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Pradkite TV demonstracin versij
Gamyklini TV nustatym atkrimas

Turinys

1 Pranešimas
© „Koninklijke Philips Electronics N.V“, 2009.
Visos teiss ginamos.
Speci kacijos gali bti pakeistos be išankstinio
spjimo. Preki ženklai yra „Koninklijke Philips
Electronics N.V“ arba jos atitinkam savinink
nuosavyb. „Philips“ pasilieka teis bet kada
keisti gaminius ir nesipareigoja atitinkamai
pakeisti ankstesni gamini.
Šiame vadove pateikta medžiaga atitinka
sistemos paskirt. Jei gaminys arba jo atskiri
moduliai ar procedros naudojamos ne pagal
šiame vadove nurodyt paskirt, turi bti gautas
j patikimumo ir tinkamumo patvirtinimas.
„Philips“ garantuoja, kad pati medžiaga
nepažeidžia joki Jungtini Amerikos Valstij
patent. Daugiau nra jokios išreikštos ar
numanomos garantijos.
Garantija
• Pavojus susižeisti, sugadinti TV arba
anuliuoti garantij! Niekada nebandykite
patys taisyti TV.
• TV ir priedus naudokite pagal gamintojo
numatyt paskirt.
• TV galinje pusje išspausdintas
perspjimo ženklas nurodo elektros šoko
pavoj. Niekada nenuimkite TV dangio.
Dl technins priežiros arba remonto
visada susisiekite su „Philips“ klient
aptarnavimo tarnyba.

•

Bet kokia aiškiai šiame vadove išreikšta
draudžiama veikla ar reguliavimo bei
surinkimo procedros, kurios šiame
vadove nerekomenduojamos ar
neleistinos, anuliuos garantij.

2
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Pikseli} charakteristikos
Šiame LCD gaminyje yra daug spalv pikseli.
Nors jame yra 99,999 % arba daugiau efektyvi
pikseli, vis tiek ekrane nuolat gali atsirasti juod
tašk arba ryški šviesos tašk (raudonos, žalios
arba mlynos spalvos). Tai struktrin ekrano
ypatyb (atitinkanti bendrus pramoninius
standartus), o ne gedimas.
„Philips Electronics Singapore Pte Ltd“ silo
esant pageidavimui pristatyti autori teismis
apsaugot atvirj šaltinio programins rangos
paket, naudojam šiame produkte, kuriam šios
pasilymas galioja pagal atitinkamas licencijas,
viso atitinkamo išeitinio kodo kopij. Šis
pasilymas galioja ne ilgiau kaip tris metus nuo
produkto sigijimo dienos ir taikomas visiems,
gavusiems ši informacij. Nordami gauti išeitin
kod, rašykite adresu open.source@philips.com.
Jei nenorite naudoti el. pašto arba išsiunt laišk
šiuo adresu per savait negausite patvirtinimo,
rašykite šiuo adresu: Open Source Team, Philips
Intellectual Property & Standards, P.O. Box
220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands. Jei
laiku negausite patvirtinimo apie gaut laišk,
siskite el. laišk anksiau nurodytu adresu.
Atvirojo kodo programins rangos licencij
ir pripažinimo tekstai panaudoti šiam gaminiui
pateikiami kaip atskiras lankstinukas.
Atitikimas EMF
„Koninklijke Philips Electronics N.V.“
gamina ir parduoda daugyb naudotojams
skirt gamini, kurie bendrai, kaip bet kuris
elektroninis aparatas, pasižymi savybe priimti
elektromagnetinius signalus.
Vienas iš svarbiausi „Philips“ verslo princip –
atlikti visus reikalingus savo gamini sveikatos ir
saugos matavimus, kad jie atitikt visus taikomus
teistus reikalavimus ir gamini gaminimo metu
taikomus EMF standartus.
„Philips“ sipareigoja kurti, gaminti ir parduoti
gaminius, kurie neturi jokio sveikatai kenksmingo
poveikio. „Philips“ patvirtina, kad jei j gaminiai
tinkamai naudojami pagal numatyt paskirt,
jie yra saugs, atsižvelgiant  šiandien turimus
mokslinius rodymus.

1

Nuimkite saugiklio dangtel ir išimkite
saugikl.

2

Pakeiiamas saugiklis turi atitikti BS 1362
ir turi bti pažymtas ASTA patvirtinimo
ženklu. Jei saugikl pametate, susisiekite su
savo atstovu, kad jis patikrint, kokio tipo
buvo saugiklis.

