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  Orice opera�ie care este interzis� în mod 
expres în acest manual, orice ajust�ri �i 
proceduri de asamblare nerecomandate 
sau care nu sunt autorizate în acest 
manual vor anula garan�ia.
   Caracteristicile pixelilor  
  Acest produs LCD are un num�r mare 
de pixeli color. De�i pixelii efectiv 
func�ionali reprezint� cel pu�in 99,999%, 
este posibil ca pe ecran s� apar� în mod 
constant puncte luminoase (ro�ii, verzi 
sau albastre) sau întunecate. Aceasta este 
o proprietate structural� a ecranului (care 
se încadreaz� în standardele comune din 
industrie) �i nu este o defec�iune.
   Concordan�a cu EMF 
  Koninklijke Philips Electronics N.V. 
produce �i vinde o gam� larg� de produse 
destinate consumatorilor, produse care, 
ca orice dispozitive electronice, au de 
obicei capacitatea de a emite �i a primi 
semnale electromagnetice. 
  Unul dintre principiile de business de baz� 
la Philips este luarea tuturor m�surilor 
de siguran�� �i de s�n�tate necesare 
pentru produsele noastre, conformitatea 
cu toate cerin�ele legale în vigoare 
�i men�inerea în cadrul standardelor 
EMF aplicabile în momentul fabric�rii 
produselor.
  Philips este dedicat dezvolt�rii, produc�iei 
�i vânz�rii de produse care nu afecteaz� 
negativ s�n�tatea. Philips con� rm� faptul 
c� produsele sunt tratate conform uzului 
dorit la crearea acestora, c� sunt sigure 
de utilizat conform demonstra�iilor 
�tiin�i� ce disponibile în acest moment. 
  Philips joac� un rol activ în dezvoltarea 
standardelor interna�ionale EMF �i 
de siguran��, ceea ce permite Philips 
s� anticipeze dezvolt�ri ulterioare în 
standardizare, pentru integrarea timpurie 
în produsele noastre.

         1 Not�
  2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Toate 
drepturile rezervate.
  Speci� ca�iile pot �  modi� cate f�r� preaviz. 
M�rcile înregistrate reprezint� proprietatea 
Koninklijke Philips Electronics N.V sau a 
de�in�torilor respectivi. Philips î�i rezerv� dreptul 
de a modi� ca produsele în orice moment, f�r� 
a �  obligat s� ajusteze componentele anterioare 
în conformitate cu respectiva modi� care.
  Materialul con�inut în acest manual este 
considerat ca � ind adecvat pentru utilizarea 
produsului conform scopului în care a fost 
conceput. Dac� produsul, modulele sau 
procedurile individuale ale acestuia sunt utilizate 
în alte scopuri decât cele speci� cate aici, trebuie 
ob�inut� con� rmarea validit��ii �i conformit��ii 
lor. Philips garanteaz� c� materialul în sine nu 
încalc� niciunul dintre patentele SUA. Nu este 
exprimat� explicit sau implicit nicio alt� garan�ie.
   Garan�ie  

    Risc de r�nire, deterioare a televizorului • 
sau anularea garan�iei! Nu încerca�i 
niciodat� s� repara�i singur televizorul.
    Utiliza�i televizorul �i accesoriile numai • 
conform scopului fabricantului.
    Semnul de avertizare tip�rit pe spatele • 
televizorului indic� riscul de electrocutare. 
Nu îndep�rta�i niciodat� capacul 
televizorului. Contacta�i întotdeauna 
Philips Customer Support pentru service 
sau repara�ii.
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   Siguran�a de re�ea (numai în Marea 
Britanie) 
  Acest televizor este echipat cu o muf� 
turnat� în plastic certi� cat�. Dac� este 
necesar� înlocuirea siguran�ei de re�ea, 
aceasta trebuie înlocuit� cu o siguran�� de 
valoare identic� cu valoarea indicat� pe 
muf� (exemplu 10A).

      1 Scoate�i capacul siguran�ei �i apoi scoate�i 
siguran�a. 

    2 Siguran�a de schimb trebuie s� � e 
conform� cu BS 1362 �i s� aib� marcajul 
de certi� care ASTA. Dac� a�i pierdut 
siguran�a, contacta�i dealerul pentru 
veri� carea tipului corect. 

    3 Monta�i la loc capacul siguran�ei.
    Pentru p�strarea compatibilit��ii cu directiva 
EMC, mufa de alimentare cu energie electric� a 
acestui produs nu trebuie deta�at� de �techerul 
aferent.
   Drepturile de autor 

   
  Siglele VESA, FDMI �i VESA Mounting Compliant 
sunt m�rci comerciale ale Video Electronics 
Standards Association.
   ®  Kensington �i Micro Saver sunt m�rci 
comerciale ale ACCO World Corporation 
înregistrate în S.U.A. �i înregistrate sau în curs 
de înregistrare în alte ��ri de pe glob. 
  Toate celelalte m�rci comerciale înregistrate �i 
neînregistrate apar�in proprietarilor lor.

R
om

ân
�

RO



4

      Risc de �oc electric sau incendiu!• 
    Niciodat� nu expune�i telecomanda • 
sau bateriile acesteia la ploaie, ap� 
sau c�ldur� excesiv�.
    Evita�i exercitarea for�ei asupra • 
prizelor. Prizele care nu sunt � xate 
corespunz�tor pot cauza arcuri 
electrice sau incendii.

      Risc de v�t�mare corporal� sau de • 
deteriorare a televizorului!

    Pentru a ridica �i transporta un • 
televizor de peste 25 kg sunt 
necesare dou� persoane.
    Când monta�i televizorul pe suportul • 
cu picior, utiliza�i numai suportul 
furnizat. Fixa�i suportul cu picior al 
televizorului în mod corespunz�tor. 
A�eza�i televizorul pe o suprafa�� 
plat�, plan�, care poate suporta 
greutatea televizorului �i a suportului.
    Când monta�i televizorul pe perete, • 
utiliza�i numai un suport de perete 
care poate suporta greutatea 
televizorului. Fixa�i suportul de 
perete pe un perete care poate 
suporta greutatea combinat� 
a televizorului �i a suportului. 
Koninklijke Philips Electronics N.V. 
nu î�i asum� nicio responsabilitate 
pentru montarea incorect� pe 
perete care conduce la accidente sau 
v�t�m�ri corporale.

      Risc de r�nire a copiilor!Urma�i aceste • 
precau�ii pentru a preveni r�sturnarea 
televizorului �i lovirea copiilor:

    Nu a�eza�i niciodat� televizorul pe • 
o suprafa�� acoperit� de un material 
textil sau alt material care poate �  
tras.
    Asigura�i-v� c� nicio parte a • 
televizorului nu atârn� deasupra 
marginii suprafe�ei.
    Nu a�eza�i niciodat� televizorul pe • 
o pies� de mobilier înalt� (cum ar �  
un raft de c�r�i) f�r� a asigura atât 
mobilierul cât �i televizorul de perete 
sau de un suport adecvat.

         2 Important
   Citi�i �i în�elege�i toate instruc�iunile înainte de 
a utiliza televizorul. Garan�ia produsului nu se 
aplic� în cazul în care eventuala deteriorare se 
datoreaz� nerespect�rii acestor instruc�iuni.

    Siguran�a
    Risc de �oc electric sau incendiu!• 

    Niciodat� nu expune�i televizorul la • 
ploaie sau ap�. Niciodat� nu pune�i 
recipiente cu lichid, cum ar �  vaze 
de � ori, lâng� televizor. Deconecta�i 
imediat televizorul de la sursa de 
alimentare dac� a�i v�rsat lichide pe 
televizor sau dac� acestea au p�truns 
in televizor. Contacta�i Philips 
Consumer Care pentru ca televizorul 
s� � e veri� cat înainte de utilizare.
    Niciodat� nu pune�i televizorul, • 
telecomanda sau bateriile acesteia 
lâng� surse deschise de � ac�r� sau 
alte surse de c�ldur�, inclusiv lumina 
direct� a soarelui.
  Pentru a preveni izbucnirea 
incendiilor, �ine�i întotdeauna 
lumân�rile sau alte surse de � ac�r� 
la distan�� de televizor, telecomand� 
�i baterii.

    
    Niciodat� nu introduce�i obiecte • 
în fantele de ventila�ie sau alte 
deschideri ale televizorului.
    Atunci când televizorul este rotit, • 
asigura�i-v� cu nu se exercit� presiune 
asupra cablului de alimentare. 
Presiunile asupra cablului de 
alimentare pot sl�bi conexiunile �i pot 
cauza formarea de arcuri electrice.
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       Între�inerea ecranului
    Evita�i imaginile sta�ionare cât mai • 
mult posibil. Imaginile sta�ionare sunt 
imaginile care r�mân pe ecran o perioad� 
îndelungat� de timp. Exemplele includ: 
meniuri pe ecran, bare negre �i a� �aje 
pentru durat�. Dac� trebuie s� utiliza�i 
imagini sta�ionare, mic�ora�i contrastul 
�i luminozitatea ecranului pentru a evita 
deteriorarea ecranului.
    Scoate�i televizorul din priz� înainte de • 
cur��are.
    Cur��a�i televizorul �i rama cu o cârp� • 
moale �i umed�. Niciodat� nu utiliza�i 
alcool, substan�e chimice sau agen�i de 
cur��are de uz casnic pentru cur��area 
televizorului.
    Risc de deteriorare a ecranului • 
televizorului! Niciodat� nu atinge�i, nu 
împinge�i, nu freca�i �i nu lovi�i ecranul cu 
obiecte, indiferent care sunt acestea.
    Pentru a evita deformarea imaginii �i • 
estomparea culorilor, �terge�i pic�turile 
de ap� cât mai rapid posibil.

       Evacuarea produsului vechi ¬i a 
bateriilor

    
  Produsul dumneavoastr� este proiectat �i 
fabricat din materiale �i componente de înalt� 
calitate, care pot �  reciclate �i reutilizate.

    
  Când aceast� pubel� cu un X peste ea 
înso�e�te un produs, înseamn� c� produsul 
face obiectul Directivei europene CEE 
2002/96/EC: V� rug�m s� v� informa�i despre 
sistemul separat de colectare pentru produse 
electrice �i electronice.

    Educa�i copiii cu privire la pericolele • 
c���r�rii pe mobilier pentru a ajunge 
la televizor.

