywanie, wytwarzanie i
sprzedawanie produktów, które nie maj
niekorzystnego wpywu na zdrowie. Firma
Philips zawiadcza, e zgodnie z posiadan
obecnie wiedz naukow wytwarzane
przez nas produkty s bezpieczne, jeeli s
uywane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Ponadto aktywnie uczestniczymy
w doskonaleniu midzynarodowych
standardów EMF i przepisów
bezpieczestwa, co umoliwia nam
przewidywanie kierunków rozwoju
standaryzacji i szybkie dostosowywanie
naszych produktów do nowych przepisów.

Bezpiecznik zasilania (dotyczy tylko
Wielkiej Brytanii)
Ten telewizor jest wyposaony w
zatwierdzon wtyczk formowan. W
razie koniecznoci wymiany bezpiecznika
naley zastpi go bezpiecznikiem o
takich samych parametrach, jakie s
podane przy gniedzie (przykad 10A).

1

Zdejmij pokrywk bezpiecznika i wyjmij
bezpiecznik.

2

Nowo montowany bezpiecznik musi by
zgodny z brytyjskim standardem BS 1362
oraz musi znajdowa si na nim znak
zgodnoci ze standardami ASTA. Jeli
bezpiecznik zostanie zgubiony, naley
skontaktowa si ze sprzedawc w celu
okrelenia waciwego typu bezpiecznika
zastpczego.

3

Zaó pokrywk bezpiecznika.
Aby zachowa zgodno z dyrektyw EMC,
nie wolno odcza wtyczki od przewodu
zasilajcego.
Prawa autorskie
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VESA, FDMI i logo VESA Mounting Compliant
s znakami towarowymi organizacji Video
Electronics Standards Association.
®
Kensington i Micro Saver s zastrzeonymi
w Stanach Zjednoczonych znakami
towarowymi rmy ACCO World Corporation
z wydanymi patentami i zgoszonymi wnioskami
patentowymi w innych krajach na caym wiecie.
Wszystkie inne zastrzeone i niezastrzeone
znaki towarowe s wasnoci odpowiednich
rm.
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2 Ważne
Przed rozpoczciem korzystania z telewizora
naley zapozna si z wszystkimi instrukcjami.
Gwarancja nie obejmuje uszkodze powstaych
na skutek postpowania niezgodnego
z instrukcjami.

•

Bezpieczeństwo
•

Niebezpieczestwo poaru lub poraenia
prdem!
• Naley chroni telewizor przed
deszczem i wod. W pobliu
telewizora nie wolno umieszcza
pojemników z cieczami, takich jak
wazony. W przypadku rozlania cieczy
na telewizor lub dostania si cieczy
do jego wntrza, natychmiast odcz
telewizor od róda zasilania. Aby
sprawdzi telewizor przed uyciem,
skontaktuj si z dziaem obsugi
klienta rmy Philips.
• Nie stawiaj telewizora, pilota
zdalnego sterowania ani baterii
do niego blisko otwartego ognia
oraz innych róde ciepa (w tym
bezporednio padajcych promieni
sonecznych).
Aby unikn rozprzestrzenienia
si ognia, telewizor, pilot zdalnego
sterowania i baterie do niego
nie powinny by kadzione blisko
wieczek lub innych róde ognia.

•

•

•
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Nigdy nie naley wkada
przedmiotów do otworów
wentylacyjnych oraz innych otworów
w telewizorze.

Upewnij si, e przewód zasilajcy nie
bdzie si napra podczas obracania
telewizora. Napranie si przewodu
zasilajcego moe poluzowa
poczenia oraz spowodowa
iskrzenie.
Niebezpieczestwo zwarcia lub poaru!
• Zawsze chro pilota zdalnego
sterowania oraz baterie przed
deszczem, wod i nadmiernym
ciepem.
• Unikaj silnego nacisku na wtyczki.
Luna wtyczka moe by przyczyn
iskrzenia lub poaru.
Niebezpieczestwo obrae ciaa lub
uszkodzenia telewizora!
• Do podnoszenia i przenoszenia
telewizora, który way wicej ni 25
kilogramów, potrzebne s dwie osoby.
• Do zamontowania telewizora na
podstawie naley uywa wycznie
dostarczonej podstawy. Przymocuj
dokadnie podstaw do telewizora.
Ustaw telewizor na stabilnej i paskiej
powierzchni, która utrzyma czny
ciar telewizora oraz podstawy.
• Przy montau naciennym telewizora
naley stosowa wycznie monta
nacienny, który utrzyma ciar
telewizora. Przymocuj monta
nacienny do ciany, która utrzyma
czny ciar telewizora i montau
naciennego. Firma Koninklijke
Philips Electronics N.V. nie bierze na
siebie adnej odpowiedzialnoci za
niewaciwy monta na cianie, bdcy
przyczyn wypadku lub obrae.
Niebezpieczestwo odniesienia obrae
ciaa przez dzieci!Aby unikn sytuacji, w
której telewizor mógby si przewróci
i spowodowa obraenia ciaa u dzieci,
przestrzegaj nastpujcych rodków
ostronoci:
• Dopilnuj, aby telewizor nigdy nie
znajdowa si na powierzchni nakrytej
tkanin lub innym materiaem, który
moe zosta cignity.

•

•

•

•

•
•

•

Upewnij si, e adna cz
telewizora nie wisi na krawdzi
powierzchni.
• Nie stawiaj telewizora na wysokich
meblach (takich jak biblioteczka)
bez przymocowania zarówno
mebla, jak i telewizora do ciany lub
odpowiedniej podpory.
• Poucz dzieci o niebezpieczestwie
wynikajcym ze wspinania si na
meble, aby dosign telewizora.
Niebezpieczestwo przegrzania!
Nie umieszczaj telewizora w ciasnej
przestrzeni. W celu zapewnienia
odpowiedniej wentylacji naley zachowa
odstp o szerokoci co najmniej 10 cm
z kadej strony telewizora. Upewnij si,
e zasony i inne przedmioty nie bd
zakrywa otworów wentylacyjnych
telewizora.
Niebezpieczestwo uszkodzenia
telewizora! Przed podczeniem
telewizora do zasilania upewnij si,
e napicie odpowiada wartoci
wydrukowanej z tyu telewizora. Nie
wolno podcza telewizora do zasilania,
jeeli napicie jest inne.
Niebezpieczestwo obraenia ciaa,
poaru lub uszkodzenia przewodu
zasilajcego! Nie ustawiaj telewizora
oraz innych przedmiotów na przewodzie
zasilajcym.
W celu atwego odczenia przewodu
zasilajcego telewizor od zasilania,
upewnij si, e zawsze masz peny dostp
do przewodu zasilajcego.
Podczas odczania przewodu zasilajcego
zawsze cignij wtyczk, a nie kabel.
W przypadku zbliajcej si burzy odcz
telewizor od zasilania oraz anteny. W
trakcie burzy nie dotykaj adnej czci
telewizora, przewodu zasilajcego ani
antenowego.
Niebezpieczestwo uszkodzenia suchu!
Unikaj korzystania przez duszy czas
ze suchawek przy duych poziomach
gonoci.

•

Jeli telewizor bdzie przenoszony
w temperaturze poniej 5°C, naley
wyj telewizor z opakowania i
zaczeka , a si ogrzeje odpowiednio do
temperatury otoczenia.

Konserwacja ekranu
•

•
•

•

•

Unikaj wywietlania nieruchomych
obrazów, na ile to moliwe. Nieruchome
obrazy to te, które s wywietlane
na ekranie przez dugi czas. Nale
do nich menu ekranowe, czarne
paski i wywietlacze czasu. Jeli nie
mona tego unikn , naley zmniejszy
kontrast i jasno obrazu, aby zapobiec
uszkodzeniu ekranu.
Przed czyszczeniem odcz telewizor od
sieci elektrycznej.
Czy telewizor i ram mikk, wilgotn
ciereczk. Do czyszczenia telewizora
nigdy nie naley stosowa substancji
takich jak alkohol, rodki chemiczne
lub rodki czyszczce stosowane w
gospodarstwach domowych.
Niebezpieczestwo uszkodzenia ekranu
telewizora! Nie dotykaj, nie naciskaj, nie
trzyj ani nie uderzaj ekranu jakimikolwiek
przedmiotami.
Aby unikn znieksztacenia obrazu oraz
powienia kolorów, niezwocznie usuwaj
krople wody z ekranu.
Pol s ki
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Utylizacja starych produktów i baterii

Ekologiczny

To urzdzenie zostao zaprojektowane
i wykonane z materiaów oraz komponentów
wysokiej jakoci, które nadaj si
do ponownego wykorzystania.

Jeli produkt zosta opatrzony symbolem
przekrelonego pojemnika na odpady, oznacza
to, i podlega on postanowieniom Dyrektywy
Europejskiej 2002/96/WE. Informacje na
temat wydzielonych punktów skadowania
zuytych produktów elektrycznych i
elektronicznych mona uzyska w miejscu
zamieszkania.
Prosimy postpowa zgodnie z wytycznymi
miejscowych wadz i nie wyrzuca tego
typu urzdze wraz z innymi odpadami
pochodzcymi z gospodarstwa domowego.
cise przestrzeganie wytycznych w tym
zakresie pomaga chroni rodowisko naturalne
oraz ludzkie zdrowie.

Produkt zawiera baterie opisane w treci
dyrektywy 2006/66/WE, których nie
mona zutylizowa z pozostaymi odpadami
domowymi.
Zalecamy zapoznanie si z lokalnymi
przepisami dotyczcymi selektywnej zbiórki
akumulatorów, poniewa ich odpowiednia
utylizacja przyczynia si do zapobiegania
negatywnym skutkom dla rodowiska i
zdrowia ludzkiego.

6
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Efektywne zuycie energii
Niski pobór mocy w trybie gotowoci
Zaprojektowany z myl o atwiejszym
recyklingu
Firma Philips stale skupia si na obnianiu
wpywu swoich nowoczesnych produktów
na rodowisko naturalne. Dymy do poprawy
stanu rodowiska podczas procesu produkcji
poprzez zmniejszenie iloci szkodliwych
substancji, efektywne zuycie energii
elektrycznej oraz zapewnianie instrukcji
dotyczcych utylizacji i recyklingu zuytych
produktów.
Dziki naszym staraniom, poniszy telewizor
zdoby europejski znak ekologiczny Eco-label
(www.ecolabel.eu).
Szczegóowe informacje na temat zuycia
prdu w trybie gotowoci, zasad gwarancji,
czci zapasowych i utylizacji tego telewizora
mona znale na stronie rmy Philips pod
adresem www.philips.com.
Telewizor jest wyposaony w funkcje, które
zapewniaj bardziej efektywne zuycie
energii. Telewizorowi za jego cechy przyjazne
rodowisku przyznano europejski znak
ekologiczny Eco-label.
Funkcje oszczędzania energii
• Czujnik jasności otoczenia (Dotyczy
tylko wybranych modeli)
Aby oszczdza energi, wbudowany
czujnik jasnoci otoczenia obnia jasno
ekranu telewizora, gdy otoczenie staje si
ciemniejsze.

Oszczędność energii
Telewizor jest wyposaony w szereg
funkcji oszczdzania energii, które
pozwalaj zmniejszy pobór prdu
na kilka sposobów. Zapoznaj si z
inteligentnymi ustawieniami w menu
kon guracji.
• Niski pobór mocy w trybie gotowości
Nowoczesne i wysokozaawansowane obwody
zasilajce ograniczaj zuycie prdu telewizora
do bardzo niskiego poziomu, nie powodujc
jednoczenie utraty funkcjonalnoci trybu
gotowoci.
Oszczędzanie energii (Dotyczy tylko
wybranych modeli)
Zaawansowany system oszczdzania energii
zapewnia najefektywniejsze jej wykorzystanie.
Mona sprawdzi , jak osobiste ustawienia
telewizora, poziom jasnoci biecego obrazu i
warunki owietlenia w otoczeniu wpywaj na
wzgldne zuycie prdu.
Utylizacja
Informacje na temat prawidowej utylizacji
telewizora i baterii znajduj si w rozdziale
dotyczcym utylizacji starych produktów
i baterii” w podrczniku (patrz ‘Utylizacja
starych produktów i baterii’ na str.
6)uytkownika.
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3 Opis telewizora
W tej czci znajduj si informacje na temat
najczciej stosowanych przycisków sterujcych
oraz funkcji telewizora.