Pagamintas pagal „BBE Sound, Inc.“ licencij.
Licencijuotas pagal „BBE, Inc.“ vien ar daugiau
pateikt JAV patent: 5510752, 5736897. „BBE“
ir „BBE“ simbolis yra registruoti „BBE Sound
Inc.“ preki ženklai.

3 Vl uždkite saugiklio dangtel.
Jei norite, kad bt išlaikytas atitikimas EMC
direktyvai, šio gaminio maitinimo kištuko
negalima atskirti nuo maitinimo laido.
Autori} teiss

VESA, FDMI ir VESA montavimo atitikimo
logotipai yra „Video Electronics Standards
Association“ prekiniai ženklai.
„Windows Media“ yra arba registruotasis
preks ženklas, arba preks ženklas, priklausantys
„Microsoft Corporation“ ir registruoti JAV ir /
arba kitose šalyse.
®
„Kensington“ ir „Micro Saver“ yra JAV
registruoti „ACCO World“ korporacijos preki
ženklai, kartu su išleistomis registracijomis ir
laukianiais prašymais kitose šalyse visame
pasaulyje.
Visi kiti registruoti ir neregistruoti preki ženklai
yra j atitinkam savinink nuosavyb.
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„Philips“ aktyviai dalyvauja sudarant tarptautinius
EMF ir saugos standartus; tai leidžia „Philips“
geriau numatyti tolesnius norminimo proceso
etapus ir iš karto juos pritaikyti savo gaminiams.
Maitinimo saugiklis (tik JK)
Šiame TV yra montuotas patvirtintas plokšias
kištukas. Jei reikia pakeisti maitinimo saugikl,
jis turi bti pakeistas tokios paios, ant kištuko
nurodytos, verts saugikliu (pvz., 10 A).

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

Saugumas
Elektros šoko ar gaisro pavojus!
• Saugokite TV nuo lietaus ir drgms.
Prie TV nedkite joki ind, pvz., vaz
su vandeniu. Jei ant TV paviršiaus arba 
vid pateko skysio, tuoj pat atjunkite TV
nuo elektros srovs šaltinio. Iškvieskite
„Philips“ klient aptarnavimo tarnybos
darbuotoj, kad prieš naudojim
patikrint js TV.
• Saugokite TV, nuotolinio valdymo pult ir
maitinimo elementus nuo atviros liepsnos,
kaitinimo šaltini ir tiesiogini sauls
spinduli.
Žvakes ir kitus liepsnos šaltinius visada
laikykite toliau nuo TV, nuotolinio
valdymo pulto ir maitinimo element.

•

Nekaišiokite joki daikt  ventiliacijos ir
kitas TV angas.
• Pasukdami TV, neprispauskite elektros
laido. Prispaudus maitinimo laid gali
atsilaisvinti jungtys ir imti kibirkšiuoti.
Trumpojo sujungimo ar gaisro pavojus!
• Saugokite, kad nuotolinio valdymo pultas
ar maitinimo elementai nebt aplyti,
nesušlapt ir nekaist.
• Saugokite maitinimo kištuk nuo stiprios
išorins jgos. Išklibs maitinimo kištukas
gali kibirkšiuoti ar užsidegti.
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Rizika susižeisti ar sugadinti TV!
• Reikalaujama, kad TV, kuris sveria daugiau
nei 25 kg, kelt ir nešt du žmons.
• Tvirtindami prie TV stov, naudokite tik
stov, esant rinkinyje. Tvirtai pritvirtinkite
stov prie TV. Padkite TV ant plokšio,
lygaus paviršiaus, kuris gali išlaikyti bendr
TV ir stovo svor.
• Montuodami TV prie sienos, naudokite
tik tok stov, kuris gali išlaikyti TV svor.
Tvirtinkite sienin laikikl prie sienos, kuri
gali išlaikyti bendr TV ir sieninio laikiklio
svor. „Koninklijke Philips Electronics N.V.“
neprisiima atsakomybs už netinkam
laikiklio pritvirtinim prie sienos, dl
kurio vyksta nelaimingas atsitikimas,
susižeidžiama ar patiriama žala.
Pavojus susižeisti vaikams!
Kad TV nenukrist nuo pagrindo ir nesužeist
vaik, laikykits ši atsargumo priemoni:
• Nedkite TV ant staltiese ar kita
medžiaga, kuri galima nutempti,
apdengto paviršiaus.
• Patikrinkite, ar visas TV korpusas
patikimai pastatytas ant pagrindo.
• Nepritvirtin bald ir TV prie sienos arba
tinkamos atramos, nestatykite TV aukštai
(pvz., ant knyg lentyn).
• Neleiskite vaikams lipti ant bald, kad
pasiet TV.
Perkaitimo pavojus!
• Nelaikykite TV ankštoje patalpoje. Palikite
bent 4 coli arba 10 cm tarp tarp sien
TV ventiliacijai užtikrinti. Saugokite, kad
užuolaidos ar kitos medžiagos neuždengt
TV ventiliavimo ang.
Pavojus sugadinti TV!
• Prieš jungdami TV  maitinimo lizd,
sitikinkite, kad maitinimo tampa atitinka
TV galinje pusje išspausdint vert.
Niekada nejunkite TV  maitinimo lizd, jei
tampa skiriasi.
Sužeidimo, gaisro ar elektros laido pažeidimo
pavojus!
• Nedkite TV ir kit daikt ant elektros
laido.