      Risc de supraînc�lzire! Nu instala�i • 
niciodat� televizorul într-un spa�iu 
restrâns. L�sa�i întotdeauna în jurul 
televizorului un spa�iu de cel pu�in 4 inci 
sau 10 cm pentru ventila�ie. Asigura�i-
v� c� perdelele sau alte obiecte nu vor 
acoperi niciodat� fantele de ventila�ie ale 
televizorului.
    Risc de deteriorare a televizorului! • 
Înainte de a conecta televizorul la sursa 
de alimentare, asigura�i-v� c� tensiunea 
corespunde cu valoarea inscrip�ionat� 
în partea din spate a televizorului. Nu 
conecta�i niciodat� televizorul la sursa de 
alimentare dac� tensiunea este diferit�.
    Risc de v�t�mare corporal�, incendiu • 
sau deteriorate a cablului de alimentare! 
Niciodat� nu pune�i televizorul sau alte 
obiecte pe cablul de alimentare.
    Pentru a deconecta cu u�urin�� cablul • 
de alimentare al televizorului de la sursa 
de alimentare, asigura�i-v� c� ave�i în 
permanen�� acces complet la cablul de 
alimentare.
    Când deconecta�i cablul de alimentare, • 
trage�i întotdeuna de �techer, niciodat� 
de cablu.
    Deconecta�i televizorul de la sursa de • 
alimentare �i scoate�i antena înainte de 
furtuni cu fulgere. În timpul furtunilor cu 
fulgere, niciodat� nu atinge�i nicio parte a 
televizorului, a cablului de alimentare sau 
a cablului antenei.
    Risc de deteriorare a auzului! Evita�i • 
utilizarea c��tilor la volume ridicate sau 
pentru perioade prelungite de timp.
    Dac� televizorul este transportat la • 
temperaturi mai mici de 5°C, înainte 
de a-l conecta la priz� despacheta�i-
l �i a�tepta�i pân� când temperatura 
televizorului ajunge la temperatura 
camerei.
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  Datorit� eforturilor noastre pentru mediu, 
acest televizor a primit distinc�ia European 
Ecolabel –� oarea- www.ecolabel.eu.
  Pute�i g�si informa�ii detaliate despre 
consumul de energie în standby, politica de 
acordare a garan�iei, piesele de schimb �i 
reciclarea acestui televizor pe site-ul Web 
Philips pentru �ara dvs. la www.philips.com.
  Acest televizor dispune de func�ii care 
contribuie la utilizarea e� cient� energetic. 
Acest televizor a primit distinc�ia European 
Ecolabel pentru calit��ile sale ecologice.
   Func�ii de e® cien�� energetic� 

     • Senzor de lumin� ambiental�  (Disponibil 
numai la anumite modele)
  Pentru a economisi energia, senzorul 
integrat de lumin� ambiental� reduce 
luminozitatea ecranului televizorului când 
lumina înconjur�toare scade.
     • Economie de energie 
  Setarea televizorului de economisire a 
energiei combin� mai multe set�ri ale 
acestuia cu scopul economisirii energiei. 
Consulta�i set�rile inteligente în meniul 
Con� gurare.
     • Consum redus de energie în regim 
standby 

    Circuitele de înalt� clas� �i foarte avansate 
reduc consumul de energie al televizorului 
la un nivel extrem de redus, f�r� a exclude 
func�ionalitatea constant� în standby.
   Gestionarea consumului de energie  
(Disponibil numai la anumite modele)
  Gestionarea avansat� a consumului de 
energie a acestui televizor asigur� cea mai 
e� cient� utilizare a energiei acestuia. Pute�i 
veri� ca modul în care set�rile dvs. personale 
ale televizorului, nivelul de luminozitate al 
imaginilor de pe ecran �i condi�iile de lumin� 
ambiant� determin� consumul relativ de 
energie.
     Casarea 
  Pentru a v� informa despre evacurea corect� a 
televizorului �i a bateriilor, consulta�i capitolul 
„Evacuarea produsului vechi �i a bateriilor” 
din  manualul   (consultati ‘Evacuarea produsului 
vechi �i a bateriilor’ la pagina   5  )  de utilizare. 

  V� rug�m s� ac�iona�i în concordan�� cu 
regulile dumneavoastr� locale �i nu evacua�i 
produsele vechi împreun� cu de�eurile 
menajere obi�nuite.
  Evacuarea corect� a produsului 
dumneavoastr� vechi ajut� la prevenirea 
consecin�elor poten�ial negative asupra 
mediului �i s�n�t��ii omului.

    
  Produsul dumneavoastr� con�ine baterii 
asupra c�rora se aplic� Directiva European� 
2006/66/EC, care nu pot �  evacuate împreun� 
cu gunoiul menajer.
  V� rug�m s� v� informa�i cu privire la 
regulile locale de colectare separat� a 
bateriilor deoarece evacuarea corect� ajut� 
la prevenirea consecin�elor negative asupra 
mediului înconjur�tor �i a s�n�t��ii omului.

     Ecologic

   
    E� cien�� energetic� superioar�• 
    Consum redus în regim standby• 
    Proiectat pentru a facilita reciclarea• 

    Philips se concentreaz� continuu pe reducerea 
impactului asupra mediului al produselor 
sale inovatoare de consum. Ne direc�ion�m 
eforturile c�tre îmbun�t��irea aspectului 
ecologic în timpul fabric�rii, reducerea 
substan�elor nocive, utilizarea e� cient� 
energetic, instruc�iunile de casare �i reciclarea 
produsului.
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       Telecomanda
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       3 Prezentare 
general� a 
televizorului

  Aceast� sec�iune v� ofer� o prezentare a celor 
mai utilizate controale �i func�ii ale televizorului.

    Controalele ¬i indicatorii 
laterali

   
a     POWER : Porne¬te sau opre¬te 

produsul. Produsul nu este oprit 
complet dac� nu este deconectat ® zic de 
la re�eaua de alimentare.

b  P/CH +/- : Comut� la canalul urm�tor sau 
la cel anterior.

c     SOURCE : Selecteaz� dispozitivele 
conectate.

d  VOLUME +/- : M�re¬te sau mic¬oreaz� 
volumul.

3

4

2

1

R
om

ân
�

RO



8

n    ( Înregistrare ) (utilizat numai pentru 
 caracteristici   (consultati ‘Utilizarea 
Philips Easylink’ la pagina   34  )  Easylink)
  Porne�te sau opre�te înregistrarea video.

o    ( Stop )
  Opre�te redarea.

p    ( Mut )
  Anuleaz� sau restaureaz� volumul.

q  P +/-  ( program +/- )
  Comut� la canalul urm�tor sau la cel anterior. 
Când meniul televizorului este activat, 
aceasta func�ioneaz� ca Pagin� sus/jos.

r     FORMAT 
  Selecteaz� un format pentru imagine.

s  0-9  ( Butoane numerice )
  Selecteaz� un canal sau setare.

t     PICTURE 
  Lanseaz� meniul de imagine. (Nu este 
suportat pe toate modelele.)

u     SOUND 
  Lanseaz� meniul de sunet. (Nu este 
suportat pe toate modelele.)

v     +/-  ( volum +/- )
  M�re�te sau mic�oreaz� volumul.

w     BACK  P/P  ( Canal anterior )
  Revine la un canal sau meniu de pe ecran 
anterior.

x     GUIDE 
  Comut� între grila de canale �i lista de 
programe.

y  SCENEA  ( Fundal )
  A� �eaz� un fundal pe ecranul televizorului 
dumneavoastr�.

z  DEMO 
  Activeaz� sau dezactiveaz� meniul pornit 
sau oprit.

{  TV 
  Comut� înapoi la sursa antenei.

|  SUBTITLE (Numai pentru TV RF Digital)
    Activeaz� sau dezactiveaz� subtitr�rile.

a    ( Standby-Pornit )
    Comut� televizorul în standby dac� • 
acesta este pornit.
    Porne�te televizorul dac� acesta este • 
în standby.

b  MHEG/TELETEXT 
  Activeaz� sau dezactiveaz� teletextul.

c     SOURCE 
  Selecteaz� dispozitivele conectate.

d  Butoane colorate 
  Selecteaz� sarcini sau op�iuni.

e  AD  ( Descriptor audio ) (Numai pentru 
TV RF Digital)
  Numai în Marea Britanie: Activeaz� 
comentariul audio pentru cei cu 
probleme de vedere.

f    ( Acas� )
  Activeaz� sau dezactiveaz� meniul acas�.

g     OPTIONS 
  Acceseaz� op�iuni care au leg�tur� cu 
activitatea sau selec�ia curent�.

h  OK 
  Con� rm� o intrare sau selec�ie �i a� �eaz� 
the grila de canale, atunci când viziona�i 
la TV.

i        ( Butoane pentru navigare )
  Navigheaz� prin meniuri.

j     INFO 
  A� �eaz� informa�ii despre program, 
când sunt disponibile. Dac� informa�ia 
se întinde pe mai multe pagini, ap�sa�i     
OPTIONS  pentru a merge la pagina 
urm�toare.

k    ( Înapoi )
  Caut� înapoi.

l    ( Înainte )
  Caut� înainte.

m    ( Redare/Pauz� )
  Porne�te, întrerupe sau reia redarea.

RO
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 Sugestie

  • De�i televizorul dumneavoastr� consum� 
pu�in� energie electric� atunci când se a� � 
în modul standby, energia continu� s� � e 
consumat�. Dac� nu utiliza�i televizorul o 
perioad� mai lung� de timp, scoate�i-l din priz�.

 Not�

 Dac� nu g�si�i telecomanda �i dori�i s� porni�i  •
televizorul din modul standby, ap�sa�i  P/CH +/-  
sau  SOURCE  de pe partea lateral� a acestuia.

      Schimbarea canalelor

    
     

      Ap�sa�i  • P +/-  de pe telecomand� 
sau  P/CH +/-  de pe partea lateral� a 
televizorului.
    Introduce�i un num�r de canal utilizând • 
 Butoane numerice .
    Utilizarea  • grilei   (consultati ‘Comutarea 
canalelor cu grila de canale’ la pagina   10  )  
de canale.

 Not�

 Atunci când utiliza�i o list� favorit�, pute�i  •
selecta numai acele canale din list�.

      4 Utilizarea 
produsului 
dumneavoastr�

  Aceast� sec�iune v� ajut� s� realiza�i  opera�iile   
(consultati ‘Utilizarea capacit��ilor avansate ale 
televizorului’ la pagina   12  )  de baz�.

    Comutarea televizorului pe 
pornit/oprit sau pe standby

    

     
     Pentru a porni 

    Dac� indicatorul standby este stins, • 
ap�sa�i    POWER  pe partea lateral� a 
televizorului.
    Dac� indicatorul de standby este aprins • 
(ro�u), ap�sa�i    ( Standby-Pornit ) pe 
telecomand�.

     Pentru a comuta la modul standby 
    Ap�sa�i  •   ( Standby-Pornit ) de pe 
telecomand�.

    Indicatorul standby comut� pe ro�u. »
       Pentru a opri 

    Ap�sa�i  •   POWER  de pe partea lateral� a 
televizorului.

    Indicatorul standby se stinge. »
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          Vizionarea utilizând 
dispozitive conectate

 Not�

 Porni�i dispozitivul înainte de a-l selecta ca  •
surs� la televizor.

    Utilizarea butonului surs�

   
    1 Ap�sa�i     SOURCE .

    Se va a� �a lista surs�. »

      2 Ap�sa�i  Butoane pentru navigare  pentru 
a selecta un dispozitiv.

    3 Ap�sa�i  OK  pentru a con� rma alegerea.
    Televizorul comut� la dispozitivul  »
selectat.

     Comutarea canalelor cu grila de 
canale
  Grila de canale v� permite s� vizualiza�i toate 
canalele disponibile în format gril�.

   
    1 Ap�sa�i  OK .

    Va ap�rea grila de canale. »

      2 Ap�sa�i        pentru a r�sfoi grila de 
canale �i a previzualiza un canal.

    Dup� scurgerea a aproximativ dou�  »
secunde se a� �eaz� con�inutul canalului.

      3 Când g�si�i canalul dorit, ap�sa�i  OK  
pentru a viziona.

    Va ap�rea canalul selectat. »

RO
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        Utilizarea teletextului

     
      1 Ap�sa�i  MHEG/TELETEXT .

    Va ap�rea principala pagin� index. »

      2 Selecta�i o pagin� dup� cum urmeaz�:
    Ap�sa�i  • Butoane numerice  pentru a 
introduce num�rul paginii.
    Ap�sa�i  • P +/-  sau      pentru a 
vizualiza pagina urm�toare sau cea 
anterioar�.
    Ap�sa�i  • Butoane colorate  pentru 
a selecta un element codi� cat prin 
culori
    Ap�sa�i  •    BACK  pentru a reveni la 
pagina vizualizat� anterior

      3 Ap�sa�i  MHEG/TELETEXT  pentru a ie�i 
din teletext.

          Reglarea volumului 
televizorului

    
      
     Pentru m�rirea sau mic¬orarea volumului 

    Ap�sa�i  •    +/- .
    Ap�sa�i  • VOLUME +/-  de pe partea 
lateral� a televizorului.

     Pentru anularea sau repornirea sunetului 
    Ap�sa�i  •   pentru a anula sunetul.
    Ap�sa�i  •   din nou pentru a restabili 
sunetul.
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      Îndep�rteaz� dispozitivele de 
la meniul acas�
  Dac� un dispozitiv nu mai este conectat la 
televizor, îndep�rta�i-l de la meniul acas�.
     1 Ap�sa�i    ( Acas� ).
    2 Ap�sa�i        pentru a selecta 

dispozitivul pe care dori�i s�-l îndep�rta�i.
    3 Ap�sa�i     OPTIONS .

    Apare lista   » [Îndep�rtare disp.] .