Boczne przyciski sterujące i
wskaźniki

Pilot zdalnego sterowania
1
28

2

27

3
4
5

26
25

6
4

24

7
8

3

9

2

23
1

a

POWER: Służy do włączania
i wyłączania telewizora. Telewizor nie
jest całkowicie odłączony od zasilania,
jeśli przewód zasilający nie został
Yzycznie odłączony od sieci.

22

b P/CH +/-: Umożliwia przechodzenie
do następnego lub poprzedniego kanału.
c

10
11
12
13
14
15
16
17
18

SOURCE: Służy do wybierania
podłączonych urządzeń.

19

d VOLUME +/-: Służy do regulacji
głośności.

21
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( Tryb gotowości/włącz)
• Suy do przeczania telewizora
do trybu gotowoci, jeli telewizor
jest wczony.
• Suy do wczania telewizora, jeli
telewizor dziaa w trybie gotowoci.

b MHEG/TELETEXT
Suy do wczania i wyczania
telegazety.
c

SOURCE
Suy do wybierania podczonych
urzdze.

d Kolorowe przyciski
Suy do wybierania zada lub opcji.
e AD (Opis audio) (Tylko dla telewizorów
cyfrowych RF)
Dotyczy tylko Wielkiej Brytanii: Suy
do wczania komentarza audio dla osób
niedowidzcych.
f

g

(Menu główne)
Suy do wczania i wyczania menu
demonstracyjnego.
OPTIONS
Umoliwia dostp do opcji powizanych
z biec czynnoci lub wyborem.

h OK
Suy do potwierdzania wpisu lub wyboru
oraz wywietlania siatki kanaów podczas
ogldania telewizji.

m

(Odtwarzaj/pauzuj)
Umoliwia rozpoczcie, zatrzymanie
i wznowienie odtwarzania.

n

(Nagrywanie) używane tylko dla
funkcji (patrz ‘Funkcja Philips EasyLink’
na str. 37 ) Easylink)
Uruchamia lub zatrzymuje nagrywanie
obrazu.

o

( Zatrzymaj)
Suy do zatrzymywania odtwarzania.

p

( Wyciszenie )
Wyciszanie dwiku lub przywracanie
poprzedniego poziomu gonoci.

q P +/- (Program +/-)
Umoliwia przechodzenie do nastpnego
lub poprzedniego kanau. Przy wczonym
menu telewizora ta funkcja dziaa jako
Poprzednia/nastpna strona.
r

FORMAT
Umoliwia wybór formatu obrazu.

s 0-9 (Przyciski numeryczne)
Su do wybierania kanau lub
ustawienia.
t

PICTURE
Uruchamianie menu obrazu. (Dostpna
tylko w wybranych modelach.

u

SOUND
Uruchamianie menu dwiku. (Dostpna
tylko w wybranych modelach.)

i

(Przyciski nawigacyjne)
Suy do nawigacji w menu.

v

+/- (Głośność +/–)
Suy do regulacji gonoci.

j

INFO
Umoliwia wywietlanie informacji
o programie, jeli s one dostpne. Jeli
informacje znajduj si na kilku stronach,
nacinij przycisk OPTIONS , aby przej
do nastpnej strony.

w

BACKP/P (Poprzedni kanał)
Umoliwia powrót do poprzedniego
kanau lub ekranu menu.

x

GUIDE
Suy do przeczania midzy siatk
kanaów, a list programów.

k
l

(Do tyłu)
Suy do wyszukiwania do tyu.
(Do przodu)
Suy do wyszukiwania do przodu.

y SCENEA ( Tapeta)
Umoliwia wywietlenie tapety na ekranie
telewizora.

PL
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a

z DEMO
Suy do wczania i wyczania menu
demonstracyjnego.
{ TV
Powoduje ponowne przeczenie
na anten.
| SUBTITLE (Tylko dla telewizorów
cyfrowych RF)
Suy do wczania i wyczania napisów.

10
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4 Obsługa sprzętu

Wskazówka
• Mimo e telewizor, znajdujc si w trybie
gotowoci, pobiera bardzo mao energii,
energia nadal jest zuywana. Jeli telewizor
nie jest uywany przez duszy czas, naley
odczy go od zasilania.

W tej czci zamieszczono informacje
przydatne podczas wykonywania podstawowych
czynnoci (patrz ‘Korzystanie z dodatkowych
funkcji telewizora’ na str. 14) zwizanych
z uywaniem telewizora.

Uwaga
• Jeli nie moesz znale pilota zdalnego
sterowania, a chcesz wczy telewizor
znajdujcy si w trybie gotowoci, nacinij
przycisk P/CH +/- lub SOURCE z boku
telewizora.

Włączanie/wyłączanie
telewizora oraz tryb
gotowości

Aby włączyć telewizor
• Jeli wskanik trybu gotowoci jest
wyczony, nacinij przycisk POWER
z boku telewizora.
• Jeli wskanik trybu gotowoci jest
czerwony, nacinij przycisk ( Tryb
gotowości/włącz) na pilocie zdalnego
sterowania.
Aby przełączyć telewizor w tryb gotowości
• Nacinij przycisk ( Tryb gotowości/
włącz) na pilocie zdalnego sterowania.
» Wskanik trybu gotowoci zmienia
kolor na czerwony.
Aby wyłączyć telewizor
• Nacinij przycisk POWER z boku
telewizora.
» Wskanik trybu gotowoci zostanie
wyczony.

Pol s ki

Przełączanie kanałów

•

•
•

Nacinij przycisk P +/- na pilocie zdalnego
sterowania lub przycisk P/CH +/- z boku
telewizora.
Wpisz numer kanau za pomoc Przyciski
numeryczne.
Skorzystaj z siatki (patrz ‘Przeczanie
kanaów przy uyciu siatki kanaów’ na str.
12) kanaów.

PL

11

Uwaga
• W przypadku korzystania z listy ulubionych
kanaów mona wybra tylko kanay znajdujce
si na tej licie.

Oglądanie materiałów z
podłączonych urządzeń
Uwaga

Przełączanie kanałów przy użyciu
siatki kanałów
Siatka kanaów umoliwia wywietlenie
wszystkich kanaów w formacie siatki.

1

Nacinij przycisk OK .
» Pojawi si siatka kanaów.

2

Nacinij przycisk
, aby przeglda
siatk kanaów i wywietli podgld
kanau.
» Po upywie okoo dwóch sekund
zostanie wywietlona zawarto kanau.

3

Po znalezieniu odpowiedniego kanau
nacinij przycisk OK , aby go oglda .
» Zostanie wywietlony wybrany kana.

12
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• Wcz urzdzenie przed wybraniem
go w telewizorze jako róda.

Użyj przycisku źródła.

1

Nacinij przycisk
SOURCE .
» Zostanie wywietlona lista róde.

2

Nacinij przycisk Przyciski nawigacyjne,
aby wybra kana.

3

Nacinij przycisk OK , aby potwierdzi
wybór.
» Telewizor zostanie przeczony
na wybrane urzdzenie.

Aby wyregulować głośność
• Nacinij przycisk
+/-.
• Nacinij przycisk VOLUME +/- z boku
telewizora.
Aby wyciszyć lub włączyć dźwięk
• Nacinij przycisk , aby wyciszy dwik.
• Ponownie nacinij przycisk , aby wczy
dwik.

Korzystanie z telegazety

1

Nacinij przycisk MHEG/TELETEXT.
» Na ekranie zostanie wywietlona
strona gówna indeksu.

2

Wybierz stron w nastpujcy sposób:
• Nacinij przycisk Przyciski
numeryczne, aby wprowadzi numer
strony.
• Nacinij przycisk P +/- lub
, aby
wywietli nastpn lub poprzedni
stron.
• Nacinij przycisk Kolorowe przyciski,
aby wybra pozycj oznaczon
kolorami.
• Nacinij przycisk
BACK , aby
wróci do poprzednio ogldanej
strony.

3

Nacinij przycisk MHEG/TELETEXT, aby
wyczy telegazet.

Pol s ki

Regulacja głośności
telewizora
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5 Korzystanie
z dodatkowych
funkcji
telewizora

Menu pomagaj w instalowaniu kanaów,
zmianie ustawie obrazu i dwiku oraz
w uzyskiwaniu dostpu do innych funkcji.
Nacinij przycisk (Menu główne).
» Zostanie wywietlony ekran menu.

Dodaj nowe urz.

• Po wybraniu opcji [Dodaj nowe urządz.]
postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi
na ekranie, aby wybra odpowiednie
urzdzenie i zcze.

Usuwanie urządzeń z menu
głównego

Uzyskiwanie dostępu
do menu telewizora

1

Wskazówka

Konfiguracja

Jeli urzdzenie nie jest ju podczone do
telewizora, naley je usun z menu gównego.

1
2

Nacinij przycisk
, aby wybra
jedno z nastpujcych menu i przechodzi
midzy jego opcjami.
• [Ogl. telewizji]Powoduje ponowne
przeczenie na anten, jeli wybrano
inne ródo.
• [KonYguracja]Umoliwia dostp
do menu zmiany ustawie obrazu,
dwiku i innych parametrów.
• [Dodaj nowe urz.]Umoliwia
dodanie nowych urzdze do menu
gównego.

3

Nacinij przycisk OK , aby potwierdzi
wybór.

4

Nacinij przycisk
wyj z menu.

14
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(Menu główne), aby

(Menu główne).

Nacinij przycisk
, aby wybra
urzdzenie do usunicia.

3

Nacinij przycisk OPTIONS .
» Zostanie wywietlona lista [Wyjmij
urządzenie].

4

Nacinij przycisk OK i wybierz opcj
[Odłącz], aby usun urzdzenie.
» Wybrane urzdzenie zostaje usunite z
menu gównego.

Ogl. telewizji

2

Nacinij przycisk

Zmiana ustawień obrazu i
dźwięku
Suy do zmiany ustawie obrazu i dwiku
zgodnie z preferencjami. Mona zastosowa
wstpnie zde niowane ustawienia lub zmieni
ustawienia rcznie.

Korzystanie z asystenta ustawień
Za pomoc asystenta ustawie mona wybra
najlepsze ustawienia obrazu i dwiku.

1
2

Nacinij przycisk

(Menu główne).

Nacinij przycisk
, aby wybra
kolejno opcje [KonYguracja] > [Obraz] >
[Asystent ustawień].

Nacinij przycisk OK .
» Na ekranie pojawi si menu [Asystent
ustawień]. Postpuj wedug instrukcji
na ekranie, aby wybra preferowane
ustawienia obrazu.

3
•

•

Użycie nastaw obrazu
Uyj nastaw obrazu, aby zastosowa wstpnie
zde niowane ustawienia obrazu.

1

Nacinij przycisk PICTURE .
» Na ekranie pojawi si menu [Obraz
intelig.].

2

Nacinij przycisk
, aby wybra jedno
z nastpujcych ustawie nastaw obrazu.
• [Osobisty]Suy do wywietlania listy
dostosowanych, osobistych ustawie
obrazu.
• [Jaskrawy]Suy do wczania
zaawansowanych ustawie
dynamicznych.
• [Standard]Pozwala dostosowa
ustawienia obrazu do wikszoci
rodowisk i typów plików wideo.
• [FILM]Suy do wczania ustawie
do ogldania lmu.
• [Gra]Suy do wczania ustawie
do gier.
• [Oszcz. energii]Suy do wczania
ustawie obrazu zuywajcych
minimaln ilo energii.

3

•

•
•

•
•

•
•
•

Nacinij przycisk OK , aby potwierdzi
wybór.
» Zostanie zastosowane wybrane
ustawienie nastaw obrazu.

Ręczne dostosowanie ustawień
obrazu

•

1
2

•

Nacinij przycisk

(Menu główne).

Nacinij przycisk
, aby wybra
kolejno opcje [KonYguracja] > [Obraz].
» Na ekranie pojawi si menu [Obraz].