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

Ekrano prieži¡ra
•

•
•

•

•

Kiek manoma, venkite statišk vaizd.
Statiški vaizdai yra tokie vaizdai, kurie
ekrane rodomi ilg laik. Pvz.: ekrano
meniu, juodos juostos ir laiko ekranai.
Jei btina naudoti statiškus vaizdus,
sumažinkite ekrano kontrast ir ryškum,
kad išvengtumte ekrano pakenkimo.
Prieš valydami išjunkite TV.
TV ir jo korpus valykite švelniu, drgnu
audiniu. TV niekada nevalykite su
alkoholiu, cheminmis medžiagomis ir
buitiniais valikliais.
Atsargiai, nepažeiskite TV ekrano!
Niekada nelieskite, nespauskite, netrinkite
ir netrenkite  ekran su jokiu daiktu.
Nordami išvengti deformacij ir spalv
blukimo, vandens lašus nuvalykite kaip
manoma greiiau.

Sen} gamini} ir maitinimo element}
išmetimas

Lie tuv išk ai

•

Gaminys sukurtas ir pagamintas naudojant
aukštos kokybs medžiagas ir komponentus,
kuriuos galima perdirbti ir naudoti pakartotinai.

Jei matote perbrauktos šiukšli džs su
ratukais simbol, pritvirtint prie gaminio, tai
reiškia, kad gaminiui galioja Europos direktyva
2002/96/EB. Sužinokite, kokia taikoma vietin
atskira elektros ir elektronini gamini
surinkimo sistema.
Laikykits nustatyt vietini taisykli ir
neišmeskite sen gamini su kitomis buitinmis
atliekomis.
Tinkamas seno gaminio išmetimas padeda
išvengti galim neigiam pasekmi aplinkai ir
žmoni sveikatai.

Gaminyje yra maitinimo elementai, kuriems
galioja Europos direktyva 2006/66/EB, ir j
negalima išmesti su prastomis buitinmis
atliekomis.
Sužinokite, kokios taikomos vietins atskiro
maitinimo element surinkimo taisykls, nes
tinkamas išmetimas padeda išvengti neigiam
pasekmi aplinkai ir žmoni sveikatai.

LT
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„ECO-Green“

•
•

Didelis energijos efektyvumas
Parengties metu suvartojama mažai
energijos
• Sukurta palengvinti perdirbim
„Philips“ nuolat stengiasi mažinti savo
novatorišk vartotoj produkt poveik
aplinkai. Gamybos metu siekiame pagerinti
aplink, mažindami žalingas medžiagas,
taupydami energij, pateikdami utilizavimo
instrukcijas bei perdirbdami produktus.
Dl ši pastang aplinkos apsaugai, šis TV
buvo apdovanotas Europos ekologiškai švari
produkt žyma-gle– www.ecolabel.eu
Detali informacij apie energijos suvartojim
parengties funkcijos metu, garantijos polis,
atsargines dalis ir šio TV perdirbim savo šalyje
galite rasti „Philips“ internetiniame puslapyje,
adresu www.philips.com.
Šis TV pasižymi savybmis, kurios padeda
taupyti energij. Šis TV buvo apdovanotas
Europos ekologiškai švari produkt žyma dl
aplinkai nežaling savybi.
Energijos efektyvumo savybs
• Aplinkos šviesos daviklis
Kad energija bt taupoma, montuotas
aplinkos šviesos daviklis sumažina TV
ekrano ryškum, kai supanti šviesa
patamsja.
• Energijos taupymas
TV nustatymas[ prastas] apima kelis TV
nustatymus ir slygoja energijos taupym.
Žr. [Sumanieji nustatymai] meniu
[Sµranka].