      4 Ap�sa�i  OK  �i selecta�i  [Îndep�rtare]  
pentru a îndep�rta dispozitivul.

    Dispozitivul selectat este îndep�rtat de  »
la meniul acas�.

          Schimbarea set�rilor de 
imagine ¬i de sunet
  Schimb� set�rile de imagine �i sunet pentru a 
corespunde preferin�elor dumneavoastr�. Pute�i 
aplica set�ri prede� nite sau pute�i schimba 
set�rile manual.

    Utilizarea asistentului pentru set�ri
  Utiliza�i asistentul pentru set�ri care v� va 
ghida pe parcursul con� gur�rii imaginii �i 
sunetului.
    1 Ap�sa�i    ( Acas� ).
    2 Ap�sa�i        pentru a selecta 

 [Con® gurare]  >  [Imagine]  >  [Asisten�� 
setare] .

    3 Ap�sa�i  OK .
    Va ap�rea meniul   » [Asisten�� setare]  
. Urma�i instruc�iunile de pe ecran 
pentru a alege set�rile de imagine 
preferate.

         5 Utilizarea 
capacit��ilor 
avansate ale 
televizorului

    Accesarea meniurilor 
televizorului
  Meniurile v� ajut� s� instala�i canalele, s� 
schimba�i set�rile de imagine �i sunet s� accesa�i 
alte func�ii.
     1 Ap�sa�i    ( Acas� ).

    Va ap�rea meniul ecran. »

    
      2 Ap�sa�i        pentru a selecta �i naviga 

prin unul din urm�toarele meniuri.
     • [Vizionare TV] Comut� înapoi la 
sursa antenei dac� este selectat� alt� 
surs�.
     • [Con® gurare] Acceseaz� meniuri 
pentru a modi� ca imaginea, sunetul 
�i alte set�ri.
     • [Ad�ug. disp nou] Adaug� dispozitive 
noi la meniul acas�.

      3 Ap�sa�i  OK  pentru a con� rma alegerea.
    4 Ap�sa�i    ( Acas� ) pentru a ie�i.

 Sugestie

 Dup� ce selecta�i   • [Ad�ug. dispoz. nou] , urma�i 
instruc�iunile de pe ecran pentru a selecta 
dispozitivul �i conectorul corecte.

Adăug. disp nou Configurare

Vizionare TV

RO
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     • [Reducere zgomot] Filtreaz� �i reduce 
zgomotul dintr-o imagine.
     • [Tent� de culoare] Regleaz� balansul de 
culoare într-o imagine. 
     • [Nuan�� person] Personalizeaz� setarea 
pentru nuan��.
     • [Pixel Plus HD] Regleaz� calitatea imaginii 
pentru un contrast, culoare �i claritate 
optime.

     • [Contrast dinamic] Îmbun�t��e�te 
contrastul. Se recomand� o setare 
 [Mediu] .
     • [Retroilum. dinam.] Regleaz� 
luminozitatea televizorului pentru a 
corespunde condi�iilor de iluminare.
     • [Îmbun�t��. cul.] Face culorile mai vii 
�i îmbun�t��e�te detaliile din culorile 
luminoase. Pute�i comuta aceast� 
caracteristic� pornit sau oprit.

       • [Senzor de lumin�] Regleaz� set�rile 
dinamic pentru a se adapta la condi�iile de 
iluminare.
     • [Mod PC] Regleaz� imaginea atunci când 
un calculator este conectat la televizor 
prin HDMI sau DVI.
     • [Format imagine] Schimb� formatul 
imaginii.
     • [Deplasare oriz] Regleaz� imaginea 
orizontal pentru PC-VGA sau YPbPr ( 
EXT2 sau EXT3).
     • [Deplasare vertic.] Regleaz� imaginea 
vertical pentru PC-VGA sau YPbPr ( 
EXT2 sau EXT3).

       Schimbarea formatului imaginii
    1 Ap�sa�i     FORMAT .

    Apare o bar� pentru formatul imaginii. »

      2 Ap�sa�i      pentru a selecta un format 
de imagine.

    Formatul de imagine selectat este  »
activat.

      3 Ap�sa�i  OK  pentru a con� rma alegerea.

         Utilizarea smart picture
  Utiliza�i smart picture pentru a aplica set�ri de 
imagine prede� nite.
    1 Ap�sa�i     PICTURE .

    Va ap�rea meniul   » [Smart picture]  .

      2 Ap�sa�i      pentru a selecta una din 
urm�toarele set�ri smart picture.

     • [Personal] Listeaz� set�ri de imagine 
personalizate.
     • [Viu] Aplic� set�ri avansate �i 
dinamice.
     • [Standard] Regleaz� set�rile de 
imagine pentru a corespunde celor 
mai multe medii �i tipuri de video.
     • [FILM] Aplic� set�ri pentru vizionarea 
� lmelor
     • [Joc] Aplic� set�ri pentru jocuri.
     • [Cons. red. ener.] Aplic� set�ri cu un 
consum redus de energie.

      3 Ap�sa�i  OK  pentru a con� rma alegerea.
    Setarea smart picture este aplicat�. »

         Reglarea manual� a set�rilor de 
imagine
    1 Ap�sa�i    ( Acas� ).
    2 Ap�sa�i        pentru a selecta 

 [Con® gurare]  >  [Imagine] .
    Va ap�rea meniul   » [Imagine]  .

      3 Ap�sa�i        pentru a selecta una din 
urm�toarele set�ri de imagine.
       • [Smart picture] Acceseaz� set�ri smart 
picture prede� nite.
     • [Contrast] Regleaz� intensitatea zonelor 
luminoase, dar p�streaz� zonele 
întunecate neschimbate.
     • [Luminozitate] Regleaz� intensitatea �i 
detaliile zonelor întunecate.
     • [Culoare] Regleaz� satura�ia culorilor.
     • [Nuan��]  Compenseaz� varia�iile de 
culoare la transmisiunile cu codi� care 
NTSC.
     • [Claritate] Regleaz� claritatea imaginii.
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    [Nescalat] Disponibil la 
anumite modele cu rezolu�ia 
calculatorului mai mic� de 1024 
x 768. Permite maximum de 
claritate. Pot �  prezente unele 
distorsiuni datorat sistemelor 
de transmisie. Pentru cele mai 
bune rezultate seta�i rezolu�ia 
PC-ului dumneavoastr� la 
modul ecran lat.

     Utilizare smart sound
  Utiliza�i smart sound pentru a aplica set�rile 
de sunet prede� nite.
    1 Ap�sa�i     SOUND .

    Va ap�rea meniul   » [Smart sound]  .

      2 Ap�sa�i      pentru a selecta una din 
urm�toarele set�ri smart sound.

     • [Standard] Regleaz� set�rile de sunet 
pentru a corespunde celor mai multe 
medii �i tipuri de audio.
     • [�TIRI] Aplic� set�ri pentru audio 
vorbit, cum ar �  �tiri.
     • [FILM] Aplic� set�ri pentru � lme.
     • [Personal] Aplic� set�rile care au fost 
personalizate în meniul sunet.

      3 Ap�sa�i  OK  pentru a con� rma alegerea.
    Setarea selectat� smart sound este  »
aplicat�.

         Reglarea manual� a set�rilor de sunet.
    1 Ap�sa�i    ( Acas� ).
    2 Ap�sa�i        pentru a selecta 

 [Con® gurare]  >  [Sunet] .
    Va ap�rea meniul   » [Sunet]  .

      3 Ap�sa�i        pentru a selecta una din 
urm�toarele set�ri de sunet.

     • [Smart sound] Acceseaz� set�ri 
smart sound prede� nite.
     • [Bas] Regleaz� nivelul ba�ilor.

     Rezumat de formate de imagine
  Urm�toarele set�ri de imagine pot �  
con� gurate.

 Not�

 În func�ie de formatul sursei de imagine, unele  •
set�ri de imagine nu sunt disponibile.

    [Format automat] (Nu este 
pentru HDMI, YPbPr - EXT2/
EXT3 sau mod PC.) M�re�te 
imaginea automat pentru a se 
încadra cât mai bine în ecran. 
Subtitr�rile r�mân vizibile.

    [Super zoom] (Nu pentru 
modurile HD �i PC.) 
Îndep�rteaz� liniile negre 
de pe partea lateral� a 
transmisiilor 4:3. Exist� o 
distorsiune minim�.

    [4:3] A� �eaz� formatul clasic 
4:3.

    [Zoom subtitrare] A� �eaz� 
imagini 4:3 pe întregul ecran, 
cu subtitrare vizibil�. O parte 
a p�r�ii de sus a imaginii este 
retezat�.

    [Redim. ® lm 16:9] (Nu pentru 
modurile HD �i PC.) Modi� c� 
formatul 4:3 la 14:9.

    [Redim. ® lm 16:9] (Nu pentru 
modurile HD �i PC.) Modi� c� 
formatul 4:3 la 14:9.

    [Ecran lat] Modi� c� formatul 
4:3 la 16:9.

RO
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      3 Ap�sa�i      pentru a selecta una din 
urm�toarele op�iuni.

     • [Înghe�are pagin�] Înghea�� pagina 
curent�.
     • [Ecran dublu/într.] Activeaz� �i 
dezactiveaz� teletextul pe ecran 
dublu.
     • [A® ¬are] A� �eaz� sau ascunde 
informa�iile ascunse de pe o pagin�, 
precum solu�iile la ghicitori sau 
puzzle.
     • [Ciclare subpagin�] Deruleaz� 
automat prin subpagini dac� acestea 
sunt disponibile.
     • [Limb�] Comut� la un grup de limbi 
diferite pentru a a� �a corect o limb� 
atunci când aceasta utilizeaz� un set 
diferit de caractere.

      4 Ap�sa�i  OK  pentru a con� rma alegerea.
    5 Ap�sa�i  MHEG/TELETEXT  pentru a ie�i 

din meniul cu op�iuni pentru teletext.

       Selectarea subpaginilor teletext
  O pagin� teletext poate include mai multe 
subpagini. Subpaginile sunt a� �ate pe o bar�, 
lâng� num�rul paginii principale.
    1 Ap�sa�i  MHEG/TELETEXT .

    Va ap�rea ecranul teletext. »

      2 Selecta�i o pagin� teletext cu subpagini.
    3 Ap�sa�i    pentru a accesa o subpagin�.

    Va ap�rea subpagina. »

      4 Ap�sa�i      pentru a comuta între 
subpagini.

     • [Sunete înalte] Regleaz� nivelul 
sunetelor înalte.
     • [Volum]  Regleaz� volumul.
     • [Balans] Regleaz� balansul dintre boxa 
stâng� �i cea dreapt�.
     • [Dual I-II] Selecteaz� limbile audio dac� 
este disponibil� transmisia cu sunet dual.
     • [Mono/Stereo] Selecteaz� mono sau 
stereo dac� este disponibil� transmisia 
stereo.
     • [Difuzoare TV] Activeaz� sau 
dezactiveaz� difuzoarele televizorului. 
Setarea difuzoarelor televizorului la 
modul automat opre�te difuzoarele 
când se detecteaz� con�inut de la 
un sistem compatibil home theater 
EasyLink.
     • [Surround] Activeaz� sunetul orientat 
spa�ial.
     • [Volum c�¬ti] Regleaz� volumul c��tilor.
     • [Volum automat]  Reduce automat 
schimb�rile bru�te de volum, de 
exemplu când trece�i de pe un canal 
pe cel�lalt. 
     • [Volum Delta] Echilibreaz� �i elimin� 
diferen�ele de volum dintre canale sau 
dintre dispozitivele conectate. Comut� 
la dispozitivul conectat înainte ca 
dumneavoastr� s� schimba�i volumul 
delta.

          Utilizarea caracteristicilor 
avansate ale teletextului

    Acceseaz� meniul op�iunilor de 
teletext
  Acceseaz� func�iile de teletext prin meniul 
op�iunilor de teletext.
    1 Ap�sa�i  MHEG/TELETEXT .

    Va ap�rea ecranul teletext. »

      2 Ap�sa�i     OPTIONS .
    Va ap�rea meniul de op�iuni teletext. »
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         Vizualizarea tuturor canalelor
  Pute�i ie�i dintr-o list� favorit�, �i pute�i 
vizualiza toate canalele instalate.
    1 Atunci când privi�i la televizor, ap�sa�i  OK  

pentru a a� �a grila de canale.
    2 Ap�sa�i     OPTIONS .