Nacinij przycisk
, aby wybra
jedno z nastpujcych ustawie obrazu.
[Obraz intelig.]Umoliwia dostp
do wstpnie zde niowanych ustawie
nastaw obrazu.
[Kontrast]Umoliwia dostosowanie
intensywnoci jasnych obszarów,
pozostawiajc ciemne obszary bez zmian.
[Jasność]Umoliwia dostosowanie
intensywnoci i szczegóów ciemnych
obszarów.
[Kolor]Umoliwia dostosowanie
nasycenia kolorów.
[Nasycenie]Suy do kompensacji
zmiennoci kolorów w transmisjach
nadawanych w systemie NTSC.
[Ostrość]Umoliwia dostosowanie
ostroci obrazu.
[Redukcja szumów]Umoliwia
eliminowanie i redukcj szumów
wystpujcych w sygnale obrazu.
[Odcień]Suy do regulacji równowagi
kolorów obrazu.
[Odcień personalny]Pozwala dostosowa
ustawienia odcieni.
[Pixel Plus HD]Umoliwia dostosowanie
jakoci obrazu do optymalnego kontrastu,
koloru i ostroci.
• [Dynamiczny kontr.]Umoliwia
popraw kontrastu. Zalecane jest
ustawienie [Średni].
• [Dynam. podśw.]Suy do regulacji
jasnoci podwietlenia telewizora
wzgldem warunków owietlenia.
• [Intensyf. barw]Sprawia, e
kolory s bardziej jaskrawe, oraz
poprawia rozdzielczo szczegóów
w przypadku jasnych kolorów. T
funkcj mona wcza i wycza .
[Czujnik światła]Umoliwia dynamiczn
zmian ustawie, aby dostosowa je do
warunków owietleniowych.
[Tryb PC]Suy do dostosowywania
ustawie obrazu, gdy komputer jest
podczony do telewizora przez HDMI
lub DVI.
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3

•
•

•

[Format obrazu]Suy do zmiany formatu
obrazu.
[Przes. poziome]Pozwala dostosowa
ustawienia obrazu w poziomie dla
standardu PC-VGA lub YPbPr (gniazdo
EXT2 lub EXT3).
[Przes. pionowe]Pozwala dostosowa
ustawienia obrazu w pionie dla standardu
PC-VGA lub YPbPr (gniazdo EXT2 lub
EXT3).

Zmiana formatu obrazu

1

Nacinij przycisk
FORMAT.
» Zostanie wywietlony pasek formatu
obrazu.

2

Nacinij przycisk
, aby wybra format
obrazu.
» Zostanie wczony wybrany format
obrazu.

3

Nacinij przycisk OK , aby potwierdzi
wybór.

Podsumowanie formatów obrazu
Nastpujce ustawienia obrazu mona
kon gurowa .
Uwaga
• W zalenoci od formatu róda obrazu,
niektóre ustawienia obrazu nie s dostpne.
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[Auto format](Opcja
niedostpna dla trybu
HDMI, YPbPr - EXT2/
EXT3 lub PC.) Pozwala
automatycznie powikszy
obraz, aby jak dokadniej
wypenia on cay obszar
ekranu. Napisy dialogowe
pozostaj widoczne.
[Super zoom](Opcja
niedostpna dla trybów
HD i PC). Suy
do usuwania czarnych
pasów znajdujcych
si po bokach ekranu
w przypadku programów
nadawanych w formacie
4:3. Obecne s minimalne
znieksztacenia.
[4:3]Suy do wywietlania
obrazu w tradycyjnym
formacie 4:3.
[Zoom napis.]Suy
do wywietlania obrazów
w formacie 4:3 na penym
ekranie z widocznymi
napisami. Kawaek górnej
czci obrazu jest ucity.
[Format Ylmu 14:9](Opcja
niedostpna dla trybów
HD i PC). Suy
do skalowania obrazu
w formacie 4:3 do formatu
14:9.
[Format Ylmu 16:9](Opcja
niedostpna dla trybów
HD i PC). Suy
do skalowania obrazu
w formacie 4:3 do formatu
16:9.
[Szeroki ekran]Skaluje
tradycyjny obraz w
formacie 4:3 do formatu
16:9.

Korzystanie z nastaw dźwięku
Uyj nastaw obrazu, aby zastosowa wstpnie
zde niowane ustawienia obrazu.

1

Nacinij przycisk SOUND.
» Na ekranie pojawi si menu [Dźwięk
intelig.].

2

Nacinij przycisk
, aby wybra jedno
z nastpujcych ustawie nastaw obrazu.
• [Standard]Pozwala dostosowa
ustawienia obrazu do wikszoci
rodowisk i typów plików wideo.
• [WIADOMOŚCI]Suy do wczania
ustawie do gosu, np. wiadomoci.
• [FILM]Suy do wczania ustawie
do lmów.
• [Osobisty]Pozwala dopasowa
ustawienia, które zostay wybrane
w menu dwiku.

3

Nacinij przycisk OK , aby potwierdzi
wybór.
» Zostanie zastosowane wybrane
ustawienie nastaw obrazu.

Ręczne dostosowanie ustawień
dźwięku

1
2

3

Nacinij przycisk

(Menu główne).

Nacinij przycisk
, aby wybra
kolejno opcje [KonYguracja] > [Dźwięk].
» Na ekranie pojawi si menu
[Dźwięk].
Nacinij przycisk
, aby wybra
jedno z nastpujcych ustawie nastaw
dwiku.
• [Dźwięk intelig.]Umoliwia dostp
do wstpnie zde niowanych
ustawie nastaw obrazu.
• [Niskie]Umoliwia dostosowanie
poziomu basów.
• [Wysokie]Umoliwia dostosowanie
poziomu sopranów.
• [Głośność]Umoliwia regulacj
gonoci.
• [Balans]Umoliwia dostosowanie
balansu goników.
• [Fonia I–II]Umoliwia wybór
jzyków, jeli dostpne s dwie
cieki dwikowe.
• [Mono/stereo]Umoliwia wybór
dwiku monofonicznego lub
stereofonicznego, jeli dostpna jest
stereofoniczna cieka dwikowa.
• [Głośniki TV]Suy do wczania
i wyczania goników telewizora.
Ustawienie goników telewizora
do trybu automatycznego
powoduje wyczenie ich po
wykryciu zawartoci z zestawu kina
domowego zgodnego z funkcj
EasyLink.
• [Dźw. przestrz.]Suy do wczania
dwiku przestrzennego.
• [Głośn. słuchawek]Opcja umoliwia
regulacj gonoci suchawek.
• [Auto głośność]Umoliwia
automatyczne ograniczenie nagych
zmian gonoci, np. podczas
przeczania kanaów.
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[Niewyskalowane]Ta
funkcja jest dostpna tylko
w wybranych modelach z
rozdzielczoci mniejsz
ni 1024 x 768. Umoliwia
ustawienie maksymalnej
ostroci. System nadawcy
moe powodowa
wystpowanie pewnych
znieksztace. W celu
uzyskania najlepszych
rezultatów ustaw
rozdzielczo komputera
na tryb szerokiego obrazu.

•

[Korekta głośności]Pozwala
wyrówna rónice w gonoci
dwiku na rónych kanaach lub
z rónych podczonych urzdze.
Przed wczeniem korekty gonoci
naley przeczy telewizor do trybu
podczonego urzdzenia.

Korzystanie
z zaawansowanych funkcji
telegazety
Dostęp do menu opcji telegazety
Dostp do funkcji telegazety za pomoc opcji
jej menu.

1

Nacinij przycisk MHEG/TELETEXT.
» Zostanie wywietlony ekran telegazety.

2

Nacinij przycisk OPTIONS .
» Zostanie wywietlone menu opcji
telegazety.

3

Nacinij przycisk
, aby wybra jedno
z nastpujcych ustawie obrazu.
• [Zatrzymaj stronę]Suy do
zatrzymywania biecej strony.
• [Podw./pełny ekran]Suy do
wczania i wyczania telegazety na
dwóch ekranach.
• [Ujawnianie]Umoliwia ukrywanie
lub pokazywanie ukrytych na stronie
informacji, np. rozwiza zagadek
i amigówek.
• [Przewijanie stron] Jeli strona
posiada podstrony, mona je
automatycznie przeglda .
• [Język]Suy do przeczania na inn
grup jzyków w celu poprawnego
wywietlania jzyka, jeli uywa on
innego zestawu znaków.

4

Nacinij przycisk OK , aby potwierdzi
wybór.

5

Nacinij przycisk MHEG/TELETEXT, aby
zamkn menu opcji telegazety.
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Wybieranie podstron telegazety
Jedna strona telegazety moe zawiera kilka
podstron. Strony te s wywietlane na pasku
obok gównego numeru strony.

1

Nacinij przycisk MHEG/TELETEXT.
» Zostanie wywietlony ekran telegazety.

2

Wybierz stron telegazety posiadajc
podstrony.

3

Nacinij przycisk , aby wprowadzi
podstron.
» Zostanie wywietlona podstrona.

4

Nacinij przycisk , aby przecza
midzy podstronami.

Wybierz telegazetę nadawaną
telegazety (T.O.P.)
Dziki tematom telegazety (T.O.P.) mona
przej od jednego tematu do innego bez
uywania numerów stron. Tematy telegazety nie
s nadawane przez wszystkie kanay telewizyjne.

1

Nacinij przycisk MHEG/TELETEXT.
» Zostanie wywietlony ekran telegazety.

2

Nacinij przycisk INFO.
» Zostanie wywietlony opis tematów
telegazety (T.O.P.).

3
4

Nacinij przycisk

, aby wybra temat.

Nacinij przycisk OK , aby wywietli
stron.

Tworzenie list ulubionych
kanałów i korzystanie z nich
Mona tworzy listy preferowanych kanaów
telewizyjnych i stacji radiowych, co pozwala
atwo znale te kanay.
Wskazówka
• Mona utworzy i przechowywa maksymalnie
cztery listy ulubionych kanaów w telewizorze.

1

Nacinij przycisk OK podczas ogldania
telewizji, aby wywietli siatk kanaów.

2

Nacinij przycisk OPTIONS .
» Zostanie wywietlone menu opcji
kanaów.

3

Nacinij przycisk OK , aby wybra opcj
[Pokaż ulub. kan.].
» Zostan wywietlone listy ulubionych
kanaów.

4

Za pomoc przycisku
ulubionych kanaów.

5

Nacinij przycisk OK .
» Na siatce kanaów wywietlane s
tylko kanay znajdujce si na licie
ulubionych kanaów.

Dodawanie kanałów do listy
ulubionych kanałów

1

Podczas ogldania telewizji przecz
na kana, który ma by dodany do listy
(patrz ‘Przeczanie kanaów’ na str. 11)
ulubionych kanaów.

2

Nacinij przycisk
, aby wybra
kana, który ma by dodany do listy
ulubionych kanaów.

3

Nacinij przycisk OPTIONS .
» Zostanie wywietlone menu opcji
kanaów.

4

Nacinij przycisk
[Zazn. jako ulub.].

5

Nacinij przycisk OK .
» Zostan wywietlone listy ulubionych
kanaów.

6

Nacinij przycisk
, aby wybra list
ulubionych kanaów, do której ma zosta
dodany kana.

7

Nacinij przycisk OK .
» Kana zostanie dodany do listy
ulubionych kanaów.

wybierz list

Wyświetlanie wszystkich kanałów
Mona zamkn list ulubionych kanaów
i wywietli wszystkie zainstalowane kanay.

1

Nacinij przycisk OK podczas ogldania
telewizji, aby wywietli siatk kanaów.

2

Nacinij przycisk OPTIONS .
» Zostanie wywietlone menu opcji
kanaów.

3

Wybierz kolejno opcje [Pokaż ulub. kan.]
> [Wszystkie].

4

Nacinij przycisk OK .
» Na siatce kanaów wywietlane s
wszystkie kanay.

, aby wybra opcj

Wskazówka
• Nacinij przycisk

OPTIONS > [Zazn. jako
ulub.] podczas ogldania telewizji, aby zapisa
biecy kana na licie ulubionych kanaów.
Pol s ki

Wybieranie listy ulubionych kanałów

Usuwanie kanału z listy ulubionych
kanałów

Uwaga
Uwaga
• Wszystkie ulubione kanay s oznaczone
gwiazdk na siatce kanaów.

• Wybierz do edycji list ulubionych kanaów
przed usuniciem kanau.