6
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•

Parengties metu suvartojama mažai
energijos
Aukšiausios klass pažangiausios energijos
schemos leidžia TV suvartoti labai nedidel
kiek energijos, neprarandant pastovios
parengties funkcijos.
Energijos valdymas
Šio TV pažangus energijos valdymas užtikrina
efektyviausi energijos panaudojim. Js galite
patikrinti, kaip js TV nustatymai, ryškumo
lygis matomame ekrane ir supanios šviesos
slygos nulemia santykin energijos suvartojim.
„Philips“ nuolat stengiasi mažinti savo
novatorišk vartotoj produkt poveik
aplinkai. Gamybos metu siekiame pagerinti
aplink, mažindami žalingas medžiagas,
taupydami energij, pateikdami utilizavimo
instrukcijas bei perdirbdami produktus.
Dl ši pastang aplinkos apsaugai, šis TV
buvo apdovanotas Europos ekologiškai švari
produkt žyma-gle– www.ecolabel.eu
Detali informacij apie energijos suvartojim
parengties funkcijos metu, garantijos polis,
atsargines dalis ir šio TV perdirbim savo šalyje
galite rasti „Philips“ internetiniame puslapyje,
adresu www.philips.com.
Šis TV pasižymi savybmis, kurios padeda
taupyti energij. Šis TV buvo apdovanotas
Europos ekologiškai švari produkt žyma dl
aplinkai nežaling savybi.
Energijos efektyvumo savybs
• Aplinkos šviesos daviklis
Kad energija bt taupoma, montuotas
aplinkos šviesos daviklis sumažina TV
ekrano ryškum, kai supanti šviesa
patamsja.
• Energijos taupymas
TV nustatymas[ prastas] apima kelis TV
nustatymus ir slygoja energijos taupym.
Žr. [Sumanieji nustatymai] meniu
[Sµranka].
• Parengties metu suvartojama mažai
energijos
Aukšiausios klass pažangiausios energijos
schemos leidžia TV suvartoti labai nedidel
kiek energijos, neprarandant pastovios
parengties funkcijos.

Sveikiname sigijus Philips gamin! Nordami
gauti vis pagalb, kuri silo Philips,
užregistruokite savo produkt adresu
www.philips.com/welcome.

1
28

2

27

3
4
5

26
25

TV apžvalga
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Nuotolinio valdymo pultas

3 J¡s} gaminys

6

Šioje dalyje apžvelgiami dažniausiai naudojami
TV valdikliai ir funkcijos.

7

24

8

Šone esantys valdikliai ir indikatoriai

4

9
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16
17

23
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a

POWER: ¾jungia arba išjungia ¾rengin¾.
Gaminys nra visiškai išjungtas tol, kol
neišjungiamas iš maitinimo lizdo.

b P/CH +/-: Perjungia ¾ kitµ arba ankstesn¾
kanalµ.
c

18

19

20

21

SOURCE: Parenka prijungtus
¾renginius.

d VOLUME +/-: didina arba mažina
garsumµ.
e Priekinis LED indikatorius
f LightGuide : yra tik PFL7864H
modeliuose.
LT
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a

(Parengties režimas ¾jungtas)
• Jei televizorius jungtas, jungia
parengties režim.
•
jungia televizori, jei jis veikia
parengties režimu.

b MHEG/TELETEXT
jungia arba išjungia teletekst.

q P +/- (+ / - programa)
Perjungia  kit arba ankstesn kanal.
r

FORMAT
Parenka vaizdo format.

s 0-9 (Skaii} mygtukai)
Parenka kanal arba nustatym.
t

PICTURE
Paleidžia vaizd meniu.Nepalaikoma
visuose modeliuose.

d Spalvoti mygtukai
Parenka užduotis ir parinktis.

u

e AD (Garso deskriptorius)
Tik JK: galina garso komentarus
turintiems regos sutrikim.Nepalaikoma
visuose modeliuose.

SOUND
Paleidžia garso meniu.Nepalaikoma
visuose modeliuose.

v

+/- (+ / - garsumas)
didina arba mažina garsum.

w

BACKP/P (Ankstesnis kanalas)
• Gržta  ankstesn meniu ekran.
• Gržta  ankstesn kanal. (Tik JK:
nepalaikoma MHEG kanalams).

x

GUIDE
Prisijungia prie elektroninio program
gido (EPG) meniu arba išeina iš jo.

c

SOURCE
Parenka prijungtus renginius.

f

(Pradžia)
jungia arba išjungia pradžios meniu.

g

OPTIONS
prisijungia prie parinki, susijusi su
dabartine veikla arba pasirinkimu.

h OK
Patvirtina vedim arba pasirinkim.
i

(Naršymo mygtukai)
naršo po meniu.

y SCENEA ( Tapetas)
Parodo tapet televizoriaus ekrane.
Nepalaikoma visuose modeliuose.

j

INFO
Rodo informacij apie program (jei ji
yra).

z DEMO
jungia arba išjungia demonstravimo
meniu.

k

(Ieškoti atgal)
*Ieško atgal.