    Va ap�rea meniul cu op�iuni pentru  »
canale.

      3 Selecta�i  [Arat� can. pref.]  >  [Toate] .
    4 Ap�sa�i  OK . 

    Toate canalele sunt a� �ate în grila de  »
canale.

 Not�

 Toate canalele favorite sunt marcate cu un  •
asterisc în grila de canale.

     Ad�ugarea unui canal la o list� favorit�
    1 Atunci când privi�i la televizor, comuta�i 

la canalul pe care dori�i s�-l ad�uga�i la o  
list�   (consultati ‘Schimbarea canalelor’ la 
pagina   9  )  favorit�.

    2 Ap�sa�i        pentru a selecta un canal 
pe care dori�i s�-l ad�uga�i la o list� favorit�.

    3 Ap�sa�i     OPTIONS .
    Va ap�rea meniul cu op�iuni pentru  »
canale.

      4 Ap�sa�i      pentru a selecta  [Marcare ca 
fav.] .

    5 Ap�sa�i  OK .
    Vor ap�rea listele favorite. »

      6 Ap�sa�i      pentru a selecta o list� 
favorit� unde s� ad�uga�i un canal.

    7 Ap�sa�i  OK .
    Canalul este ad�ugat la lista favorit�. »

 Sugestie

 Când privi�i la televizor TV, ap�sa�i   •    
OPTIONS  >  [Marcare ca fav.]  pentru a salva 
canalul curent într-o list� favorit�.

       Selectarea transmisiunilor teletext de 
tip T.O.P.
  Transmisiunile teletext de tip T.O.P. (Tabel de 
pagini) v� permit s� v� deplasa�i direct de la 
un subiect la altul, f�r� a mai utiliza numerele 
de pagin�. T.O.P. nu este transmis de toate 
canalele TV.
    1 Ap�sa�i  MHEG/TELETEXT .

    Va ap�rea ecranul teletext. »

      2 Ap�sa�i     INFO .
    Va ap�rea prezentarea T.O.P. »

      3 Ap�sa�i        pentru a selecta un 
subiect.

    4 Ap�sa�i  OK  pentru a vizualiza pagina.

        Crearea ¬i utilizarea listelor 
de canale favorite
  Pute�i crea liste ale canalelor dumneavoastr� TV 
�i radio preferate astfel încât s� le pute�i g�si u�or.

 Sugestie

 Pute�i crea �i memora pân� la patru liste de  •
canale favorite pe televizorul dumneavoastr�.

     Selectarea unei liste favorite
    1 Atunci când privi�i la televizor, ap�sa�i  OK  

pentru a a� �a grila de canale.
    2 Ap�sa�i     OPTIONS .

    Va ap�rea meniul cu op�iuni pentru  »
canale.

      3 Ap�sa�i  OK  pentru a selecta  [Arat� can. 
pref.] .

    Vor ap�rea listele favorite. »

      4 Ap�sa�i      pentru a selecta o list� 
favorit�.

    5 Ap�sa�i  OK . 
    Numai canalele din lista favorit� apar în  »
grila de canale.
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    1 Ap�sa�i    ( Acas� ).
    2 Ap�sa�i        pentru a selecta 

 [Con® gurare]  >  [Caracteristici]  > 
 [Temporizator somn] .

    Va ap�rea meniul   » [Temporizator 
somn]  .

      3 Ap�sa�i    pentru a seta intervalul de 
timp la � nalul c�ruia televizorul se va 
închide. 

    Acest timp poate �  maxim 180 de  »
minute, în incrementuri de câte 5 
minute. Dac� îl seta�i la zero minute, 
cronometrul de oprire se va dezactiva.

      4 Ap�sa�i  OK  pentru a activa cronometrul 
de oprire.

    Televizorul comut� în standby dup� o  »
perioad� prede� nit� de timp.

         Pornirea automat� a televizorului 
(cronometru pentru pornire)
  Pute�i porni televizorul din modul standby la 
un anumit canal într-un anumit moment.
    1 Ap�sa�i    ( Acas� ).
    2 Ap�sa�i        pentru a selecta 

 [Con® gurare]  >  [Caracteristici]  > 
 [Temporiz. pornire] .

    3 Ap�sa�i    pentru a accesa meniul 
 [Temporiz. pornire]  .

    4 Ap�sa�i        pentru a selecta 
 [Activare]  �i seta�i o frecven�� -  [Zilnic] , 
 [O dat�] , sau [Oprit] .

    5 Ap�sa�i  OK  pentru a con� rma.
    6 Ap�sa�i        pentru a selecta  [Or�]  �i 

seta�i timpul de începere.
    7 Ap�sa�i  [Finalizat]  pentru a con� rma.
    8 Ap�sa�i        pentru a selecta  [Nr. 

program]  �i seta�i canalul.
    9 Ap�sa�i  OK  pentru a con� rma.
    10 Ap�sa�i    ( Acas� ) pentru a ie�i.

     Eliminarea unui canal dintr-o list� 
favorit�

 Not�

 Selecta�i lista favorit� pe care dori�i s� o  •
edita�i, înainte de a elimina un  canal .

    1 Atunci când privi�i la televizor, ap�sa�i  OK  
pentru a a� �a grila de canale.

    2 Ap�sa�i     OPTIONS .
    Va ap�rea meniul cu op�iuni pentru  »
canale.

      3 Ap�sa�i  OK  pentru a accesa  [Arat� can. 
pref.] .

    4 Ap�sa�i      pentru a selecta o list� 
favorit� �i ap�sa�i  OK  pentru a con� rma 
alegerea.

    5 Ap�sa�i        pentru a alege canalul pe 
care dori�i s�-l elimina�i din list�.

    6 Ap�sa�i     OPTIONS .
    7 Ap�sa�i      pentru a selecta  [Deselec. ca 

fav.] .
    8 Ap�sa�i  OK .

    Canalul este eliminat din lista favorit�. »

          Utilizarea cronometrelor
  Pute�i programa cronometrele s� comute 
televizorul în standby într-un anumit moment.

    Comutarea automat� a televizorului 
în standby (cronometru de oprire)
  Cronometrul de oprire comut� televizorul în 
standby dup� o perioad� prede� nit� de timp.

 Sugestie

 Pute�i închide televizorul mai devreme sau  •
pute�i reseta cronometrul de oprire în timpul 
num�r�torii inverse.
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      8 Introduce�i codul nou utilizând  Butoane 
numerice .

    Va ap�rea un mesaj care v� solicit� s�  »
introduce�i din nou noul cod pentru 
con� rmare.

 Sugestie

 Dac� a�i uitat codul, introduce�i „8888” pentru  •
a suprascrie orice cod existent.

     Blocarea sau deblocarea televizorului
  Blocheaz� televizorul pentru a împiedica accesul 
la toate canalele �i dispozitivele conectate.
    1 Ap�sa�i    ( Acas� ).
    2 Ap�sa�i        pentru a selecta 

 [Con® gurare]  >  [Caracteristici]  > 
 [Blocare TV] .

    3 Ap�sa�i    pentru a accesa  [Blocare TV] .
    Va ap�rea un ecran care v� solicit� s�  »
introduce�i codul.

      4 Introduce�i codul utilizând  Butoane 
numerice .

    5 Ap�sa�i      pentru a selecta  [Blocare]  
sau  [Deblocare] .

    6 Ap�sa�i  OK .
    Toate canalele �i dispozitivele  »
conectate sunt blocate sau deblocate.

      7 Ap�sa�i    ( Acas� ) pentru a ie�i.

 Not�

 Dac� selecta�i   • [Blocare] , trebuie s� introduce�i 
codul de � ecare dat� când porni�i televizorul.

     Blocarea sau deblocarea unuia sau a 
mai multor canale
    1 Atunci când privi�i la televizor, ap�sa�i  OK  

pentru a a� �a grila de canale.
    2 Ap�sa�i        pentru a selecta un canal 

pe care dori�i s�-l bloca�i sau debloca�i.

 Sugestie

 Selecta�i   • [Temporiz. pornire]  >  [Activare]  
>  [Oprit]  pentru a dezactiva  [Temporiz. 
pornire] . 
  Când   • [Temporiz. pornire]  este  [Oprit] , numai 
 [Activare]  poate �  selectat. 
  Seta�i ceasul televizorului înainte de a activa  •
 caracteristica  [Temporiz. pornire] .

      Utilizarea dispozitivului de 
blocare a televizorului
  Pute�i restric�iona accesul copiilor 
dumneavoastr� la anumite programe sau 
anumite canale prin blocarea controalelor 
televizorului. 

    Pentru a seta sau schimba codul de 
blocare al televizorului
    1 Ap�sa�i    ( Acas� ).
    2 Ap�sa�i        pentru a selecta 

 [Con® gurare]  >  [Caracteristici]  > 
 [Setare cod] .

    3 Ap�sa�i    pentru a începe setarea 
codului.

    4 Introduce�i codul utilizând  Butoane 
numerice .

    5 Introduce�i din nou acela�i cod în noua 
caset� de dialog pentru con� rmare.

    Dac� codul este setat cu succes, cutia  »
de dialog va disp�rea. Totu�i, dac� acest 
cod nu poate �  setat, o nou� caset� de 
dialog v� va cere s� reintroduce�i codul.

      6 Dac� dori�i s� schimba�i codul, selecta�i 
 [Con® gurare]  >  [Caracteristici]  > 
 [Modi® care cod] .

    7 Introduce�i codul curent utilizând 
 Butoane numerice . 

    Dac� acesta este validat, o nou� caset�  »
de dialog v� va cere s� introduce�i noul 
cod.
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    A® ¬area unei singure imagini cu 
Scenea
    1 Când privi�i la televizor, ap�sa�i  SCENEA .

    Imaginea implicit� Scenea este a� �at�  »
pe televizorul dumneavoastr�.

      2 Ap�sa�i orice tast� cu excep�ia  
 ( Standby-Pornit ) sau     PICTURE  pentru 
a v� întoarce la vizionarea normal� a 
televizorului.

       Personalizarea imaginii Scenea
    1 Cu televizorul pornit, conecta�i 

dispozitivul de stocare USB care con�ine 
imaginile dumneavoastr� (numai format 
JPEG) la conectorul USB di partea lateral� 
a televizorului.

    Va ap�rea meniul acas�. Dac� meniul  »
acas� nu apare, ap�sa�i    ( Acas� ).

      2 Selecta�i  [Accesare USB] , apoi ap�sa�i 
 OK .

    Va ap�rea browserul cu con�inut USB. »

      3 Ap�sa�i        pentru a naviga pân� la 
imaginea dorit�.

    4 Ap�sa�i  SCENEA .
    Imaginea dumneavoastr� este stocat�  »
ca imaginea Scenea implicit� în 
televizor.

      5 Deconectarea unui dispozitiv de stocare 
USB. Dispozitivul poate �  deconectat 
în siguran�� atunci când televizorul este 
pornit.

    6 Urma�i instruc�iunile pentru a a� �a 
 imaginea   (consultati ‘A� �area unei singure 
imagini cu Scenea’ la pagina   19  )  Scenea 
personalizat�.

 Not�

 M�rimea � �ierului fotogra� ei trebuie s� � e mai  •
mic� de 1 MO.
  Dac� televizorul este resetat la set�rile din  •
fabric�, imaginea Scenea personalizat� este 
îndep�rtat� din televizor. Repeta�i aceste 
instruc�iuni pentru a repersonaliza imaginea 
Scenea picture.

    3 Ap�sa�i     OPTIONS .
    4 Ap�sa�i      pentru a selecta  [Blocare 

canal]  sau  [Deblocare canal] .
    5 Pentru � ecare selec�ie, ap�sa�i  OK  pentru 

a bloca sau debloca canalul.

 Not�

 Reporni�i televizorul pentru ca schimbarea s�  •
� e implementat�.

      Utilizarea ceasului de pe 
televizor
  Pute�i a� �a un ceas pe ecranul televizorului.