1

Nacinij przycisk OK podczas ogldania
telewizji, aby wywietli siatk kanaów.

2

Nacinij przycisk OPTIONS .
» Zostanie wywietlone menu opcji
kanaów.
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3

Nacinij przycisk OK , aby wywietli
opcj [Pokaż ulub. kan.].

4

Nacinij przycisk
, aby wybra list
ulubionych kanaów, a nastpnie nacinij
przycisk OK , aby potwierdzi wybór.

5

Nacinij przycisk
, aby wybra
kana, który ma by usunity z listy.

6
7

Nacinij przycisk

8

OPTIONS .

3

Za pomoc przycisku
ustaw wycznik
czasowy.
» Wycznik czasowy mona ustawi
maksymalnie na 180 minut
w odstpach co 5 minut. Ustawienie 0
minut oznacza, e wycznik czasowy
jest wyczony.

4

Nacinij przycisk OK , aby aktywowa
wycznik czasowy.
» Po upywie okrelonego czasu
telewizor przecza si do trybu
gotowoci.

Nacinij przycisk
, aby wybra opcj
[Odzn. jako ulub.].
Nacinij przycisk OK .
» Kana zostanie usunity z listy
ulubionych kanaów.

Automatyczne włączanie telewizora
(Timer)

Korzystanie z zegarów
programowanych

Telewizor moe zosta wczony z trybu
gotowoci na okrelony kana i o okrelonej
godzinie.

Mona ustawi wyczniki czasowe, aby
o okrelonej godzinie telewizor zosta
przeczony do trybu gotowoci.

1
2

Automatyczne przełączanie
telewizora do trybu gotowości
(wyłącznik czasowy)

3

Nacinij przycisk , aby wej do menu
[Timer].

4

Nacinij przycisk
, aby wybra
element [Uaktywnij] i ustawi
czstotliwo - [Codziennie], [Raz], lub
[Wyłączanie].

5
6

Nacinij przycisk OK , aby potwierdzi .

Po upywie wstpnie okrelonego czasu
wycznik czasowy przecza telewizor
do trybu gotowoci.
Wskazówka
• Zawsze mona wyczy telewizor wczeniej
bd ponownie ustawi czas podczas
odliczania.

1
2
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Nacinij przycisk

(Menu główne).

Nacinij przycisk
, aby wybra
kolejno opcje [KonYguracja] > [Funkcje]
> [Wyłącznik czasowy].
» Na ekranie pojawi si menu
[Wyłącznik czasowy].

PL

Nacinij przycisk

(Menu główne).

Nacinij przycisk
, aby wybra
kolejno opcje [KonYguracja] > [Funkcje]
> [Timer].

Nacinij przycisk
, aby wybra
element [Godz.] i ustawi godzin
rozpoczcia.

7

Nacinij przycisk [Gotowe], aby
potwierdzi .

8

Nacinij przycisk
, aby wybra
element [Nr programu] i ustawi kana.

9 Nacinij przycisk OK, aby potwierdzi .
10 Nacinij przycisk (Menu główne), aby
wyj z menu.

8

Wskazówka
• Wybierz kolejno opcje [Timer] > [Uaktywnij]
> [Wyłączanie], aby wyczy funkcj [Timer].

• Kiedy opcja [Timer] ma warto [Wyłączanie],
mona wybra tylko warto [Uaktywnij].

• Ustaw zegar telewizora przed aktywowaniem
funkcji[Timer].

Wprowad nowy kod za pomoc
Przyciski numeryczne.
» Zostanie wywietlony komunikat
z poleceniem ponownego
wprowadzenia nowego kodu w celu
potwierdzenia.
Wskazówka

Mona zapobiec ogldaniu przez dzieci
okrelonych programów lub kanaów poprzez
blokowanie funkcji telewizora.

Ustawianie lub zmiana kodu blokady
telewizora

1
2

Nacinij przycisk

„8888”, aby zastpi wszystkie istniejce kody.

Blokowanie lub odblokowywanie
telewizora
Blokowanie wszystkich kanaów telewizora i
wszystkich podczonych do niego urzdze.

1
2

(Menu główne).

Nacinij przycisk
, aby wybra
kolejno opcje [KonYguracja] > [Funkcje]
> [Ustawianie kodu].

3

Nacinij przycisk , aby przej
do okrelania kodu.

4

Wprowad wasny kod za pomoc
Przyciski numeryczne.

5

Wprowad ponownie ten sam kod
w nowym oknie dialogowym w celu
potwierdzenia.
» Jeli kod zostanie ustawiony
pomylnie, okno dialogowe zniknie.
Jeli jednak nie bdzie mona ustawi
kodu, zostanie wywietlone nowe
okno dialogowe z poleceniem
ponownego wprowadzenia kodu.

6

Aby zmieni kod, wybierz kolejno opcje
[KonYguracja] > [Funkcje] > [Zmiana kodu].

7

Wprowad wasny, aktualny kod za
pomoc Przyciski numeryczne.
» Jeli kod zostanie sprawdzony pod
ktem poprawnoci, pojawi si
nowe okno dialogowe z poleceniem
wprowadzenia nowego kodu.

Nacinij przycisk

(Menu główne).

Nacinij przycisk
, aby wybra
kolejno opcje [KonYguracja] > [Funkcje]
> [Blok. TV].

3

Nacinij przycisk , aby wywietli opcj
[Blok. TV].
» Zostanie wywietlony ekran
z poleceniem wprowadzenia kodu.

4

Wprowad wasny kod za pomoc
Przyciski numeryczne.

5

Nacinij przycisk
, aby wybra opcj
[Blokada] lub [Odblokuj].

6

Nacinij przycisk OK .
» Wszystkie kanay i podczone
urzdzenia zostan zablokowane lub
odblokowane.

7

Nacinij przycisk
wyj z menu.

Pol s ki

Korzystanie z blokady
telewizora

• W przypadku zapomnienia kodu wprowad

(Menu główne), aby

Uwaga
• Po wybraniu opcji [Blokada] konieczne bdzie
wprowadzenie wasnego kodu po kadym
wczeniu telewizora.

PL
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Blokowanie lub odblokowywanie
kolejnych kanałów

Używanie funkcji Scenea

1

Nacinij przycisk OK podczas ogldania
telewizji, aby wywietli siatk kanaów.

2

Nacinij przycisk
, aby wybra
kana, który ma zosta zablokowany lub
odblokowany.

3
4

Nacinij przycisk

Funkcja Scenea suy do przeksztacania
telewizora w spersonalizowan ramk
fotogra czn. Wczenie funkcji Scenea
umoliwia wywietlanie na ekranie telewizora
pojedynczego obrazu lub pokaz slajdów
ze zdjciami — jest to idealne rozwizanie
na przyjcia lub inne spotkania towarzyskie.

5

OPTIONS .

Nacinij przycisk
, aby wybra opcj
[Blokuj kanał] lub [Odblokuj kanał].
Dla kadego wybranego kanau nacinij
przycisk OK , aby zablokowa lub
odblokowa kana.
Uwaga

• Ponownie wcz telewizor, aby zmiany zostay
wprowadzone.

Korzystanie z zegara
telewizora

Uwaga
• Podczas wywietlania na ekranie telewizora
(patrz ‘Korzystanie z trybu Eco wraz z tapet
Scenea’ na str. 23) tapety lub pokazu slajdów
funkcji Scenea, w celu oszczdzenia energii,
uyj trybu Eco.
• Tapeta funkcji Scenea nie jest dostpna w
trybie (patrz ‘Zmiana preferencji telewizora’
na str. 26) Pracownia lub w trybie MHEG
(dotyczy tylko Wielkiej Brytanii).

Wyświetlanie pojedynczego obrazu
za pomocą funkcji Scenea

1

Nacinij przycisk SCENEA podczas
ogldania telewizji.
» Na ekranie telewizora zostanie
wywietlony domylny obraz funkcji
Scenea.

2

Aby wróci do standardowego trybu
ogldania telewizji, nacinij dowolny
klawisz, z wyjtkiem ( Tryb gotowości/
włącz) lub PICTURE .

Na ekranie telewizora mona wywietli zegar.

Ustawianie zegara telewizora

1
2

Nacinij przycisk

(Menu główne).

Wybierz kolejno opcje [KonYguracja] >
[Funkcje] > [Zegar]
» Na ekranie pojawi si menu [Zegar].

3

Nacinij przycisk
lub Przyciski
numeryczne, aby wprowadzi czas.

4

Nacinij przycisk [Gotowe], aby
potwierdzi .

5

Nacinij przycisk
wyj z menu.
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(Menu główne), aby

Personalizacja obrazu Scenea

1

Po wczeniu telewizora podcz
urzdzenie pamici USB zawierajce
obrazy (tylko w formacie JPEG) do zcza
USB z boku telewizora.
» Zostanie wywietlone menu gówne.
Jeli menu gówne nie zostanie
wywietlone, nacinij przycisk (Menu
główne).

Wybierz opcj [Przeglądaj USB] i nacinij
przycisk OK .
» Zostanie wywietlona przegldarka
zawartoci USB.

3

Nacinij przycisk
wybranego obrazu.

4

Nacinij przycisk SCENEA .
» Obraz zostanie zapisany w telewizorze
jako domylny obraz Scenea.

5

Odczanie urzdzenia pamici USB.
Urzdzenie moe zosta bezpiecznie
odczone przy wczonym telewizorze.

6

, aby przej do

Postpuj zgodnie z instrukcjami, aby
wywietli spersonalizowany obraz (patrz
‘Wywietlanie pojedynczego obrazu
za pomoc funkcji Scenea’ na str. 22) Scenea.
Uwaga

• Rozmiar pliku z obrazem musi by mniejszy
ni 1 MB.
• W przypadku przywrócenia ustawie
fabrycznych telewizora spersonalizowany
obraz Scenea zostanie usunity z telewizora.
Powtórnie wykonaj te instrukcje, aby
ponownie spersonalizowa obraz Scenea.

Wyświetlanie pokazu slajdów przy
użyciu funkcji Scenea

1

Po wczeniu telewizora podcz
urzdzenie pamici USB zawierajce
obrazy (tylko w formacie JPEG) do zcza
USB z boku telewizora.
» Pojawi si menu gówne.

2

Nacinij przycisk SCENEA .
» Wszystkie obrazy znajdujce si
na urzdzeniu pamici USB zostan
wywietlone w formie pokazu slajdów,
poczwszy od domylnego obrazu
Scenea zapisanego w telewizorze.

3

Aby wróci do normalnego trybu
ogldania telewizji, nacinij dowolny
klawisz, z wyjtkiem ( Tryb gotowości/
włącz) lub PICTURE .

Korzystanie z wyłącznika czasowego
wraz z tapetą Scenea
Domylnie na ekranie telewizora wywietlany
jest obraz lub pokaz slajdów Scenea przez
120 minut przed przeczeniem si telewizora
do stanu gotowoci. Jeli wycznik czasowy
jest wczony, obraz lub pokaz slajdów Scenea
bdzie wywietlany przez czas dziaania
wycznika czasowego (patrz ‘Korzystanie
z zegarów programowanych’ na str. 20).

Korzystanie z trybu Eco wraz z tapetą
Scenea
Korzystanie z trybu Eco z wykorzystaniem
funkcji Scenea pozwala oszczdza energi
poprzez zmniejszenie jasnoci telewizora
podczas wywietlania obrazu lub pokazu
slajdów Scenea.

1

Nacinij przycisk PICTURE podczas
wywietlania obrazu lub pokazu slajdów
Scenea.
» Na ekranie pojawi si menu [Tryb
Eco].

2

Nacinij przycisk
[Włączanie].

3

Nacinij przycisk OK .
» Tryb Eco z wykorzystaniem funkcji
Scenea jest wczony.

, aby wybra opcj

Pol s ki

2

Oglądanie telewizji w trybie
podwójnego obrazu
W celu jednoczesnego wywietlania
na telewizorze kanaów telewizyjnych oraz
wejcia z urzdze ze zczem VGA lub DVI
(takich jak komputer lub odbiornik telewizji
satelitarnej) mona uy funkcji podwójnego
obrazu.

1

Nacinij przycisk

(Menu główne).
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2

Nacinij przycisk
, aby wybra
opcj [KonYguracja] > [Funkcje] >
[Podwójny widok].