{ TV
Perjungia atgal  antenos šaltin.

l

()Ieškoti ¾ priek¾
*Ieško  priek.

| SUBTITLE
jungia arba išjungia subtitrus.

m

(Leisti / pristabdyti)
*Paleidžia, pristabdo arba tsia atkrim.

* valdo prijungt su „Easylink“ suderinam
rengin.

n

( rašyti)
*Paleidžia arba sustabdo vaizdo rašym.

o

(Stabdyti)
*Sustabdo atkrim.

p

(Nutildyti)
Nutylina arba atkuria garsum.

8
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renginio
naudojimas

Patarimas
Lie tuv išk ai

4

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

Šiame skyriuje pateikta informacija apie tai, kaip
atlikti pagrindinius veiksmus.

Pastaba
• Jei nerandate nuotolinio valdymo pulto ir
norite jungti televizori iš parengties režimo,
paspauskite TV šone esant mygtuk P/CH +/-.

TV ¾jungimas / išjungimas arba
parengties režimo ¾jungimas

Kanal} perjungimas

Jei norite ¾jungti
• Jei priekinis LED indikatorius nešvieia,
paspauskite TV šone esant POWER
mygtuk.
• Jei priekinis LED indikatorius švieia
raudonai, nuotolinio valdymo pulte
paspauskite (Parengties režimas
¾jungtas) mygtuk.
Jei norite ¾jungti budjimo režimµ
• Nuotolinio valdymo pulte paspauskite
(Parengties režimas ¾jungtas) mygtuk.
» Priekinis LED indikatorius pradeda
šviesti raudonai.
Jei norite ¾jungti
• Paspauskite TV šone esant POWER
mygtuk.
» Priekinis LED indikatorius išsijungia.

•

•
•

Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite
P +/- arba televizoriaus šone paspauskite
P/CH +/-.
Su Skaii} mygtukai veskite kanalo
numer.
Naudokits kanal tinkleliu (žr. ‘Kanal pagal
kanal tinklel perjungimas’ puslapyje 10).
Pastaba

• Jei naudojats mgstamiausi kanal srašu,
juos galite pasirinkti tik iš srašo.
LT

9

Kanal} pagal kanal} tinklel¾
perjungimas
Kanal tinklelis leidžia matyti visus galimus
kanalus tinklelio formatu.

1

Garsumo didinimas arba mažinimas
• Paspauskite
+/-.
• Paspauskite ant televizoriaus šono esant
VOLUME +/-.
Garso išjungimas arba ¾jungimas
• Paspauskite , jei norite išjungti gars.
• Dar kart paspauskite , jei norite išjungti
gars.

Paspauskite OK .
» Parodomas kanal tinklelis.

Pastaba

1 2 3 4 5
6 7 RTL 8 8 9 10
11 12 13 14 15
166 177 1 8 1 9 20

Ned 1

N d2
Ned

SBSS 6

RTL 7

B 1
BBC

BBC 2

Comedy
ed
edy

CNN
N

Ned 3

RTL 4

RTL 5

Net 5

Nickelo
elo

KetNet
KetN
Net
et

Discover
ve
ver

National
onal
on
a

Euro
rossp
sp

Animal
ma
mal

HBO
BO

• Naudokite [Garsas] meniu, jei norite
sureguliuoti ausini garsum (žr. ‘Garso
nustatym reguliavimas rankiniu bdu’
puslapyje 18).

Prijungt} ¾rengini} perži¡ra
Pastaba

2

Paspauskite Naršymo mygtukai, jei norite
pasirinkti kanal.

3

Jei norite patvirtinti savo pasirinkim,
paspauskite OK .
» Rodomas pasirinktas kanalas.

• Kad galtumte lengvai pasiekti, prieš
pasirinkdami traukite naujus renginius 
pagrindin meniu.

renginio ¾traukimas ¾ pagrindin¾ meniu

TV garsumo reguliavimas

Prijunkite ir junkite naujus renginius prieš
traukdami juos  pagrindin meniu.

1
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Paspauskite (Pradžia).
» Parodomas pagrindinis meniu.