    Setarea ceasului de pe televizor
    1 Ap�sa�i    ( Acas� ).
    2 Selecta�i  [Con® gurare]  >  [Caracteristici]  

>  [Ceas] 
    Va ap�rea meniul   » [Ceas]  .

      3 Ap�sa�i        sau  Butoane numerice  
pentru a regla ora.

    4 Ap�sa�i  [Finalizat]  pentru a con� rma.
    5 Ap�sa�i    ( Acas� ) pentru a ie�i.

        Utilizarea func�iei Scenea
  Scenea transform� televizorul dumneavoastr� într-o 
ram� foto personalizat�. Cu func�ia Scenea activat�, 
pute�i a� �a o singur� imagine sau o diaporam� de 
imagini pe televizorul dumneavoastr� — perfect 
pentru petreceri sau alte evenimente sociale.

 Not�

 Utiliza�i modul Eco pentru a economisi energie  •
atunci când fundalul Scenea sau diaporama 
sunt a� �ate pe  televizorul   (consultati ‘Utilizarea 
modului Eco cu fundalul Scenea’ la pagina   20  )  
dumneavoastr�.
  Fundalul Scenea nu este disponibil în   • modul   
(consultati ‘Schimbarea preferin�elor TV’ la 
pagina   23  )  magazin sau MHED (numai Marea 
Britanie).
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          Vizionarea la televizor în 
modul vizionare dual�
  Pute�i utiliza caracteristica Vizionare dual� 
pentru a a� �a simultan pe televizor canalele 
TV �i intrarea de la un dispozitiv cu conector 
VGA sau DVI (cum ar �  un calculator sau un de 
satelit).
     1 Ap�sa�i    ( Acas� ).
    2 Ap�sa�i        pentru a selecta 

 [Con® gurare]  >  [Caracteristici]  > 
 [Vizionare dual�] .

    3 Ap�sa�i  OK  pentru a activa  [Vizionare 
dual�] .

    Ecranul principal a� �eaz� sursa de  »
intrare de la DVI sau VGA.
    Ecranul auxiliar a� �eaz� ultimul canal  »
TV vizionat.

      4 Ap�sa�i    ( Acas� ) pentru a ie�i din 
modul vizionare dual�.

 Not�

   • [Vizionare dual�]  este disponibil numai când 
televizorul este conectat la un dispozitiv, cum 
ar �  un PC, printr-o conexiune VGA sau DVI.
  Conexiunile prin DVI sau VGA necesit� un  •
 cablu   (consultati ‘Conectarea unui calculator’ la 
pagina   33  )  audio suplimentar.
  Când televizorul se a� � în modul Vizionare  •
dual�, ap�sa�i     +/-  pentru a regla volumul 
ecranului principal �i ap�sa�i  P +/-  sau  Butoane 
numerice  pentru a comuta între canalele 
televizorului în ecranul auxiliar.

     A® ¬area unei diaporame de imagini cu 
Scenea
    1 Cu televizorul pornit, conecta�i 

dispozitivul de stocare USB care con�ine 
imaginile dumneavoastr� (numai format 
JPEG) la conectorul USB di partea lateral� 
a televizorului.

    Va ap�rea meniul acas�. »

      2 Ap�sa�i  SCENEA .
    Toate imaginile în dispozitivul de  »
stocare USB sunt a� �ate într-o 
diaporam�, începând cu imaginea 
Scenea implicit� stocat� în televizorul 
dumneavoastr�.

      3 Ap�sa�i orice tast� cu excep�ia  
 ( Standby-Pornit ) sau     PICTURE  pentru 
a v� întoarce la vizionarea normal� a 
televizorului.

       Utilizarea cronometrului oprire 
împreun� cu fundalul Scenea
  Implicit, televizorul dumneavoastr� a� �eaz� 
imaginea sau diaporama Scenea timp de 120 
minute înainte de a intra în modul standby. 
Dac� cronometrul oprire este activat, 
imaginea sau diaporama Scenea este a� �at� 
pe durata  cronometrului oprire   (consultati 
‘Utilizarea cronometrelor’ la pagina   17  ) .

     Utilizarea modului Eco cu fundalul 
Scenea
  Utilizând modul Eco cu Scenea economise�te 
energie prin reducerea luminozit��ii 
televizorului atunci când este a� �at� o imagine 
sau diaporam� Scenea.
    1 Când este a� �at� o imagine sau 

diaporam� Scenea, ap�sa�i     PICTURE .
    Va ap�rea meniul   » [Mod eco] .

      2 Ap�sa�i    pentru a selecta  [Pornit] .
    3 Ap�sa�i  OK .

    Modul Eco cu Scenea este activat. »
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    4 Ap�sa�i  OK  pentru a con� rma.
    Va ap�rea browserul miniatur� USB. »

 Sugestie

 Ap�sa�i   •    GUIDE  pentru a comuta între 
vizualizare ca miniatur� �i ca r�sfoire � �iere.

     Vizualizare imagini
    1 În browserul miniatur� USB, selecta�i 

 [Imagine]  �i ap�sa�i    pentru a accesa.
    2 Ap�sa�i     GUIDE  pentru a comuta între 

vizualizare ca miniatur� �i ca r�sfoire 
� �iere.

    3 Ap�sa�i        pentru a selecta o 
fotogra� e sau un album foto.

    4 Ap�sa�i  OK  pentru a vizualiza fotogra� a 
selectat� în modul ecran întreg.

 Sugestie

 Când sunte�i în modul ecran întreg, ap�sa�i   •   
pentru a v� deplasa între fotogra� i. 

     Vizualizarea unei prezent�ri 
de dispozitive a fotogra® ilor 
dumneavoastr�
    1 Când este a� �at� o imagine a fotogra� ei 

pe ecranul întreg , ap�sa�i  OK  sau   .
    O prezentare de diapozitive va începe  »
de la imaginea selectat�.

      2 Ap�sa�i:
     • OK  sau    pentru a întrerupe 
prezentarea de diapozitive.

    Va ap�rea pictograma   »  .
      Ap�sa�i  •   sau    pentru a v� 
deplasa între imagini.
    Ap�sa�i  • BACK  sau    pentru a opri 
prezentarea de diapozitive. 

      Vizualizarea fotogra® ilor 
¬i redarea muzicii de la un 
dispozitiv de stocare USB

 Precau�ie

 Philips nu este responsabil� dac� dispozitivul  •
de stocare USB nu este acceptat �i nici 
pentru deteriorarea sau pierderea datelor din 
dispozitiv.

  Utiliza�i conectorul USB pentru a vizualiza 
fotogra� i sau pentru a asculta muzic� stocat� pe 
un dispozitiv de stocare USB.
     1 Porni�i televizorul.
    2 Conecta�i dispozitivul USB la portul 

USB pe partea lateral� a televizorului 
dumneavoastr�.

    Va ap�rea meniul acas�. »

    
      3 Ap�sa�i        pentru a selecta 

 [Accesare USB] .

Adăug. disp 
nou

Configurare.

Vizionare TV Accesare USB
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     Set�rile pentru muzic�
  Când asculta�i muzic�, ap�sa�i     OPTIONS  
pentru a accesa una din urm�toarele set�ri 
pentru muzic�.

     [Repetare] • 
     [Redare o dat�] • 
     [Repetare] • 
     [Redare aleatorie] • 
       [Arat� info] • 

       Deconectarea unui dispozitiv de 
stocare USB

 Precau�ie

 Urma�i aceast� procedur� pentru a evita  •
deteriorarea dispozitivului dumneavoastr� de 
stocare USB.

    1 Ap�sa�i     BACK  pentru a ie�i din 
browserul USB.

    2 A�tepta�i cinci secunde înainte de a 
deconecta dispozitivul de stocare USB.

        Actualizarea software-ului 
televizorului
  Philips depune eforturi permanent pentru a-�i 
îmbun�t��i produsele, de aceea v� recomand�m 
s� actualiza�i software-ul pentru televizor de 
câte ori sunt disponibile actualiz�ri. Accesa�i 
www.philips.com/support pentru a veri� ca 
disponibilitatea.

    Veri® carea versiunii de software 
curente
    1 Ap�sa�i    ( Acas� ). 
    2 Ap�sa�i        pentru a selecta 

 [Con® gurare]  >  [Actualiz. soft]  > 
 [Software curent] .

    Televizorul a� �eaz� informa�ii privind  »
software-ul actual.

         Schimbarea set�rilor prezent�rii de 
diapozitive
    1 Când vizualiza�i o prezentare de 

diapozitive, ap�sa�i     OPTIONS .
    Va ap�rea meniul op�iunilor prezent�rii  »
de diapozitive.

      2 Ap�sa�i      pentru a selecta una din 
urm�toarele.

     • [Porni/opr. diap.] Începe sau opre�te 
o prezentare de diapozitive.
     • [Tranzi�ii diapoz.] Seteaz� tranzi�ia 
de la o fotogra� e la cealalt�.
     • [Frecv. diapoz.] Seteaz� perioada de 
timp în care va �  ar�tat� o fotogra� e.
     • [Rotire imagine] Rote�te o imagine.
     • [Arat� info] A� �eaz� numele, data, 
dimensiunea imaginii �i urm�toarea 
imagine din prezentarea de 
diapozitive.

      3 Ap�sa�i  OK  pentru a con� rma setarea.

 Not�

   • [Rotire imagine]  �i  [Arat� info]  apar numai 
când ap�sa�i OK sau    pentru a opri 
prezentarea de diapozitive.

     Ascultare muzic�
    1 În modul vizualizare browser miniatur� 

USB, selecta�i  [MUZICÁ]  �i ap�sa�i    
pentru a accesa.

    2 Ap�sa�i     GUIDE  pentru a comuta între 
vizualizare ca miniatur� �i ca r�sfoire 
� �iere.

    3 Ap�sa�i        pentru a selecta o 
melodie sau un album cu muzic�.

    4 Ap�sa�i  OK  pentru a reda muzica 
selectat�.
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        Accesarea canalului decodor
  Pute�i asocia canalele printr-un decodor 
la canalele dumneavoastr� de la televizor. 
Astfel, pute�i selecta aceste canale utilizând 
telecomanda televizorului dumneavoastr�. 
Decodorul trebuie s� � e conectat la EXT1 
(SCART). 

    Setarea canalului decodorului
  Asocierea canalelor de la un decodor
    1 Ap�sa�i    ( Acas� ).
    2 Selecta�i  [Con® gurare]  >  [Instalare]  > 

 [Decodor] .
    3 Ap�sa�i    pentru a accesa  [Decodor] .
    4 Ap�sa�i    pentru a accesa  [Canal] .
    5 Ap�sa�i      pentru a selecta num�rul 

canalului de asociat la canalul decodor.
    6 Ap�sa�i  OK .
    7 Ap�sa�i        pentru a selecta �i 

introduce  [Stare] .
    8 Ap�sa�i     pentru a selecta conectorul 

utilizat de decodor (,  [Nici unul] sau  [EXT 
1] ).

    9 Ap�sa�i  OK .
    10 Ap�sa�i    ( Acas� ) pentru a ie�i.

 Not�

 Selecta�i   • [Nici unul]  dac� nu dori�i s� asocia�i 
canalul la decoder/decodor.

      Pornirea unui demo TV

     1 Ap�sa�i  DEMO  de pe telecomand�.
    2 Ap�sa�i      pentru a selecta un demo �i 

ap�sa�i  OK  pentru a-l vizualiza.
    3 Ap�sa�i  DEMO  pentru a ie�i.

          Schimbarea preferin�elor TV

     1 Ap�sa�i    ( Acas� ).
    2 Selecta�i  [Con® gurare]  >  [Instalare]  > 

 [Preferin�e] .
    3 Ap�sa�i  OK  sau    pentru a accesa 

 [Preferin�e] .
     • [Loca�ie] Optimizeaz� set�rile 
televizorului pentru loca�ia 
dumneavoastr� - acas� sau magazin.
     • [Bar� volum] A� �eaz� bara de volum 
atunci când regla�i volumul.
     • [EasyLink] Activeaz� redarea la 
o singur� ap�sare �i intrarea în 
stand-by la o singur� ap�sare între 
dispozitivele compatibile EasyLink. 
     • [Pixel Plus Link] Suprascrie set�rile 
dispozitivelor conectate �i utilizeaz� 
set�rile televizorului. (Disponibil 
numai când  [EasyLink]  >  [Pornit]  
este selectat).
     • [Culoare]  Seteaz� standardul pentru 
televizoare color utilizat în zona 
dumneavoastr�. Selecta�i unul din 
urm�toarele:  [SECAM] ,  [NTSC] , 
 [AUTO]  sau  [PAL] .
     • [Etichet� electr.] Numai pentru 
modul magazin. Seteaz� loca�ia de pe 
eticheta electronic�.