3

Nacinij przycisk OK , aby wczy funkcj
[Podwójny widok].
» Na gównym ekranie zostanie
wywietlone ródo wejciowe
ze zcza DVI lub VGA.

2

Dodaj nowe
urz.

Nacinij przycisk (Menu główne), aby
wyj z trybu podwójnego obrazu.

Konfiguracja

3

Nacinij przycisk
, aby wybra
opcj [Przeglądaj USB].

4

Nacinij przycisk OK , aby potwierdzi .
» Zostanie wywietlona przegldarka
miniatur USB.

Uwaga
• Tryb [Podwójny widok] jest dostpny tylko
wówczas, gdy telewizor zosta podczony
do urzdzenia takiego jak komputer za
porednictwem poczenia VGA lub DVI.
• Poczenia przez DVI lub VGA wymagaj
dodatkowego przewodu (patrz ‘Podczanie
komputera’ na str. 36) audio.
• W trybie podwójnego obrazu nacinij przycisk
+/-, aby dostosowa gono na gównym
ekranie, i przycisk P +/- lub Przyciski
numeryczne , aby przecza kanay telewizyjne
na ekranie pomocniczym.

Przeglądaj USB

Ogl. telewizji

» Na ekranie pomocniczym zostanie
wywietlony ostatnio ogldany kana
telewizyjny.

4

Podcz urzdzenie pamici USB do
portu USB z boku telewizora.
» Pojawi si menu gówne.

Wskazówka
• Nacinij przycisk

GUIDE , aby przeczy
miedzy widokiem miniatur i widokiem
przegldania plików.

Przeglądanie fotograYi

Przeglądanie zdjęć i
odtwarzanie muzyki poprzez
urządzenie pamięci USB
Przestroga
• Firma Philips nie ponosi odpowiedzialnoci
za to, e w telewizorze nie jest obsugiwane
posiadane przez uytkownika urzdzenie
pamici USB, ani za uszkodzenie lub utrat
danych zapisanych na urzdzeniu.

Aby obejrze zdjcia lub odtwarza pliki audio
zapisane w urzdzeniu USB, podcz je do portu
USB w telewizorze.

1

Wcz telewizor.
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1

W przegldarce zawartoci USB wybierz
opcj [Obraz], a nastpnie nacinij
przycisk , aby wej do menu.

2

Nacinij przycisk GUIDE , aby
przeczy miedzy widokiem miniatur i
widokiem przegldania plików.

3

Nacinij przycisk
, aby wybra
zdjcie lub album zdj .

4

Nacinij przycisk OK , aby
wywietli wybrane zdjcie w trybie
penoekranowym.
Wskazówka

• Bdc w trybie penoekranowym, naciskaj
przycisk

, aby przechodzi midzy zdjciami.

Wyświetlanie pokazu slajdów zdjęć

Słuchanie muzyki

1

1

W widoku przegldarki miniatur USB
wybierz opcj [MUZYKA], a nastpnie
nacinij przycisk , aby wej do menu.

2

Nacinij przycisk GUIDE , aby
przeczy miedzy widokiem miniatur i
widokiem przegldania plików.

3

Nacinij przycisk
, aby wybra
utwór muzyczny lub album z muzyk.

4

Nacinij przycisk OK , aby odtworzy
wybrany utwór muzyczny.

Nacinij:
• Nacinij przycisk OK lub
, aby
wstrzyma pokaz slajdów.
» Zostanie wywietlona ikona .
•
•

Nacinij przycisk
lub , aby
przechodzi midzy obrazami.
Nacinij przycisk BACK lub , aby
zatrzyma pokaz slajdów.

Zmiana ustawień pokazu slajdów

1

Podczas wywietlania pokazu slajdów
nacinij przycisk OPTIONS .
» Zostanie wywietlone menu opcji
pokazu slajdów.

2

Nacinij przycisk
, aby wybra jedno z
nastpujcych ustawie.
• [Rozp./zat.pok.sl.]Suy do
uruchamiania lub zatrzymywania
pokazu slajdów.
• [Przej. pokazu sl.]Suy do
ustawiania przejcia z jednego zdjcia
do kolejnego.
• [Częst. pokazu sl.]Suy do ustawiania
czasu, przez jaki wywietlane jest
zdjcie.
• [Obróć obraz]Umoliwia obrócenie
obrazu.
• [Pokaż info]Suy do wywietlania
nazwy obrazu, daty, rozmiaru oraz
nastpnego zdjcia w pokazie slajdów.

3

Ustawienia muzyki
Podczas suchania muzyki nacinij przycisk
OPTIONS , aby uzyska dostp do jednego z
nastpujcych ustawie muzyki.
• [Powtarzanie]
• [Odtwórz raz]
• [Powtarzanie]
• [Losowo]
• [Pokaż info]

Odłączanie urządzenia pamięci USB
Przestroga
• Postpuj zgodnie z t procedur, aby unikn
uszkodzenia urzdzenia pamici USB.

1

Nacinij przycisk
BACK , aby zamkn
przegldark USB.

2

Przed odczeniem urzdzenia pamici
USB, odczekaj pi sekund.

Pol s ki

2

Gdy zdjcie jest wywietlane w trybie
penoekranowym, nacinij przycisk OK
lub
.
» Wywietlanie pokazu rozpoczyna si
od wybranego zdjcia.

Nacinij przycisk OK , aby potwierdzi
wybór.
Uwaga

• Opcje [Obróć obraz] i [Pokaż info] s
wywietlane jedynie po naciniciu przycisku OK
lub
w celu wstrzymania pokazu slajdów.
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•

Aktualizowanie
oprogramowania telewizora
Firma Philips nieustannie stara si ulepsza
swoje produkty, dlatego zalecamy na bieco
aktualizowa oprogramowanie telewizora.
Sprawd dostpno aktualizacji na stronie
internetowej www.philips.com/support.

•

Sprawdzanie bieżącej wersji
oprogramowania

•

1
2

Nacinij przycisk

(Menu główne).

Nacinij przycisk
, aby wybra
kolejno opcje [KonYguracja] > [Aktual.
opr.] > [Wersja oprogr.].
» Na ekranie telewizora zostan
wywietlone informacje na temat
biecej wersji oprogramowania.

Zmiana preferencji telewizora
1
2
3

26

Nacinij przycisk

(Menu główne).

Wybierz kolejno opcje [KonYguracja] >
[Instalacja] > [Preferencje].
Nacinij przycisk OK lub , aby otworzy
menu [Preferencje].
• [Lokalizacja]Umoliwia
optymalizowanie ustawie telewizora
dla danej lokalizacji — Dom lub Sklep.
• [Skala głośności]Suy do
wywietlania skali gonoci podczas
regulacji gonoci.
• [EasyLink]Suy do wczania
odtwarzania za pomoc jednego
przycisku oraz przechodzenia do
trybu gotowoci za pomoc jednego
przycisku midzy urzdzeniami
zgodnymi z funkcj EasyLink.

PL

[Pixel Plus Link]Powoduje
odrzucenie ustawie podczonych
urzdze i zastosowanie ustawie
telewizora. (Dostpne tylko
wówczas, gdy wybrano opcj
[EasyLink] > [Włączanie]).
[Kolor] Suy do ustawiania standardu
kolorowej telewizji obowizujcego
w danym regionie. Wybierz jedn z
poniszych opcji: [SECAM], [NTSC],
[AUTO] lub [PAL].
[E-nalepka]Opcja dostpna jedynie
dla trybu Sklep. Suy do ustalenia
pooenia e-nalepki.

4

Nacinij przycisk
wasne preferencje.

5
6

Nacinij przycisk OK .
Nacinij przycisk
wyj z menu.

, aby wybra

(Menu główne), aby

Dostęp do kanału dekodera
Wywietlane kanay mona zmapowa do
wybranych kanaów telewizyjnych poprzez
dekoder lub deszyfrator. W ten sposób mona
wybra te kanay za pomoc pilota zdalnego
sterowania do telewizora. Dekoder lub
deszyfrator musi by podczony do wejcia
EXT1.

Ustawianie kanału dekodera
Mapowanie kanaów z dekodera lub
deszyfratora

1
2

Nacinij przycisk

(Menu główne).

Wybierz kolejno opcje [KonYguracja] >
[Instalacja] > [Dekoder].

3

Nacinij przycisk , aby wywietli opcj
[Dekoder].

4

Nacinij przycisk , aby wywietli opcj
[Kanał].

5

Nacinij przycisk
, aby wybra
numer kanau do zmapowania na kana
dekodera/deszyfratora.

6
7
8

Nacinij przycisk OK .
Nacinij przycisk
opcj [Status].

, aby wybra

Nacinij przycisk
, aby wybra zcze
uywane przez dekoder/deszyfrator
([Brak] lub [EXT 1]).

9 Nacinij przycisk OK.
10 Nacinij przycisk (Menu główne), aby
wyj z menu.
Uwaga
• Zaznacz opcj [Brak], jeli nie chcesz
mapowa kanau dekodera/deszyfratora.

Uruchamianie demonstracji
telewizora
1
2
3

Nacinij przycisk DEMO na pilocie.
Nacinij przycisk
, aby wybra
demonstracj, a nastpnie nacinij
przycisk OK , aby j wywietli .
Nacinij przycisk DEMO, aby wyj
z menu.

Pol s ki

Przywracanie ustawień
fabrycznych telewizora
Domylne ustawienia obrazu i dwiku
telewizora mona przywróci . Ustawienia
instalacji kanaów nie ulegaj zmianie.

1
2

Nacinij przycisk

(Menu główne).

Wybierz kolejno opcje [KonYguracja] >
[Instalacja] > [Ustawienia fabr.].

3

Nacinij przycisk OK lub , aby otworzy
menu [Ustawienia fabr.].
» Zostaje podwietlona opcja [Resetuj].

4

Nacinij przycisk OK , aby przywróci
ustawienia fabryczne.

5

Nacinij przycisk
wyj z menu.

(Menu główne), aby
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6 Instalowanie
kanałów

Obraz

Dźwięk

Angielski

Język menu
Instal. kanałów

Česky

Preferencje

Български

Dekoder

Dansk

Funkcje

Podczas ustawiania pierwszej kon guracji
telewizora zostanie wywietlony komunikat
z poleceniem wybrania jzyka menu i
przeprowadzenia instalacji cyfrowych kanaów
telewizyjnych oraz radiowych (jeli s dostpne).
W tym rozdziale znajduj si instrukcje
dotyczce ponownego instalowania i dostrajania
kanaów.

Automatyczne instalowanie
kanałów

Instalacja

5

Wybierz kraj, aby prawidowo przeprowadzi
instalacj kanau.

1
2

Nacinij przycisk

Obraz

• Jeli ustawienia jzyka s prawidowe, pomi
Instalacja

(Menu główne).

Nacinij przycisk
, aby wybra
ustawienie jzyka, a nastpnie przycisk
OK , aby potwierdzi wybór.

Język menu

Asyst. kanałów

Instal. kanałów

Analog: ręcznie

Preferencje
Dekoder
Ustawienie fabr.

ten etap.

4

(Menu główne).

Nacinij przycisk
, aby wybra
kolejno opcje [KonYguracja] >
[Instalacja] > [Instal. kanałów] > [Asyst.
kanałów].

Funkcje

Nacinij przycisk , aby wywietli opcj
[Język menu].

(Menu główne), aby

Etap 2: Instalacja kanałów

Uwaga

3

Français

Nacinij przycisk
wyj z menu.

Dźwięk

Nacinij przycisk
, aby wybra
kolejno opcje [KonYguracja] >
[Instalacja] > [Język] > [Język menu].

Ελληνικά

Aktual. opr.

Etap 1: Wybór języka menu

Nacinij przycisk

Deutsch

Wersja oprogr.

Español

W tej czci znajduje si omówienie sposobu
automatycznego wyszukiwania i zapisywania
wszystkich dostpnych kanaów.

1
2

Ustawienie fabr.

Wersja oprogr.

Aktual. opr.

3

Nacinij przycisk
, aby wybra kraj,
a nastpnie przycisk , aby przej
do nastpnego etapu.
Wybierz swój kraj

Austria
Belgia
Chorwacja
Republika Czeska
Dania
Finlandia
Francja
Niemcy
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Wybierz opcj [Rozpocznij] i nacinij
przycisk OK , aby ponownie zainstalowa
kanay.