Lie tuv išk ai

renginio pasirinkimas iš šaltini}
sµrašo
Pridėti
Add
naujā
prietaisā
your devices
Zureti
Watch TV

Pasirinkite
USB
Browse USB

Sāranka
Setup

2

Paspauskite Naršymo mygtukai, jei norite
pasirinkti [Pridkite savo prietaisµ].

3

Paspauskite OK .
» Parodomas pranešimas su pasirinktu
[Pradti], kuriuo raginama paleisti
naujo renginio traukimo gid.

4

Paspauskite OK .
» Vadovaudamiesi ekrane rodomomis
instrukcijomis pasirinkite renginio tip ir
viet, prie kurios jis prijungtas. Kai gidas
pabaigs darb, pagrindiniame meniu bus
pridta naujo renginio piktograma.

1

Paspauskite
SOURCE .
» Parodomas šaltini srašas.

2

Paspauskite Naršymo mygtukai, jei norite
pasirinkti rengin.

3

Jei norite patvirtinti savo pasirinkim,
paspauskite OK .
» TV perjungiamas  pasirinkt rengin.

Teleteksto naudojimas

Patarimas
• Kad išvengtumte netvarkos ekrane,
pašalinkite renginius iš pagrindinio meniu, kai
jie jau nebeprijungti (žr. ‘ rengini pašalinimas iš
pagrindinio meniu’ puslapyje 13).

1

Paspauskite MHEG/TELETEXT.
» Parodomas teleteksto ekranas.

2

Pasirinkite puslap:
•
vesdami puslapio numer su Skaii}
mygtukai.
• Paspausdami P +/- arba Naršymo
mygtukai, jei norsite peržirti kit
arba ankstesn puslap.
• Paspausdami Spalvoti mygtukai, jei
norsite pasirinkti spalva užkoduot
element.
• Paspausdami
BACK , jei norsite
sugržti  anksiau peržirt puslap.

3

Paspauskite MHEG/TELETEXT, jei
norsite išeiti iš teleteksto ekrano.

renginio pasirinkimas iš pagrindinio
meniu

1

Paspauskite (Pradžia).
» Parodomas pagrindinis meniu.

2

Paspauskite Naršymo mygtukai, jei norite
pasirinkti rengin.

3

Jei norite patvirtinti savo pasirinkim,
paspauskite OK .
» TV perjungiamas  pasirinkt rengin.
LT
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5 Naudokits
didesnmis
gaminio
galimybmis
Pakeiskite kalbos nustatymus

•

•

•

•

Pastaba
• Praleiskite š žingsn, jei js kalbos nustatymai
yra tinkami.

1

Žirdami televizori paspauskite
(Pradžia).
» Parodomas pagrindinis meniu.

2

Paspauskite Naršymo mygtukai, jei norite
pasirinkti [Sµranka].
» Parodomas [Sµranka] meniu.

3

Paspausdami Naršymo mygtukai
pasirinkite [ rengimas] > [Kalbos] >
[Meniu kalba].
» Parodomas kalb srašas.

4

Jei norite pasirinkti meniu kalb,
paspauskite Naršymo mygtukai.

5

Jei norite patvirtinti savo pasirinkim,
paspauskite OK .
» Meniu taikoma pasirinkta kalba.

Be [Meniu kalba], galite keisti toliau nurodytus
kalbos nustatymus per [Kalbos] meniu (tik
skaitmeniniams kanalams):