      4 Ap�sa�i        pentru a selecta 
preferin�a dumneavoastr�.

    5 Ap�sa�i  OK .
    6 Ap�sa�i    ( Acas� ) pentru a ie�i.
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        Resetarea televizorului la 
set�rile din fabric�
  Pute�i restabili set�rile prestabilite de imagine �i 
sunet ale televizorului dumneavoastr�. Set�rile 
de instalare a canalelor r�mân neschimbate.
     1 Ap�sa�i    ( Acas� ).
    2 Selecta�i  [Con® gurare]  >  [Instalare]  > 

 [Set�ri fabric�] .
    3 Ap�sa�i  OK  sau    pentru a accesa meniul 

 [Set�ri fabric�] .
      » [Resetare]  este subliniat.

      4 Ap�sa�i  OK  pentru a reseta la set�rile din 
fabric�.

    5 Ap�sa�i    ( Acas� ) pentru a ie�i.
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       Pasul 2 Instalarea canalelor
  Selecta�i �ara pentru instalarea corect� a 
canalelor. 
    1 Ap�sa�i    ( Acas� ).
    2 Ap�sa�i        pentru a selecta 

 [Con® gurare]  >  [Instalare]  >  [Instalare 
canal.]  >  [Asistent canal] .

    
    3 Ap�sa�i      pentru a selecta �ara �i apoi  

  pentru a merge la pasul urm�tor.

    
    4 Selecta�i  [Start]  �i ap�sa�i  OK  pentru a 

reinstala canalele. 

    
    În timp ce sistemul caut� canale, ave�i  »
op�iunea de a  [Oprire]  procesul.

      5 Pentru a opri c�utarea, selecta�i  [Oprire]  
�i ap�sa�i  OK .

    Va ap�rea o caset� de dialog care v�  »
întreab� dac� sunte�i sigur c�  [Oprire]  
sau  [Continuare]  cu procesul.

Imagine

Sunet

Caracteristici

Instalare

Actualiz. soft

Limbă meniu

Instalare canal.

Preferinţe

Decodor

Setări fabrică

Software curent

Asistent canal

Analog: Manual

Selectaţi ţara dvs. Austria

Belgia

Croaţia

Republica Cehă

Danemarca

Finlanda

Franţa

Germania

Începeţi instalarea autom. Poate dura câteva minute.

Start?

         6 Instalare canale
  Prima dat� când v� con� gura�i televizorul, 
vi se cere s� selecta�i limba meniului �i s� 
instala�i canalele TV �i radio digitale (dac� sunt 
disponibile). Acest capitol ofer� instruc�iuni cu 
privire la modul de reinstalare �i reglare � n� a 
canalelor.

    Instalarea automat� a 
canalelor
  Aceast� sec�iune descrie modul de c�utare �i 
memorare automat� a canalelor.

    Pasul 1 Selecta�i limba pentru meniu

 Not�

 S�ri�i acest pas dac� set�rile dumneavoastr�  •
de limb� sunt corecte.

    1 Ap�sa�i    ( Acas� ).
    2 Ap�sa�i        pentru a selecta 

 [Con® gurare]  >  [Instalare]  >  [Limb�]  > 
 [Limb� meniu] .

    3 Ap�sa�i    pentru a accesa  [Limb� meniu] .
    4 Ap�sa�i      pentru a selecta o setare de 

limb� �i apoi  OK  pentru a con� rma.

    
    5 Ap�sa�i    ( Acas� ) pentru a ie�i.

Imagine

Sunet

Caracteristici

Instalare

Actualiz. soft

Limbă meniu

Instalare canal.

Preferinţe

Decodor

Setări fabrică

Software curent

English

Česky

Български

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

Español

Français
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         Selecta�i sistemul dumneavoastr�

 Not�

 S�ri�i acest pas dac� set�rile dumneavoastr�  •
de sistem sunt corecte.

    1 Ap�sa�i    ( Acas� ).
    2 Ap�sa�i        pentru a selecta 

 [Con® gurare]  >  [Instalare]  >  [Instalare 
canal.]  >  [Analog: Manual] .

    Va ap�rea meniul   » [Analog: Manual] .

      3 Ap�sa�i        pentru a selecta �i 
introduce  [Sistem] .

    4 Ap�sa�i      pentru a selecta �ara sau 
regiunea dumneavoastr�.

    5 Ap�sa�i  OK  pentru a con� rma.
    6 Ap�sa�i    ( Acas� ) pentru a ie�i.

       Caut� ¬i memoreaz� noi canale TV
    1 Ap�sa�i    ( Acas� ).
    2 Ap�sa�i        pentru a selecta 

 [Con® gurare]  >  [Instalare]  >  [Instalare 
canal.]  >  [Analog: Manual] .

    Va ap�rea meniul   » [Analog: Manual] .

      3 Ap�sa�i        pentru a selecta �i 
introduce  [C�utare] .

    4 Ap�sa�i  Butoane numerice  pentru a 
introduce manual frecven�a din trei cifre.

    5 Ap�sa�i  OK  pentru a începe c�utarea.
    Dac� un canal nu este disponibil la  »
frecven�a selectat�, sistemul caut� 
urm�torul canal disponibil.

      6 Ap�sa�i     BACK  atunci când este g�sit 
noul canal.

    7 Ap�sa�i      pentru a selecta  [Mem ca ¬i 
can nou]  pentru a memora noul canal sub 
un num�r nou de canal.

    8 Ap�sa�i    pentru a accesa  [Mem ca ¬i can 
nou] .

    9 Ap�sa�i  OK  pentru a memora noul canal.
    10 Ap�sa�i    ( Acas� ) pentru a ie�i.

      6 Ap�sa�i    pentru a selecta  [Oprire]  sau 
 [Continuare] .

    7 Ap�sa�i  OK  pentru a con� rma alegerea.
    8 Când a�i terminat, ap�sa�i    ( Acas� ) 

pentru a ie�i.

        Instalarea manual� a canalelor
  Aceast� sec�iune descrie modalitatea de c�utare 
�i memorare manual� a canalelor televizate 
analogice.
     1 Ap�sa�i    ( Acas� ).
    2 Ap�sa�i        pentru a selecta 

 [Con® gurare]  >  [Instalare]  >  [Instalare 
canal.]  >  [Analog: Manual] .

    Va ap�rea meniul   » [Analog: Manual] .

    
      3 Ap�sa�i      pentru a selecta elementul 

pe care dori�i s�-l regla�i.
     • [Sistem] 
     • [C�utare] 
     • [Num�r canal] 
     • [Reglare ® n�] 
     • [Mem. canal curent] 
     • [Mem ca ¬i can nou] 
     • [Omitere canal] 

Imagine

Sunet

Caracteristici

Instalare

Actualiz. soft

Limbă meniu

Instalare canal.

Preferinţe

Decodor

Setări fabrică

Software curent

Asistent canal

Analog: Manual
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       Omiterea canalelor
    1 Ap�sa�i    ( Acas� ).
    2 Ap�sa�i        pentru a selecta 

 [Con® gurare]  >  [Instalare]  >  [Instalare 
canal.]  >  [Analog: Manual] .

    Va ap�rea meniul   » [Analog: Manual] .

      3 Ap�sa�i        pentru a selecta �i 
introduce  [Omitere canal] .

    4 Ap�sa�i    pentru a selecta  [Da]  �i 
ap�sa�i  OK  pentru a omite canalul curent.

    Canalul selectat este omis atunci când  »
ap�sa�i  P +/-  pe telecomand� sau 
vizualiza�i grila de canale.

      5 Ap�sa�i    ( Acas� ) pentru a ie�i.

 Not�

 Pute�i restabili un canal omis în  lista  de canale. •

      Redenumirea canalelor
  Pute�i redenumi canalele. Numele apare când 
selecta�i canalul.
     1 Atunci când privi�i la televizor, ap�sa�i  OK  

pentru a a� �a grila de canale.
    2 Selecta�i canalul pe care dori�i s�-l 

redenumi�i.
    3 Ap�sa�i     OPTIONS .

    Va ap�rea meniul cu op�iuni pentru  »
canale.

      4 Ap�sa�i        pentru a selecta �i 
introduce  [Redenumire canal] .

    Va ap�rea o nou� caset� de text. »

      5 Ap�sa�i        pentru a selecta 
caracterele.

    6 Ap�sa�i  OK  pentru a con� rma � ecare 
caracter.

       Schimba�i num�rul canalului
    1 Ap�sa�i    ( Acas� ).
    2 Ap�sa�i        pentru a selecta 

 [Con® gurare]  >  [Instalare]  >  [Instalare 
canal.]  >  [Analog: Manual] .

    Va ap�rea meniul   » [Analog: Manual] .

      3 Ap�sa�i        pentru a selecta �i 
introduce  [Num�r canal] .

    Ecranul a� �eaz� canalul pe care îl  »
viziona�i.

      4 Ap�sa�i      pentru a schimba num�rul 
canalului.

    5 Ap�sa�i  OK  pentru a con� rma.
    6 Ap�sa�i      pentru a selecta  [Mem ca ¬i 

can nou]  pentru a memora un num�r de 
canal.

    7 Ap�sa�i    pentru a accesa  [Mem ca ¬i can 
nou] .

    8 Ap�sa�i  OK  pentru a memora noul canal.
    9 Ap�sa�i    ( Acas� ) pentru a ie�i.

       Reglarea ® n� a canalelor analogice
    1 Ap�sa�i    ( Acas� ).
    2 Ap�sa�i        pentru a selecta 

 [Con® gurare]  >  [Instalare]  >  [Instalare 
canal.]  >  [Analog: Manual] .

    Va ap�rea meniul   » [Analog: Manual] .

      3 Ap�sa�i        pentru a selecta �i 
introduce  [Reglare ® n�] .

    4 Ap�sa�i      pentru a regla frecven�a.
    5 Ap�sa�i  OK  pentru a con� rma.
    6 Ap�sa�i      pentru a selecta  [Mem. canal 

curent]  pentru a memora un num�r de 
canal.

    7 Ap�sa�i    pentru a accesa  [Mem. canal 
curent] .

    8 Ap�sa�i  OK  pentru a memora canalul 
actual.

    9 Ap�sa�i    ( Acas� ) pentru a ie�i.
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 Sugestie

 Redenume�te canalele - un nume de canal  •
poate avea pân� la �ase caractere.
  Ap�sa�i   • [Aa]  pentru a schimba literele mari în 
litere mici �i vice versa.

      Reordonarea canalelor
  Dup� ce instala�i canalele, pute�i reinstala 
ordinea în care apar.
     1 Atunci când privi�i la televizor, ap�sa�i  OK  

pentru a a� �a grila de canale.
    2 Ap�sa�i     OPTIONS .

    Va ap�rea meniul cu op�iuni pentru  »
canale.

      3 Ap�sa�i      pentru a selecta 
 [Reordonare] , apoi ap�sa�i  OK .

    4 Selecta�i canalul care trebuie rearanjat, 
apoi ap�sa�i  OK .

    Canalul selectat este eviden�iat. »

      5 Ap�sa�i        pentru a muta canalul 
eviden�iat în loca�ia dorit�, apoi ap�sa�i 
 OK .

    6 Ap�sa�i     OPTIONS .
      » [Înreg ® nalizat�]  apare pe ecran.

      7 Ap�sa�i  OK  pentru a con� rma.
    8 Ap�sa�i     BACK  pentru a ie�i din grila 

de canale.