Obraz

Dźwięk

Język menu

Asyst. kanałów

Instal. kanałów

Analog: ręcznie

Preferencje
Dekoder

Funkcje

Rozpocznij inst. autom. Potrwa to kilka minut.

Ustawienie fabr.

Instalacja

Rozpocznij?

5

Aby zatrzyma wyszukiwanie, wybierz
opcj [Zatrzymaj] i nacinij przycisk OK .
» Zostanie wywietlone okno dialogowe
z zapytaniem, czy rzeczywicie chcesz
zatrzyma ten proces ([Zatrzymaj])
lub kontynuowa go ([Kontynuuj]).

6

Nacinij przycisk
, aby wybra opcj
[Zatrzymaj] lub [Kontynuuj].

7
8

Aktual. opr.

3

Wybierz swój system

Nacinij przycisk OK , aby potwierdzi
wybór.
Po zakoczeniu nacinij przycisk
główne), aby wyj .

(Menu

Ręczna instalacja kanałów

Uwaga
• Jeli ustawienia systemu s prawidowe, pomi
ten etap.

1
2

W tej czci opisano sposób rcznego
wyszukiwania i zapisywania kanaów
analogowych.

1
2

Nacinij przycisk

(Menu główne).

Nacinij przycisk
, aby wybra
kolejno opcje [KonYguracja] >
[Instalacja] > [Instal. kanałów] >
[Analog: ręcznie].
» Na ekranie pojawi si menu [Analog:
ręcznie].

Nacinij przycisk
, aby wybra
element, który ma by dopasowany.
• [System]
• [Wyszukiwanie]
• [Nr prog. stał.]
• [Dostrajanie]
• [Zapisz bież. kan.]
• [Zapisz nowy kanał]
• [Pomiń kanał]

Nacinij przycisk

(Menu główne).

Nacinij przycisk
, aby wybra
kolejno opcje [KonYguracja] >
[Instalacja] > [Instal. kanałów] >
[Analog: ręcznie].
» Na ekranie pojawi si menu [Analog:
ręcznie].

3

Nacinij przycisk
opcj [System].

4

Za pomoc przycisku
lub region.

5
6

Nacinij przycisk OK , aby potwierdzi .
Nacinij przycisk
wyj z menu.

, aby wybra
wybierz kraj

(Menu główne), aby
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» W trakcie wyszukiwania kanaów przez
system, istnieje moliwo wybrania
opcji [Zatrzymaj], aby zatrzyma ten
proces.

Wersja oprogr.

3

Nacinij przycisk
, aby wybra
opcj [Nr prog. stał.].
» Na ekranie zostanie wywietlony kana,
który jest wanie ogldany.

Nacinij przycisk
, aby wybra
kolejno opcje [KonYguracja] >
[Instalacja] > [Instal. kanałów] >
[Analog: ręcznie].
» Na ekranie pojawi si menu [Analog:
ręcznie].

4

Nacinij przycisk
kanau.

5
6

Nacinij przycisk OK , aby potwierdzi .

3

Nacinij przycisk
, aby wybra
opcj [Wyszukiwanie].

7

4

Nacinij przycisk Przyciski numeryczne,
aby rcznie wprowadzi trzycyfrow
czstotliwo .

Nacinij przycisk , aby wywietli opcj
[Zapisz nowy kanał].

8

Nacinij przycisk OK , aby zapisa nowy
kana.

5

Nacinij przycisk OK , aby rozpocz
wyszukiwanie.
» Jeli kana nie jest dostpny na
wybranej czstotliwoci, system
rozpocznie wyszukiwanie kolejnego
dostpnego kanau.

9

Nacinij przycisk
wyj z menu.

Wyszukaj i zapisz nowy kanał
telewizyjny

1
2

Nacinij przycisk

(Menu główne).

, aby zmieni numer

Nacinij przycisk
, aby wybra opcj
[Zapisz nowy kanał] w celu zapisania
numeru kanau.

(Menu główne), aby

Dostrajanie kanałów analogowych

1
2

Nacinij przycisk

(Menu główne).

Nacinij przycisk
, aby wybra
kolejno opcje [KonYguracja] >
[Instalacja] > [Instal. kanałów] >
[Analog: ręcznie].
» Na ekranie pojawi si menu [Analog:
ręcznie].

6

Po znalezieniu nowego kanau nacinij
przycisk
BACK .

7

Nacinij przycisk
, aby wybra opcj
[Zapisz nowy kanał] w celu zapisania
tego kanau pod nowym numerem.

8

Nacinij przycisk , aby wywietli opcj
[Zapisz nowy kanał].

3

9

Nacinij przycisk
opcj [Dostrajanie].

Nacinij przycisk OK , aby zapisa nowy
kana.

4

Nacinij przycisk
czstotliwo .

5
6

Nacinij przycisk OK , aby potwierdzi .

10 Nacinij przycisk

(Menu główne), aby

wyj z menu.

Zmień numer kanału

1
2
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Nacinij przycisk

(Menu główne).

Nacinij przycisk
, aby wybra
kolejno opcje [KonYguracja] >
[Instalacja] > [Instal. kanałów] >
[Analog: ręcznie].
» Na ekranie pojawi si menu [Analog:
ręcznie].

PL

, aby wybra
, aby wyregulowa

Nacinij przycisk
, aby wybra opcj
[Zapisz bież. kan.] w celu zapisania
numeru kanau.

7

Nacinij przycisk , aby wywietli opcj
[Zapisz bież. kan.].

8

Nacinij przycisk OK , aby zapisa obecny
kana.

9

Nacinij przycisk
wyj z menu.

(Menu główne), aby

1
2

Nacinij przycisk

(Menu główne).

Nacinij przycisk
, aby wybra
kolejno opcje [KonYguracja] >
[Instalacja] > [Instal. kanałów] >
[Analog: ręcznie].
» Na ekranie pojawi si menu [Analog:
ręcznie].

3

Nacinij przycisk
opcj [Pomiń kanał].

4

Nacinij przycisk
, aby wybra opcj
[Tak] i nacinij przycisk OK w celu
pominicia biecego kanau.
» Wybrany kana zostanie pominity
po naciniciu przycisku P +/- na
pilocie zdalnego sterowania lub po
wywietleniu siatki kanaów.

5

Nacinij przycisk
wyj z menu.

5

Za pomoc przycisku
znaki.

6

Nacinij przycisk OK , aby potwierdzi
kady ze znaków.
Wskazówka

• Zmie nazwy kanaów — nazwa kanau moe
mie dugo do szeciu znaków.

• Uyj przycisku [Aa], aby zmieni due litery na
mae i odwrotnie.

, aby wybra

(Menu główne), aby

Ponowne uporządkowanie
kanałów
Po zainstalowaniu kanaów mona zmieni
kolejno ich wywietlania.

1

Nacinij przycisk OK podczas ogldania
telewizji, aby wywietli siatk kanaów.

2

Nacinij przycisk OPTIONS .
» Zostanie wywietlone menu opcji
kanaów.

3

Nacinij przycisk
, aby wybra opcj
[Ponowne uporz.], a nastpnie nacinij
przycisk OK .

4

Wybierz kana, który chcesz przenie , a
nastpnie nacinij przycisk OK .
» Wybrany kana jest podwietlony.

5

Nacinij przycisk
, aby przenie
podwietlony kana, a nastpnie przycisk
OK .

6

Nacinij przycisk OPTIONS .
» Na ekranie zostanie wywietlona opcja
[Wykonano przegr.].

7
8

Nacinij przycisk OK , aby potwierdzi .

Uwaga
• Pominity kana mona przywróci na licie
kanaów.

Zmiana nazw kanałów
Mona zmienia nazwy kanaów. Nazwa jest
wywietlana po wybraniu kanau.

1

Nacinij przycisk OK podczas ogldania
telewizji, aby wywietli siatk kanaów.

2

Wybierz kana, którego nazwa ma by
zmieniona.

3

Nacinij przycisk OPTIONS .
» Zostanie wywietlone menu opcji
kanaów.

4

wybierz

Nacinij przycisk
siatk kanaów.

BACK , aby wyczy

Nacinij przycisk
, aby wybra
opcj [Zmień nazwę kan.].
» Zostanie wywietlone pole
do wprowadzenia tekstu.
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Pomijanie kanałów

7 Podłączanie
urządzeń

a PC IN ( VGA i AUDIO IN)
Wejcie audio i wideo z komputera.

PC IN(AUDIO)

W tej czci opisano sposób podczania
rónych urzdze z rónymi zczami. Przykady
znajduj si w podrczniku Szybki start.
Uwaga

VGA

• Do telewizora mona podczy róne rodzaje
urzdze.
VGA

Złącze umieszczone z tyłu
dla telewizorów o przekątnej
ekranu 19–22 cali

b HDMI 1
Wejcie audio i wideo z urzdze
cyfrowych o wysokiej rozdzielczoci,
takich jak odtwarzacze Blu-ray.

SERV.U

c SERV. U
Do uytku jedynie przez pracowników
serwisu.
d SPDIF OUT
Cyfrowe wyjcie audio do zestawów kina
domowego i innych cyfrowych zestawów
audio.
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e TV ANTENNA
Wejcie sygnau z anteny, odbiornika
telewizji kablowej lub satelitarnej.

g EXT 1 (RGB i CVBS)
Wejcie audio i wideo z urzdze
analogowych lub cyfrowych, takich jak
odtwarzacze DVD lub konsole do gier.

TV ANTENNA

AUDIO
IN

h EXT 2 ( Y Pb Pr i AUDIO L/R)
Wejcie audio i wideo z urzdze
analogowych lub cyfrowych, takich jak
odtwarzacze DVD lub konsole do gier.

Pol s ki

f AV OUT ( VIDEO OUT i AUDIO OUT
L/R)
Wejcie audio i wideo do urzdze
analogowych, takich jak inny telewizor lub
urzdzenie nagrywajce.

PL
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Złącze umieszczone z tyłu
dla telewizorów o przekątnej
ekranu co najmniej 26 cali

b HDMI 1/2
Wejcie audio i wideo z urzdze
cyfrowych o wysokiej rozdzielczoci,
takich jak odtwarzacze Blu-ray.
/ HDMI 2

HDMI 2/ DVI
VGA

c TV ANTENNA
Wejcie sygnau z anteny, odbiornika
telewizji kablowej lub satelitarnej.

SERV.U

a PC IN ( VGA i AUDIO IN)
Wejcie audio i wideo z komputera.

TV ANTENNA

PC IN(AUDIO)

VGA

VGA
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d SPDIF OUT
Cyfrowe wyjcie audio do zestawów kina
domowego i innych cyfrowych zestawów
audio.

e EXT 1 (RGB i CVBS) / EXT 2 (CVBS)
Wejcie audio i wideo z urzdze
analogowych lub cyfrowych, takich jak
odtwarzacze DVD lub konsole do gier.
Zcze EXT2 obsuguje wejcie S-Video.

Boczne złącza

1

EXT1/ EXT2
(RGB/CVBS)/ (CVBS)

2
3
4
5

6

f EXT 3 ( Y Pb Pr i AUDIO L/R)
Wejcie audio i wideo z urzdze
analogowych lub cyfrowych, takich jak
odtwarzacze DVD lub konsole do gier.

a USB
Wejcie danych USB z urzdze pamici.

b
Po l sk i

Stereofoniczne wyjcie audio
do suchawek zakadanych na gow lub
suchawek wkadanych do ucha.
c AUDIO L/R
Wejcie audio z urzdze analogowych
podczonych do urzdzenia VIDEO.

g SERV. U
Do uytku jedynie przez pracowników
serwisu.

PL
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d VIDEO
Kompozytowe wejcie wideo z urzdze
analogowych, takich jak magnetowidy.