12

Kalbos

Meniu kalba

CeŠtina

Kanallo įrengi
rengimas
mas

Pi nis
Pirmini
Pirmi
nis garsas

Dansk

Nuost
N
uostatos

Antr
Ant
triiniss garsas

Deutsch

Dee oderis
Dekod
Dek

Pirminiai
Pirmi
niai
a titra
tit
iitra
itrai
trai

EÏÏËÓÈÎÎ¿

Laikr
Laik
k odis

An niai
Antr
Antri
n titra
rai
ra

English

Gamyk
amyk
m lin
nė atstata
atstata

Pirminis
Pirmi
niss telete
e
kstas
stas
as

E
Es
Españ
ol

Antrinis
Antri
nis telete
ete
tekstas
ksta
kstas

Franç
ranç
anç
nçais
nç
ais

Kla a sussilpn
Klaus
ilpnėėjo
o

Hrrvaa ski
Hrvat
H

LT
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•

[Pirminis garsas]/[Antrinis garsas]
Pasirinkite pirmj ar antrj garso rašo
kalb skaitmeniniams kanalams.
[Pirminiai titrai]/[Antriniai titrai]
Pasirinkite pirmj ar antrj subtitr
kalb skaitmeniniams kanalams.
[Pirminis teletekstas]/[Antrinis
teletekstas]
Pasirinkite pirmj ar antrj teleteksto
kalb skaitmeniniams kanalams.
[Klausa susilpnjo]
Pasirinkite [ jungta], jei norite, kad
subtitrai bt rodomi pirmja ar antrja
garso rašo kalba.
[Vizualiai sumažintas]
Jei galima, nustatykite, kad bt
girdimas papildomas silpnaregiams
skirtas garso komentaras, naudodami
parinktis: [Garsiakalbiai], [Ausins] arba
[Garsiakalbiai + ausins]. Pasirinkite
[Išjungta], jei norite išjungti ši funkcij.
[Pageidautas garso formatas]
Pasirinkite [Pažangu], kad iš nam kino
sistemos geriausiai bt atkuriamas
garsas. Pasirinkite [ prastas], kad iš TV
garsiakalbi ir pagrindins garso sistemos
geriausiai bt atkuriamas garsas.

Prieiga prie pagrindinio meniu
Naudojantis pagrindiniu meniu galima lengvai
prieiti prie prijungt rengini, vaizdo ir garso
nustatym ir kit nauding ypatybi.

1

Paspauskite (Pradžia).
» Parodomas pagrindinis meniu.

Pridėti
Add
naujā
prietaisā
your devices
Zureti
Watch TV

Sāranka
Setup

Pasirinkite
USB
Browse USB

3

Paspauskite Naršymo mygtukai, jei norite
pasirinkti pagrindinio meniu element:
• [Ži¡rti TV] vl perjungia  antenos
šaltin, jei pasirenkamas kitas šaltinis.
• [Sµranka] pasiekia meniu, skirtus
vaizdo, garso ir kitiems nustatymams
keisti.
• [Pridkite savo prietaisµ] prie
pagrindinio meniu prideda nauj
rengini.
• [Pasirinkite USB] Jei USB saugojimo
renginys prijungtas, leidžia pasiekti
USB turinio naršykl.

Prisijungimas prie parinki}
meniu
Parinki meniu užtikrina greit prieig prie
vaizdo ir garso juostos ir kit nauding funkcij,
pvz., [B¡sena]. Meniu [B¡sena] pateikiama
dabartins TV informacijos apžvalga.

1

Žirdami televizori paspauskite
OPTIONS .
» Parodomas parinki meniu.

Vizualiai sumazintas

Jei norite patvirtinti savo pasirinkim,
paspauskite OK .

Gaarsumas
Gars
Garsumas
um
mas - Vizua
Vizualiai
izua
zualiai
ai sum
sumaaz
azintas
P mėti
Pa
Pazy
mėt kaip
mė
kaip mėgsta
mėgsta
gst
st miau
miausia
sia
sia

Patarimas

Bend
droji są
sąsaj
sąsaj
aja
a

Būsena

• Jei norite išeiti iš pagrindinio meniu, bet kuriuo
metu galite paspausti

(Pradžia).

Laik
aik
ikrodi
rodiss

• Jei norite išeiti iš [Sµranka] meniu, bet kuriuo
metu galite paspausti

BACK .

• Jei norite išeiti iš parinki meniu, bet kuriuo
metu galite paspausti

OPTIONS .

rengini} pašalinimas iš pagrindinio
meniu

2

Jei norite pasirinkti parinkt, paspauskite
Naršymo mygtukai.

3

Paspauskite OK .
» Rodomas pasirinktos parinkties meniu.

Jei renginys prie televizoriaus nebeprijungtas,
pašalinkite j iš pagrindinio meniu.

1

Paspauskite (Pradžia).
» Parodomas pagrindinis meniu.

Prieiga prie sµrankos meniu

2

Paspauskite Naršymo mygtukai, jei norite
pasirinkti rengin, kur norite pašalinti.

Meniu [Sµranka] leidžia pasiekti vaizdo, garso ir
kitus TV nustatymus.

3

Paspauskite OPTIONS .
» Pasirinkus [Pašalinti š¾ prietaisµ]
parodomas srašas.

1

Paspauskite (Pradžia).
» Parodomas pagrindinis meniu.

4

2

Paspauskite OK .
» Parodomas pranešimas, kuriuo
raginama pašalinti rengin.

Paspausdami Naršymo mygtukai
pasirinkite [Sµranka].

3

Paspauskite OK .
» Parodomas [Sµranka]meniu.

5

Paspauskite OK .
» Pašalinus rengin parodomas
pagrindinis meniu.