RO
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a  PC IN  ( VGA  ¬i  AUDIO IN )
  Intrare audio �i video de la un calculator.

   
b  HDMI 1 

  Intr�ri digitalele audio �i video de la 
dispozitive digitale de înalt� de� ni�ie cum 
ar �  playere Blu-ray.

   
c  SERV. U 

  Numai pentru utilizarea de c�tre 
personalul de service.

d  SPDIF OUT 
  Ie�ire digital� audio pentru aparate home 
theater �i alte sisteme digitale audio.

   

VGA

VGA

PC IN(AUDIO)

 

         7 Conectarea 
dispozitivelor

  Aceast� sec�iune descrie modalitatea de 
conectare a dispozitivelor care dispun de 
conectori diferi�i. Exemplele sunt furnizate în 
Ghidul de pornire rapid�.

 Not�

 Pute�i utiliza diverse tipuri de conectori  •
pentru a conecta un dispozitiv la televizorul 
dumneavoastr�.

    Conectorii din spate pentru 
televizorul de 19-22 inci

   SERV.U
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g  EXT 1  ( RGB  ¬i  CVBS )
  Intr�ri analogice audio �i video de la 
dispozitive analogice sau digitale cum ar �  
DVD playere sau console de jocuri.

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

    Intr�ri analogice audio �i video de la 
dispozitive analogice sau digitale cum ar �  
DVD playere sau console de jocuri.

   
e  TV ANTENNA 

  Intrare semnal de la o anten�, cablu sau 
satelit.

    
f  AV OUT  ( VIDEO OUT  ¬i  AUDIO OUT 

L/R )
  Ie�ire audio �i video c�tre dispozitive 
analogice cum ar �  un alt televizor sau un 
dispozitiv de înregistrare.

   

TV ANTENNA

AUDIO
IN

RO
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b  HDMI  1/2
  Intr�ri digitalele audio �i video de la 
dispozitive digitale de înalt� de� ni�ie cum 
ar �  playere Blu-ray.

    
c  TV ANTENNA 

  Intrare semnal de la o anten�, cablu sau 
satelit.

    
d  SPDIF OUT 

  Ie�ire digital� audio pentru aparate home 
theater �i alte sisteme digitale audio.

   

/ HDMI 2

TV ANTENNA

     Conectorii din spate pentru 
televizoarele de 26 inci ¬i mai 
mari

   
a  PC IN  ( VGA  ¬i  AUDIO IN )

  Intrare audio �i video de la un calculator.

   
SERV.U

HDMI 2/ DVI
VGA

VGA

VGA

PC IN(AUDIO)
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     Conectorii laterali

   
a  USB 

  Intrare de date de la dispozitive de 
stocare USB.

   
b   

  Ie�ire audio stereo pentru c��ti normale 
sau c��ti pentru ureche.

c  AUDIO L/R 
  Intrare audio de la dispozitive analogice 
conectate la  VIDEO .

   

1

2

6

3

4

5

e  EXT 1  ( RGB  ¬i  CVBS ) /  EXT 2  ( CVBS )
  Intr�ri analogice audio �i video de la 
dispozitive analogice sau digitale cum ar �  
DVD playere sau console de jocuri. EXT 
2 accept� S-Video.

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

  Intr�ri analogice audio �i video de la 
dispozitive analogice sau digitale cum ar �  
DVD playere sau console de jocuri.

   
g  SERV. U 

    Numai pentru utilizarea de c�tre 
personalul de service.

EXT1/ EXT2

(RGB/CVBS)/ (CVBS)
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     Conectarea unui calculator
   Înainte de a conecta un calculator la televizor 

    Seta�i rata de reîmprosp�tare a • 
calculatorului la 60Hz.
    Selecta�i o rezolu�ie de ecran suportat� • 
de calculatorul dumneavoastr�.

      Conecta�i un calculator la unul dintre 
urm�torii conectori: 

 Not�

 Conexiunile prin DVI sau VGA necesit� un  •
cablu audio suplimentar.

     • Cablu HDMI 

    
     • Cablu DVI-HDMI 

   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 
  Intarare video compus de la dispozitive 
cum ar �  VCR.

   
e  S-VIDEO 

  S-Video (lateral) poate �  utilizat cu 
conectorii Audio S/D pentru camer� 
video, consol� de jocuri, etc. Când 
utiliza�i S-Video (lateral) pentru semnale 
video, nu utiliza�i intrarea Video compus 
(lateral) pentru semnale video.

   
f  HDMI 

    Intr�ri digitalele audio �i video de la 
dispozitive digitale de înalt� de� ni�ie cum 
ar �  playere Blu-ray.

   R
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     Caracteristici EasyLink
  Televizorul dumneavoastr� accept� 
urm�toarele caracteristici Easylink:

     • Redare la o singur� atingere: În cazul în 
care v� conecta�i televizorul la dispozitive 
care accept� redare la o singur� atingere, 
v� pute�i controla dispozitivele �i 
televizorul cu o singur� telecomand�. De 
exemplu, când ap�sa�i butonul Play de 
pe telecomanda DVD-ului, televizorul 
dumneavoastr� comut� automat pe 
canalul corect pentru a reda con�inutul 
DVD-ului. 
     • Trecerea la modul standby cu o singur� 
atingere:  În cazul în care v� conecta�i 
televizorul la dispozitive care accept� 
modul standby, pute�i utiliza telecomanda 
televizorului pentru a pune televizorul �i 
toate dispozitivele HDMI conectate în 
modul standby.
     • Controlul sistemului audio (Trecerea la 
modul audio cu o singur� atingere):  Când 
conecta�i televizorul la un ampli� cator 
compatibil HDMI CEC (cum ar � , un 
sistem Home theatre sau un receptor 
AV), televizorul poate comuta automat 
pentru a reda audio de la ampli� catorul 
conectat. Pentru a utiliza modul sonor 
la o singur� ap�sare, trebuie s� asocia�i 
intrarea audio de la ampli� catorul 
conectat la televizor. Pute�i utiliza 
telecomanda ampli� catorului conectat la 
televizor pentru a regla volumul.
     • Intercomunicare telecomand� 
(redirec�ionare taste telecomand�): 
Redirec�ionarea tastelor telecomenzii 
v� permite s� controla�i dispozitive 
compatibile EasyLink folosind 
telecomanda televizorului.
     • Link Pixel Plus Suprascrie set�rile 
dispozitivelor conectate �i utilizeaz� 
set�rile televizorului.

     • Cablu HDMI ¬i adaptor HDMI-DVI 

   
     • Cablu VGA 

     
      Utilizarea Philips Easylink
   Televizorul dumneavoastr� accept� Philips 
EasyLink, care utilizeaz� protocolul HDMI 
CEC (Controlul aparatelor electronice). 
Dispozitivele compatibile EasyLink care 
sunt conectate prin conectori HDMI pot �  
controlate cu o singur� telecomand�. 

 Not�

 Dispozitivul compatibil trebuie s� � e pornit �i  •
selectat ca surs�.
  Philips nu garanteaz� o interoperabilitate 100%  •
cu toate dispozitivele HDMI CEC.

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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    1 Activa�i redarea la o singur� atingere �i 
intrarea în standby la o singur� atingere 
între dispozitivele dumneavoastr� 
compatibile Easylink urmând instruc�iunile 
din  sec�iunea   (consultati ‘Activarea sau 
dezactivarea EasyLink’ la pagina   35  )  
anterioar�.

    2 Ap�sa�i    ( Acas� ).
    3 Ap�sa�i        pentru a selecta 

 [Con® gurare]  >  [Sunet]  >  [Difuzoare 
TV]  >  [EasyLink automat] .

    Difuzoarele televizorului sunt oprite  »
automat atunci când este detectat 
con�inut de la un sistem compatibil 
Easylink.

      4 Ap�sa�i        pentru a selecta 
 [Con® gurare]  >  [Sunet]  >  [Difuzoare 
TV]  >  [Activare]  pentru a dezactiva 
controlul sistemului audio �i a activa 
difuzoarele televizorului.

 Not�

 Dac� selecta�i   • [Difuzoare TV]  >  [Oprit] , 
difuzoarele televizorului sunt dezactivate.

   Conectarea unui ampli® cator
  Un ampli� cator cum ar �  un Sistem Home 
theatre sau un receptor AV poate �  utilizat 
pentru a reda con�inut audio de la un 
dispozitiv compatibil Easylink conectat la 
televizorul dumneavoastr�. 
  Un ampli� cator poate �  conectat în 
urm�toarele moduri :

    Un ampli� cator cu o singur� ie�ire HDMI. • 
Con�inutul audio poate �  redat de c�tre 
ampli� cator de la dispozitiv sau televizor.

       Activarea sau dezactivarea EasyLink

 Not�

 Nu activa�i caracteristica EasyLink dac� nu  •
inten�iona�i s� o utiliza�i.

    1 Ap�sa�i    ( Acas� ).
    2 Ap�sa�i        pentru a selecta 

 [Con® gurare]  >  [Instalare]  > 
 [Preferin�e]  >  [EasyLink] .

    3 Selecta�i  [Activare]  sau  [Oprit] .

       Utilizarea caracteristicii de redare la o 
singur� ap�sare
    1 Dup� ce activa�i EasyLink, ap�sa�i redare 

pe televizor. 
    Televizorul comut� automat la sursa  »
corect�.

         Utilizarea caracteristicii de trecere în 
modul Standby la o singur� ap�sare
    1 Ap�sa�i �i men�ine�i ap�sat  

  Standby Standby pe televizor sau pe 
telecomand� timp de cel pu�in 3 secunde. 

    Televizorul �i toate dispozitivele HDMI  »
conectate comut� în modul Standby.

         Controlul sonorului sistemului
  Când este activat�, aceast� caracteristic� 
dezactiveaz� automat difuzoarele televizorului 
atunci când este redat con�inut de la un sistem 
home theater compatibil EasyLink. Con�inutul 
audio este redat numai de la difuzoarele 
ampli� catorului cum ar �  difuzoarele unui 
sistem home theater sau receptor AV.

 Not�

 Urma�i instruc�iunile din manualul de utilizare  •
pentru dispozitivele conectate pentru a asocia  
corect   (consultati ‘Conectarea unui ampli� cator’ 
la pagina   35  )  intrarea audio la televizor.
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     Activa�i func�ie de intercomunicare a 
telecomenzii
    1 Activa�i func�ia de redare la o singur� 

atingere �i func�ia standby la o singur� 
atingere între dispozitivele compatibile 
easylink urmând instruc�iunile din  sec�iunea   
(consultati ‘Activarea sau dezactivarea 
EasyLink’ la pagina   35  )  anterioar�.

    2 Ap�sa�i    ( Acas� ).
    3 Ap�sa�i        pentru a selecta un 

dispozitiv cu un conector HDMI din 
meniul acas�.

    4 Ap�sa�i     OPTIONS .
    5 Ap�sa�i      pentru a selecta  [Activa�i 

trecere RC]  �i ap�sa�i  OK .
    Func�ia de intercomunicare a  »
telecomenzii este activat� la dispozitivul 
selectat.

 Not�

 Dispozitivul compatibil Easylink trebuie s�  •
� e conectat la televizor prin intermediul 
conectorului HDMI.

     Dezactiva�i func�ia de 
intercomunicare a telecomenzii
    1 Activa�i func�ia de redare la o singur� 

atingere �i func�ia standby la o singur� 
atingere între dispozitivele compatibile 
easylink urmând instruc�iunile din  sec�iunea   
(consultati ‘Activarea sau dezactivarea 
EasyLink’ la pagina   35  )  anterioar�.

    2 Ap�sa�i    ( Acas� ).
    3 Ap�sa�i        pentru a selecta un 

dispozitiv cu un conector HDMI din 
meniul acas�.

    4 Ap�sa�i     OPTIONS .
    5 Ap�sa�i      pentru a selecta  [Dezacti\

ntrecere RC]  �i ap�sa�i  OK .
    Func�ia de intercomunicare a  »
telecomenzii este dezactivat� pe 
dispozitivul selectat.

   
    Ampli� cator cu o intrare HDMI �i • 
mai multe ie�iri HDMI. Con�inutul 
audio poate �  redat de la dispozitivul 
dumneavoastr� de c�tre ampli� cator prin 
intermediul conectorului HDMI.