Podłączanie komputera
Przed podłączeniem komputera do telewizora
• Ustaw czstotliwo odwieania
komputera na 60 Hz.
• Wybierz obsugiwan rozdzielczo
ekranu na komputerze.
Podłącz komputer za pomocą jednego z
następujących złączy:
Uwaga
• Poczenia przez DVI lub VGA wymagaj
dodatkowego przewodu audio.

e S-VIDEO
Zcze S-Video (z boku) do stosowania
wraz ze zczami audio L/R do kamery
wideo, konsoli do gier itp. Stosujc zcza
S-Video (z boku) do sygnaów wideo,
nie naley stosowa wejcia wideo
kompozytowego (z boku) do sygnaów
wideo.

•

Przewód HDMI

•

Przewód DVI-HDMI

For TV of size 22 inch and smaller
PC IN(AUDIO)
For TV of size 26 inch and larger
AUDIO IN :
LEFT / RIGHT
HDMI 1/ DVI
HDMI 2/ DVI
VGA

f HDMI
Wejcie audio i wideo z urzdze cyfrowych o
wysokiej rozdzielczoci, takich jak odtwarzacze
Blu-ray.
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DVI

/ HDMI 2

Przewód HDMI i adapter HDMI-DVI

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

For TV of size 26 inch and larger
AUDIO IN :
LEFT / RIGHT
HDMI 1/ DVI
HDMI 2/ DVI
VGA

DVI
/ HDMI 2

•

Przewód VGA

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

For TV of size 26 inch and larger
AUDIO IN :
LEFT / RIGHT
HDMI 1/ DVI
HDMI 2/ DVI
VGA

VGA

VGA

Funkcja Philips EasyLink
Telewizor obsuguje funkcj Philips EasyLink,
która korzysta z protokou HDMI CEC
(Consumer Electronics Control). Urzdzenia
zgodne z funkcj EasyLink, podczone przez
zcza HDMI, mog by kontrolowane za
pomoc jednego pilota zdalnego sterowania.
Uwaga
• Urzdzenie zgodne z funkcj EasyLink musi by
wczone i wybrane jako ródo.

• Firma Philips nie gwarantuje 100% wspópracy
ze wszystkimi urzdzeniami HDMI CEC.

Funkcje EasyLink
Telewizor obsuguje nastpujce funkcje
Easylink:
• Odtwarzanie jednym przyciskiem:
Po podczeniu telewizora do
urzdze obsugujcych odtwarzanie
jednym przyciskiem mona sterowa
telewizorem i urzdzeniami za pomoc
jednego pilota zdalnego sterowania.
Przykadowo nacinicie przycisku Play
na pilocie odtwarzacza DVD powoduje
automatycznie przeczenie telewizora
na odpowiedni kana, wywietlajcy
zawarto pyty DVD.
• Przechodzenie do trybu gotowości
jednym przyciskiem: Po podczeniu
telewizora do urzdze obsugujcych tryb
gotowoci mona uy pilota telewizora
do przeczenia w tryb gotowoci zarówno
telewizora, jak i wszystkich podczonych
do niego urzdze HDMI.
• Sterowanie dźwiękiem (sterowanie
dźwiękiem jednym przyciskiem): Po
podczeniu telewizora do wzmacniacza
zgodnego ze standardem HDMI CEC
(takiego jak zestaw kina domowego
lub odbiornik AV) telewizor moe
automatycznie przeczy si
na odtwarzanie dwiku z podczonego
wzmacniacza. Aby korzysta z funkcji audio
za pomoc jednego przycisku, naley
zmapowa wejcie audio z podczonego
urzdzenia do telewizora. W celu regulacji
gonoci mona uy pilota zdalnego
sterowania od podczonego wzmacniacza
lub od telewizora.
• Wspólne sterowanie pilotem (przewijanie
klawiszy na pilocie zdalnego sterowania):
Przewijanie klawiszy na pilocie zdalnego
sterowania umoliwia sterowanie
urzdzeniami zgodnymi z funkcj EasyLink
za pomoc pilota zdalnego sterowania
telewizora.
• Łącze Pixel Plus: Powoduje odrzucenie
ustawie podczonych urzdze
i zastosowanie ustawie telewizora.
PL
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•

Włączanie i wyłączanie funkcji
EasyLink

Uwaga
• Aby poprawnie (patrz ‘Podczanie
wzmacniacza’ na str. 38) zmapowa wejcie
audio do telewizora, naley postpowa
zgodnie z instrukcjami znajdujcymi si
w podrczniku uytkownika podczonych
urzdze.

Uwaga
• Nie naley wcza funkcji Philips EasyLink, jeli
nie ma by uywana.

1
2
3

Nacinij przycisk

(Menu główne).

2
3

Nacinij przycisk

Wybierz opcj [Włączanie] lub
[Wyłączanie].

Po wczeniu funkcji EasyLink nacinij
przycisk odtwarzania na urzdzeniu.
» Spowoduje to automatyczne
przeczenie si telewizora na
odpowiednie ródo.

Przechodzenie do trybu gotowości za
pomocą jednego przycisku

1

Wcz funkcje odtwarzania jednym
przyciskiem oraz przechodzenia do trybu
gotowoci jednym przyciskiem midzy
urzdzeniami zgodnymi z funkcj EasyLink,
postpujc zgodnie z instrukcjami
znajdujcymi si w poprzedniej czci
(patrz ‘Wczanie i wyczanie funkcji
EasyLink’ na str. 38).

Nacinij przycisk
, aby wybra
kolejno opcje [KonYguracja] >
[Instalacja] > [Preferencje] > [EasyLink].

Odtwarzanie za pomocą jednego
przycisku

1

1

Nacinij i przytrzymaj przycisk
Tryb gotowości na pilocie zdalnego
sterowania do telewizora lub urzdzenia
przez co najmniej 3 sekundy.
» Spowoduje to przeczenie si
telewizora i wszystkich podczonych
urzdze HDMI do trybu gotowoci.

4

(Menu główne).

Nacinij przycisk
, aby wybra
kolejno opcje [KonYguracja] > [Dźwięk]
> [Głośniki TV] > [Auto EasyLink].
» Po wykryciu zawartoci z systemu
zgodnego z funkcj Easylink goniki
telewizora zostan automatycznie
wyczone.
Za pomoc przycisku
wybierz
opcj [KonYguracja] > [Dźwięk] >
[Głośniki TV] > [Włączanie], aby
wyczy funkcj sterowania dwikiem
i wczy goniki telewizora.
Uwaga

• W przypadku wybrania pozycji [Głośniki TV]
> [Wyłączanie] goniki telewizora zostan
wyciszone.

Sterowanie dźwiękiem

Podłączanie wzmacniacza

Po wczeniu tej funkcji goniki telewizora
s automatycznie wyczane w przypadku,
gdy odtwarzana jest zawarto z zestawu
kina domowego zgodnego z funkcj EasyLink.
Dwik jest odtwarzany jedynie z goników
wzmacniacza, takich jak goniki z zestawu kina
domowego lub odbiornik.

Do odtwarzania dwiku z urzdzenia
zgodnego z funkcj Easylink podczonego
do telewizora mona uy wzmacniacza
takiego jak zestaw kina domowego lub
odbiornik AV.
Wzmacniacz mona podczy na jeden
z nastpujcych sposobów:
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•

Wzmacniacz z tylko jednym wyjciem
HDMI. Dwik z urzdzenia lub
telewizora moe by odtwarzany przez
wzmacniacz.

Włącz wspólne sterowanie pilotem

1

Wcz funkcje odtwarzania jednym
przyciskiem oraz przechodzenia do trybu
gotowoci jednym przyciskiem midzy
urzdzeniami zgodnymi z funkcj EasyLink,
postpujc zgodnie z instrukcjami
znajdujcymi si w poprzedniej czci
(patrz ‘Wczanie i wyczanie funkcji
EasyLink’ na str. 38).

2
3

Nacinij przycisk

HDMI Device
HDMI

2

1
HDMI

SPDIF OUT /
Analogue Audio

SPDIF OUT/
Analogue audio

4
5

Amplifier

•

Wzmacniacz z jednym wejciem HDMI
oraz kilkoma wyjciami HDMI. Dwik
moe by odtwarzany przez wzmacniacz
poprzez zcze HDMI z urzdzenia.

(Menu główne).

Nacinij przycisk
, aby wybra
z menu gównego urzdzenie posiadajce
zcze HDMI.
Nacinij przycisk

OPTIONS .

Nacinij przycisk
, aby wybra opcj
[Włącz przejście RC], a nastpnie
nacinij przycisk OK .
» Wspólne sterowanie pilotem jest
wczone w wybranym urzdzeniu.
Uwaga

• Urzdzenie zgodne z funkcj Easylink musi
HDMI Device

by podczone do telewizora poprzez zcze
HDMI.

HDMI

Wyłącz wspólne sterowanie pilotem

1

Wcz funkcje odtwarzania jednym
przyciskiem oraz przechodzenia do trybu
gotowoci jednym przyciskiem midzy
urzdzeniami zgodnymi z funkcj EasyLink,
postpujc zgodnie z instrukcjami
znajdujcymi si w poprzedniej czci
(patrz ‘Wczanie i wyczanie funkcji
EasyLink’ na str. 38).

2
3

Nacinij przycisk

Amplifier

Uwaga
• Aby korzysta z tej funkcji, naley zmapowa
wejcie audio z podczonego urzdzenia
do telewizora.

4

(Menu główne).

Nacinij przycisk
, aby wybra
z menu gównego urzdzenie posiadajce
zcze HDMI.
Nacinij przycisk

OPTIONS .
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HDMI

5

Nacinij przycisk
, aby wybra opcj
[Wyłącz przejście RC], a nastpnie nacinij
przycisk OK.
» Wspólne sterowanie pilotem jest
wyczone w wybranym urzdzeniu.

•

4

[Menu urządz.]Umoliwia dostp
do menu zawartoci pyty CD/DVD/
pyty z gr.

Nacinij przycisk OK , aby otworzy
wybrane menu lub wczy wybran
funkcj.

Uwaga
• Urzdzenie zgodne z funkcj Easylink musi
by podczone do telewizora poprzez zcze
HDMI.

Dostęp do menu po włączeniu funkcji
wspólnego sterowania pilotem

1

Wcz funkcj wspólnego sterowania
pilotem, postpujc zgodnie z instrukcjami
znajdujcymi si w poprzedniej sekcji.

2

Nacinij przycisk
, aby wybra
urzdzenie, które zostao wczone
do obsugi funkcji wspólnego sterowania
pilotem, i nacinij przycisk OK , aby wej .

3

Nacinij przycisk OPTIONS, aby uzyska
dostp do jednego z nastpujcych menu
dla telewizora lub aktywnego urzdzenia
podczonego do telewizora:
• [KonYguracja TV]Umoliwia dostp
do menu zmiany ustawie obrazu,
dwiku i innych parametrów.
• [Zegar]Suy do wywietlania zegara
na ekranie telewizora.
• [Głośniki TV]Suy do wczania i
wyczania goników telewizora.
Ustawienie goników telewizora do
trybu automatycznego powoduje
wyczenie ich po wykryciu zawartoci
z zestawu kina domowego zgodnego z
funkcj EasyLink.
• [Menu główne urz.]Umoliwia
dostp do gównego menu pyty
CD/DVD/pyty z gr.
• [Menu konYg. urz.]Umoliwia dostp
do gównego menu podczonego
urzdzenia, takiego jak odtwarzacz
DVD, nagrywarka z dyskiem twardym
lub konsola do gier.
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Korzystanie z blokady
Kensington
Z tyu telewizora znajduje si gniazdo
zabezpieczenia Kensington. Pozwala ono
zapobiec kradziey poprzez ptlowanie blokady
Kensington midzy zczem a staym obiektem,
takim jak ciki stó.

Informacje o produkcie mog ulec zmianie bez
powiadomienia. Szczegóowe informacje na
temat tego produktu mona znale na stronie
internetowej www.philips.com/support.

Obsługiwane rozdzielczości
wyświetlacza
Formaty komputerowe
• Rozdzielczo — czstotliwo
odwieania:
• 640 x 480 — 60 Hz
• 800 x 600 - 60Hz
• 1024 x 768 - 60Hz
• 1280 x 1024 - 60Hz
• 1280 x 768p — 60 Hz
• 1280 x 1024 — 60 Hz
• 1360 x 768 - 60Hz
• 1440 x 900 — 60 Hz
• 1680 x 1050 — 60 Hz
• Przez wejcie HDMI/DVI
Formaty obrazu wideo
• Rozdzielczo — czstotliwo
odwieania:
• 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.