     
 Not�

 Trebuie s� asocia�i intrarea audio de la  •
dispozitivul conectat la televizor pentru a 
utiliza aceast� func�ie.

HDMI Device

Amplifier

HDMI

SPDIF OUT /
Analogue Audio

HDMI

SPDIF OUT/
Analogue audio

1 2

HDMI Device

Amplifier

HDMIHDMI
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        Utilizarea sistemului de 
blocare anti-furt Kensington
  În spatele televizorului exist� un slot de 
siguran�� Kensington. Preveni�i furtul legând 
dispozitivul de blocare anti-furt Kensington între 
slot �i un obiect permanent, cum ar �  o mas� 
grea.

    
 Not�

 Dispozitivul compatibil Easylink trebuie s�  •
� e conectat la televizor prin intermediul 
conectorului HDMI.

     Accesarea meniului dup� activarea 
func�iei interconectare telecomand�
    1 Activa�i func�ia intercomunicare 

telecomand� urmând instruc�iunile din 
 sec�iunea  anterioar�.

    2 Ap�sa�i        pentru a selecta un 
dispozitiv care fost activat pentru a �  
compatibil cu func�ia de intercomunicare 
telecomand� �i ap�sa�i  OK  pentru a 
accesa.

    3 Ap�sa�i     OPTIONS  pentru a accesa 
unul din urm�toarele meniuri pentru 
televizor sau dispozitivul activ conectat la 
televizor:

     • [Con® gurare TV] Acceseaz� meniuri 
pentru a modi� ca imaginea, sunetul 
�i alte set�ri.
     • [Ceas] A� �eaz� ceasul pe ecranul 
televizorului.
     • [Difuzoare TV] Activeaz� 
sau dezactiveaz� difuzoarele 
televizorului. Setarea difuzoarelor 
televizorului la modul automat 
opre�te difuzoarele când se 
detecteaz� con�inut de la un sistem 
compatibil home theater EasyLink.
     • [Meniu r�d. disp.] Acceseaz� meniul 
r�d�cin� al CD/DVD/discului cu 
jocuri.
     • [Meniu conf. disp] Acceseaz� meniul 
principal al dispozitivului conectat 
cum ar �  DVD player, HDD 
recorder, sau consol� de jocuri.
     • [Meniu con�in disp] Acceseaz� 
meniul con�inut al CD/DVD/discului 
cu jocuri.

      4 Ap�sa�i  OK  pentru a accesa sau a activa 
selec�ia dumneavoastr�.
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          Multimedia
     Dispozitiv de stocare acceptat: USB (Sunt • 
acceptate numai dispozitivele de stocare 
FAT sau FAT 32 USB) 
    Formate � �iere multimedia suportate:• 

    Imagini: JPEG• 
    Audio: MP3• 

 Not�

 Denumirile � �ierelor multimedia nu trebuie s�  •
dep��easc� 32 de caractere. 

      Tuner / Recep�ie / Transmisie
     Intrare anten�: 75 ohm coaxial (IEC75)• 
    Sistem TV: PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, • 
D/K, L/L’ 
    Redare video: NTSC, SECAM, PAL• 
    Benzi pentru tuner: Hyperband, S-• 
channel, UHF, VHF

        Telecomanda
     Tip: PF02E09B• 
    Baterii: 2 x AAA (tip LR03)• 

        Alimentare
     Alimentare de la re�ea: 220-240V, 50Hz• 
    Putere consumat� în standby: < 0,15W• 
    Temperatura ambiental�: între 5 �i 40 de • 
grade Celsius

       8 Informa�ii 
despre produs

  Informa�iile despre produs pot �  modi� cate 
f�r� preaviz. Pentru informa�ii detaliate despre 
produs, accesa�i www.philips.com/support.

    Rezolu�ii de a® ¬are acceptate
    Formate pentru calculator 

    Rezolu�ie -rat� de reîmprosp�tare:• 
    640 x 480 - 60Hz• 
    800 x 600 - 60Hz• 
    1024 x 768 - 60Hz• 
    1280 x 720 - 60Hz• 
    1280 x 768 - 60Hz• 
    1280 x 1024 - 60Hz• 
    1360 x 768 - 60Hz• 
    1440 x 900 - 60Hz • 
    1680 x 1050 - 60Hz• 
    Prin intrare HDMI/DVI• 

       Formate video 
    Rezolu�ie -rat� de reîmprosp�tare:• 

    480i - 60Hz• 
    480p - 60Hz• 
    576i - 50Hz• 
    576p - 50Hz• 
    720p - 50Hz, 60Hz• 
    1080i - 50Hz, 60Hz• 
    1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz.• 

RO
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        Tipuri de montare suportate
  Pentru a monta televizorul, cump�ra�i un 
suport Philips TV sau un suport compatibil 
VESA. Pentru a preveni deteriorarea cablurilor 
�i a conectorilor, asigura�i-v� c� l�sa�i un spa�iu 
de cel pu�in 2,2 inci sau 5,5 cm de la spatele 
televizorului.

 Avertisment

 Respecta�i toate instruc�iunile furnizate  •
împreun� cu suportul televizorului. Koninklijke 
Philips Electronics N.V. nu î�i asum� nicio 
responsabilitate pentru montarea incorect� pe 
perete care conduce la accidente sau v�t�m�ri 
corporale.

  Dimensiunea 
ecranului TV 
(inci)

  Înclinarea 
necesar� 
(mm)

  �uruburile 
de montare 
necesare

 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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      Probleme legate de canalele 
TV
   Canalele instalate deja nu apar în lista de 
canale:

  Veri� ca�i dac� este selectat� lista corect�  •
de canale.

      Probleme legate de imagine
   Indicatorul de alimentare este pornit, dar nu 
apare imaginea:

  Veri� ca�i dac� antena este corect  •
conectat� la televizor.
  Veri� ca�i dac� este selectat dispozitivul  •
corect ca surs� pentru televizor.

    Exist� sunet, dar f�r� imagine:
  Veri� ca�i dac� set�rile de imagine sunt  •
setate corect.

    Semnalul TV este slab din cauza conexiunii 
antenei:

  Veri� ca�i dac� antena este corect  •
conectat� la televizor.
  Difuzoarele, dispozitivele audio f�r�  •
împ�mântare, lumina neonului, cl�dirile 
înalte sau mun�ii pot in� uen�a calitatea 
imaginii. Dac� este posibil, încerca�i 
s� îmbun�t��i�i calitatea semnalului 
schimbând direc�ia antenei sau mutând 
dispozitivele departe de televizor.
  În cazul în care semnalul este slab doar  •
pentru un canal, efectua�i reglarea � n� a 
acestuia.

    Dispozitivele conectate produc o calitate slab� 
a imaginii

  Veri� ca�i dac� dispozitivele sunt corect  •
conectate.
  Veri� ca�i dac� set�rile de imagine sunt  •
setate corect. 

    Televizorul nu mi-a salvat set�rile:
    Veri� ca�i dac� loca�ia televizorului este • 
setat� la setarea acas�. Acest mod v� 
ofer� � exibilitatea de a schimba �i salva 
set�rile.

       9 Depanare
  Aceast� sec�iune descrie problemele care 
survin în mod obi�nuit �i solu�iile pentru aceste 
probleme.

    Probleme generale 
referitoare la televizor
   Televizorul nu porne¬te:

  Scoate�i cablul de alimentare din priz�.  •
A�tepta�i un minut �i apoi reconecta�i-l.
  Veri� ca�i conectarea corespunz�toare a  •
cablului de alimentare.

    Telecomanda nu func�ioneaz� corect:
  Veri� ca�i dac� bateriile din telecomand� sunt  •
corect introduse, conform orient�rii +/-.
  Înlocui�i bateriile din telecomand� dac�  •
sunt consumate sau slabe.
  Cur��a�i telecomanda �i lentila senzorului  •
televizorului.

    Ledul de Standby al televizorului lumineaz� 
ro¬u intermitent:

  Scoate�i cablul de alimentare din priz�.  •
A�tepta�i pân� când televizorul se 
r�ce�te înainte de a reconecta cablul 
de alimentare. Dac� ledul lumineaz� în 
continuare ro�u intermitent, contacta�i 
Philips Consumer Care. 

    A�i uitat codul pentru a debloca caracteristica 
de blocare a televizorului

  Introduce�i ‘8888’. •
    Meniul televizorului este a® ¬at în alt� limb� 
decât cea dorit�.

  Schimba�i meniul televizorului în  limba   •
preferat�.

    La pornirea/oprirea/comutarea în modul 
Standby a televizorului, auzi�i un sunet 
scâr�âitor din carcasa televizorului:

  Nu este necesar� nicio ac�iune. Sunetul  •
indic� dilatarea �i contractarea normal� 
a televizorului pe m�sur� ce acesta 
se înc�lze�te �i se r�ce�te. Acesta nu 
in� uen�eaz� performan�a televizorului.
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  Dac� exist� întreruperi intermitente de  •
sunet, veri� ca�i dac� set�rile de ie�ire din 
dispozitivul HDMI sunt corecte.
  Dac� utiliza�i un adaptor sau un cablu  •
HDMI - DVI, asigura�i-v� c� este conectat 
un cablu suplimentar la  AUDIO L/R  sau la 
 AUDIO IN  (numai mini-jack).

      Probleme legate de 
conexiunea calculatorului
   A® ¬ajul PC pe televizor nu este stabil:

  Veri� ca�i dac� PC-ul dumneavoastr�  •
utilizeaz� rezolu�ia �i rata de 
reîmprosp�tare acceptate.
  Seta�i formatul de imagine al televizorului  •
la nescalat.

      Contacta�i-ne
   Dac� nu pute�i rezolva problema, consulta�i 
sec�iunea Întreb�ri Frecvente pentru acest 
produs la www.philips.com/support. 
  Dac� problema nu se rezolv�, contacta�i 
Centrul de asisten�� Philips din �ara 
dumneavoastr�, din cele listate în Adend�.

 Avertisment

 Nu încerca�i s� repara�i singur produsul.  •
Aceasta ar putea cauza r�ni grave, daune 
ireparabile pentru televizorul dumneavoastr� 
sau anularea garan�iei.

 Not�

 Nota�i modelul �i seria televizorului  •
dumneavoastr� înainte de a contacta Philips. 
Aceste numere sunt tip�rite pe spatele 
televizorului �i pe ambalaj.

      Imaginea nu se potrive¬te pe ecran:, este prea 
mare sau prea mic�:

  Încerca�i s� utiliza�i alt format de imagine. •
    Pozi�ia imaginii pe ecran este incorect�.

  Semnalele de imagine de la anumite  •
dispozitive nu se încadreaz� corect în ecran. 
Veri� ca�i semnalul de ie�ire al dispozitivului.

      Probleme legate de sunet
   Televizorul are imagine, dar nu are sunet:

 Not�

 Dac� nu este detectat niciun semnal audio,  •
televizorul opre�te automat ie�irea audio - 
acest lucru nu indic� existen�a unei defec�iuni.

  Veri� ca�i dac� toate cablurile sunt  •
conectate corespunz�tor.
  Veri� ca�i ca volumul s� nu � e setat la 0. •
  Veri� ca�i ca sunetul s� nu � e conectat pe  •
Mute.

    Televizorul a® ¬eaz� imaginea, dar calitatea 
sunetului este slab�:

  Veri� ca�i dac� set�rile de imagine sunt  •
setate corect.

    Televizorul a® ¬eaz� imaginea, dar sunetul se 
aude de la o singur� box�:

  Veri� ca�i dac� balansul sunetului este  •
setat la mijloc.

      Probleme legate de 
conexiunea HDMI
   Exist� probleme cu dispozitivele HDMI:

  Observa�i c� suportul HDCP (High- •
bandwidth Digital Content Protection 
- Protec�ie Con�inuturi Digitale pentru 
L��ime de band� mare) poate m�ri durata 
necesar� televizorului pentru a a� �a 
con�inutul de la un dispozitiv HDMI. 
  Dac� televizorul nu recunoa�te dispozitivul  •
HDMI �i nicio imagine nu este a� �at� pe 
ecran, încerca�i s� comuta�i sursa de la un 
dispozitiv la altul �i înapoi.
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