Multimedia
•

•

Obsugiwane urzdzenia pamici: USB
(obsugiwane s tylko urzdzenia pamici
USB sformatowane w systemie plików
FAT lub FAT 32)
Obsugiwane formaty plików
multimedialnych:
• Obrazy: JPEG
• Audio: MP3
Uwaga

• Nazwy plików multimedialnych musz mie nie
wicej ni 32 znaki.

Tuner/odbiór/transmisja
•
•
•
•

Wejcie antenowe: 75 omów,
koncentryczne (IEC75)
System TV: PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G,
D/K, L/L’
Odtwarzanie obrazu: NTSC, SECAM,
PAL
Pasma tunera: Hyperband, S-channel,
UHF, VHF

Pilot zdalnego sterowania
•
•

Po l s ki

8 Informacje o
produkcie

Typ: PF02E09B
Baterie: 2 typu AAA LR03

Zasilanie
•
•
•

Sie elektryczna: 220–240 V, 50 Hz
Pobór mocy w trybie gotowoci: < 0,15
W
Temperatura otoczenia: 5–40°C
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Obsługiwane wsporniki
telewizora
Aby zamontowa telewizor, naley zakupi
wspornik telewizora Philips lub wspornik
telewizora zgodny ze standardem VESA. Aby
zapobiec uszkodzeniu kabli i zczy, naley
pozostawi odstp co najmniej 5,5 cm od tylnej
czci telewizora.
Ostrzeżenie
• Naley postpowa wedug wszystkich
instrukcji dostarczonych wraz ze wspornikiem
telewizora. Firma Koninklijke Philips
Electronics N.V. nie bierze na siebie adnej
odpowiedzialnoci za niewaciwy monta
telewizora, bdcy przyczyn wypadku lub
obrae.

Wymiary
ekranu
telewizora
(cale)
19
22
26
32
42
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Wymagana
podziałka
(mm)

Wymagane
śruby
mocujące

75 x 75
100 x 100
200 x 100
200 x 200
400 x 400

4 x M4
4 x M4
6 x M4
4 x M6
4 x M6

W tej czci opisano czsto spotykane
problemy oraz sposoby ich rozwizywania.

Ogólne problemy z
telewizorem
Nie można włączyć telewizora:
•
Odcz przewód zasilajcy od zasilania.
Odczekaj jedn minut i podcz go
ponownie.
•
Sprawd, czy przewód zasilajcy jest
bezpiecznie podczony.
Pilot zdalnego sterowania nie działa
prawidłowo:
•
Sprawd, czy baterie s prawidowo
woone do pilota, zgodnie z
oznaczeniami biegunów +/–.
•
Wymie baterie, jeli s wyczerpane lub
sabe.
•
Wyczy pilota zdalnego sterowania oraz
czujnik podczerwieni telewizora.
Kontrolka trybu gotowości telewizora miga na
czerwono:
•
Odcz przewód zasilajcy od zasilania.
Przed ponownym podczeniem
przewodu zasilania poczekaj, a telewizor
si ochodzi. Jeli miganie wystpi
ponownie, skontaktuj si z biurem obsugi
klienta rmy Philips.
Nie pamiętasz kodu do odblokowania funkcji
blokady telewizora:
•
Wpisz tekst „8888”.
Język menu telewizora jest nieprawidłowy.
•
Zmie jzyk menu telewizora na
preferowany.

Po włączeniu/wyłączeniu/przełączeniu w tryb
gotowości telewizora z jego obudowy dobiega
dźwięk trzaskania:
•
adne dziaanie nie jest potrzebne.
Dwiki trzaskania powstaj wskutek
normalnego rozszerzania si i kurczenia
materiau obudowy telewizora przy
ogrzewaniu i stygniciu. Nie ma to
wpywu na dziaanie telewizora.

Problemy z kanałami
telewizyjnymi
Ustawione wcześniej kanały nie pojawiają się
na liście kanałów:
•
Sprawd, czy zostaa wybrana waciwa
lista kanaów.

Problemy z obrazem
Telewizor jest włączony, ale nie ma obrazu:
•
Sprawd, czy antena jest poprawnie
podczona do telewizora.
•
Sprawd, czy jako ródo telewizji
wybrano prawidowe urzdzenie.
Jest dźwięk, ale nie ma obrazu:
•
Sprawd, czy ustawienia obrazu s
prawidowe.
Słaba jakość odbioru z połączenia antenowego:
•
Sprawd, czy antena jest poprawnie
podczona do telewizora.
•
Goniki, nieuziemione urzdzenia audio,
wiata neonowe, wysokie budynki i
inne due obiekty mog mie wpyw na
jako obrazu. Spróbuj polepszy jako
odbioru, zmieniajc kierunek anteny
lub umieszczajc urzdzenia z dala od
telewizora.
•
Jeli odbiór jest sabej jakoci tylko na
okrelonym kanale, spróbuj dostroi ten
kana.
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9 Rozwiązywanie
problemów

Obraz z podłączonych urządzeń jest słabej
jakości:
•
Sprawd, czy urzdzenia s prawidowo
podczone.
•
Sprawd, czy ustawienia obrazu s
prawidowe.
W telewizorze nie zostały zapisane ustawienia
obrazu:
• Sprawd, czy jako lokalizacj telewizora
wybrano ustawienie Sklep. Ten tryb
umoliwia wprowadzenie dowolnych
zmian i zapisywanie ustawie.
Obraz jest niedopasowany do rozmiarów
ekranu — jest zbyt duży lub zbyt mały:
•
Spróbuj uy innego formatu obrazu.
Położenie obrazu jest nieprawidłowe:
•
Sygnay wideo z niektórych urzdze
mog by nieprawidowo wywietlane
na ekranie. Sprawd wyjcie sygnau
urzdzenia.

Problemy z dźwiękiem

Problemy z połączeniami
HDMI
Występują problemy z urządzeniami HDMI:
•
Naley zauway , e system HDCP
(szerokopasmowej cyfrowej ochrony
zawartoci) moe spowolni czas
potrzebny na wywietlenie na ekranie
telewizora sygnau z urzdzenia HDMI.
•
Jeli telewizor nie rozpoznaje urzdzenia
HDMI, a na ekranie nie pojawia si
obraz, wcz inne urzdzenie, a nastpnie
ponownie wcz poprzednie.
•
W przypadku przerw w odtwarzaniu
dwiku sprawd, czy ustawienia wyjcia
z urzdzenia HDMI s prawidowe.
•
Jeli wykorzystywany jest adapter HDMI–
DVI lub przewód HDMI–DVI, naley
sprawdzi , czy dodatkowy przewód audio
jest podczony do wejcia AUDIO L/R
lub AUDIO IN (tylko gniazdo typu mini
jack).

Widać obraz, ale nie słychać dźwięku:
Uwaga

Problemy z połączeniami
komputerowymi

• Jeli sygna dwikowy nie zostanie wykryty,
telewizor automatycznie wycza dwik i nie
wskazuje usterki.

•

Sprawd, czy wszystkie przewody s
prawidowo podczone.
•
Sprawd, czy gono nie jest ustawiona
na 0.
•
Sprawd, czy dwik nie jest wyciszony.
Widać obraz, ale jakość dźwięku jest słaba:
•
Sprawd, czy ustawienia dwiku s
prawidowe.
Widać obraz, ale dźwięk jest odtwarzany tylko
przez jeden głośnik:
•
Sprawd, czy balans dwiku jest
ustawiony na rodek.
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Obraz z komputera wyświetlany na ekranie
telewizora jest niestabilny:
•
Sprawd, czy rozdzielczo i prdko
odwieania w komputerze jest
obsugiwana.
•
Ustaw format obrazu telewizora jako
Nieskalowany.

Kontakt z nami
Jeli nie moesz rozwiza problemu, zapoznaj
si z poradnikami FAQ (najczciej zadawane
pytania) dotyczcymi tego urzdzenia
na stronie www.philips.com/support.
Jeli problem nadal pozostaje nierozwizany,
skontaktuj si z krajowym centrum obsugi
klienta rmy Philips podanym w Dodatku.
Ostrzeżenie
• Nie próbuj naprawia urzdzenia samodzielnie.
Moe to spowodowa powane obraenia,
nieodwracalne uszkodzenie urzdzenia oraz
utrat gwarancji.

Uwaga
• Przed skontaktowaniem si z rm Philips
zapisz numer modelu i numer seryjny
telewizora. Numery te s wydrukowane z tyu
telewizora i na opakowaniu.

Uwaga
• W odbiorniku wystpuje wysokie napicie!
Przed zdjciem obudowy wyjmij wtyczk
z gniazda sieciowego!

Po l sk i

D Uwaga
W odbiorniku wysokie napięcie! Przed
zdjęciem obudowy wyjqć wtyczkę z
gniazda sieciowego!
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10 Indeks

G

A

głośność
automatyczna regulacja
regulacja
wyciszenie
zmiana

Antena
Asystent ustawień

14

H

B
blokada
blokowanie kanaów telewizyjnych
Kensington
Blokada Kensington
blokowane funkcje
blokowanie kanaów telewizyjnych
blokowanie kanałów telewizyjnych
blokowanie kanaów
blokowanie podczonych urzdze
Kod PIN

22
40
40
22
22
21
21

D
dane techniczne
DEMONSTRACJA
Dom, tryb

41
27
26

E
EasyLink
odtwarzanie jednym przyciskiem
38
przechodzenie w tryb gotowoci jednym
przyciskiem
38
sterowanie dwikiem
38 , 37
wczanie
38
wyczanie
38
Elektroniczny przewodnik po programach

F
Format obrazu
rozwizywanie problemów
zmiana
format obrazu wideo
dane techniczne

46

17
13
13
17
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HDMI
rozwizywanie problemów

44

I
Instalowanie kanałów
automatyczne
rczne

28
29

K
Kanał cyfrowy
Kanały
dostrajanie
instaluj
automatyczne
rczne
lista ulubionych kanaów
ponowne uporzdkowanie
zmie nazw
Kod PIN
komputer
dane techniczne
Komputer PC
poczenie komputerowe

30
28
29
18
31
31
21
41
36

L
lista kanałów
rozwizywanie problemów
ulubione kanay
lista ulubionych
utwórz list
wywietl list
lokalizacja

43
18
18
19
26

M
Menu
menu gówne
telegazeta
Multimedia
dane techniczne
Muzyka
USB

14
18
41
25

O
Ochrona środowiska
Odbiór
Odtwarzanie jednym przyciskiem
oprogramowanie
wersja

6
43
38

Telewizor
dane techniczne tunera
jako monitor komputera
konserwacja ekranu
Menu
monta nacienny
oprogramowanie
poczenie komputerowe
preferencje
przeczanie kanaów
regulacja gonoci
rozwizywanie problemów
tryb gotowoci
wczanie
wyczanie

41
36
5
14
42
26
36
26
11
13
43
11
11
11

26

U
Podwójny widok
23
Połączenia
dane techniczne
41
HDMI
rozwizywanie problemów
44
Komputer PC
44, 36
opis
32
rozwizywanie problemów
44
pracownia, tryb
26
Przechodzenie w tryb gotowości jednym
przyciskiem
38

R
redukcja artefaktów MPEG
rozwiązywanie problemów

15
43

18

T
tapeta
telegazeta
funkcje
Menu
podstrony
Spis stron telegazety

42
14
32
12
24
25
13, 18
17, 14
14, 15
17, 17
27
15, 17
14

W

S
Spis stron telegazety

uchwyt ścienny
urządzenia
dodaj do menu gównego
podczanie
zegar
USB
przegldanie fotogra i
suchanie muzyki
Usługi cyfrowe
telegazeta
ustawienia
Dwik
obraz
Ustawienia dźwięku
Ustawienia fabryczne
ustawienia inteligentne
ustawienia obrazu

wyświetlacz
rozdzielczo

22

Z

18
18
18
18

z danym urządzeniem.
Baterie
dane techniczne
opis
Wspólne sterowanie pilotem

41

41, 6
41
8
37
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P

zasilanie
Zegar
zegar programowany
Zegar programowany
Sleep timer
tryb gotowoci
zegar programowany
złącza
opis
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20, 20
20
20
20, 20
32