LT
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Lie tuv išk ai

2

Vaizdo ir garso nustatym}
keitimas

6

Paspausdami Naršymo mygtukai pasirinkite:
• [Asmeninis] Televizorius nustatomas
 asmenines nuostatas meniu
[Paveiksllis] ir [Garsas], kurie yra
[Sµranka].
• [Raiškus] Taiko išsamius ir dinamiškus
nustatymus, kurie puikiai tinka
naudoti dienos šviesoje.
• [Nat¡ralus] Taiko natral
nustatym.
• [Kinas] Taiko lm žirjimo
nustatymus.
• [Žaidimas] Taiko žaidim
nustatymus.
• [ prastas] Taiko mažiausiai energijos
sunaudojanius nustatymus.
Standartiniai gamykliniai nustatymai.

7

Jei norite patvirtinti savo pasirinkim,
paspauskite OK .
» Taikomi „Smart“ nustatymai.

8

Jei norite išeiti, paspauskite
BACK ,
arba, jei norite sugržti  pagrindin meniu,
paspauskite (Pradžia).

Pakeiskite vaizdo ir garso nustatymus pagal
savo poreikius. Galite taikyti iš anksto nustatytus
nustatymus arba galite rankiniu bdu keisti
nustatymus.
Pastaba
• Galimybs keisti nustatymus yra ribotos, jei
TV vieta nustatyta  [Parduotuv] režim.
Nustatykite TV viet  [Pradžia] režim, kad
pasiektumte visus TV nustatymus (žr. ‘TV
nuostat keitimas’ puslapyje 32).

„Smart“ nustatym} naudojimas
Naudokite „Smart“ nustatymus, kad
pritaikytumte iš anksto nustatytus vaizdo ir
garso nustatymus.

1

Žirdami televizori paspauskite
(Pradžia).
» Parodomas pagrindinis meniu.

2

Paspauskite Naršymo mygtukai, jei norite
pasirinkti [Sµranka].

3

Paspauskite OK .
» Parodomas [Sµranka] meniu.

4

Paspauskite Naršymo mygtukai, jei norite
pasirinkti [Sumanieji nustatymai].

5

Paspauskite OK .
» Parodomas „Smart“ nustatym srašas.

Pastaba
• [Sumanieji nustatymai] taip pat pasiekiama
naudojant [Paveiksllis ir garsas] patirties
juost (žr. ‘Vaizdo ir garso patirties juostos
naudojimas’ puslapyje 15).

Nustatym} asistento naudojimas
Jei norite parinkti geriausio vaizdo ir garso
nustatymus, naudokite nustatym asistent.

Asmeninis

1

Žirdami televizori paspauskite
(Pradžia).
» Parodomas pagrindinis meniu.

2

Paspausdami Naršymo mygtukai
pasirinkite [Sµranka].

3

Paspauskite OK .
» Parodomas [Sµranka]meniu.

4

Paspausdami Naršymo mygtukai
pasirinkite [Paveiksllis] > [Nustatym}
asistentas].

R škus
Ra
Rai
Natūralus
Na
Kinass
Kina
Zaidimas
Zaid
Zaidi
imas
Įpras
rastas
tas
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Paspauskite OK .
» Parodomas pranešimas, kuriame
raginama pradti nustatym parinkim.

6

Paspausdami Naršymo mygtukai
pasirinkite [Pradti].

7

Paspauskite OK .
» Vadovaudamiesi ekrane rodomomis
instrukcijomis pasirinkite norimus
vaizdo ir garso nustatymus.

3

Paspauskite Naršymo mygtukai, jei norite
pasirinkti vaizdo ir garso nustatymus,
kuriuos reguliuosite.

4

Paspauskite OK .
» Parodomas vaizdo ir garso nustatym
meniu.

5

Paspauskite Naršymo mygtukai, jei norite
sureguliuoti vaizdo ir garso nustatymus.

6

Jei norite patvirtinti savo pasirinkim,
paspauskite OK .
» Taikomi vaizdo ir garso nustatymai ir
[Paveiksllis ir garsas] vl parodoma
patirties juosta.

7

Jei norite išeiti, paspauskite

Vaizdo ir garso patirties juostos
naudojimas
Naudokite [Paveiksllis ir garsas] patirties
juost ir pasiekite dažnai naudojamus vaizdo ir
garso nustatymus.
Pastaba
• Visi vaizdo nustatymai galimi per
[Paveiksllis]meniu (žr. ‘Vaizdo nustatym
reguliavimas rankiniu bdu’ puslapyje 16).
• Visi garso nustatymai galimi per [Garsas]meniu
(žr. ‘Garso nustatym reguliavimas rankiniu
bdu’ puslapyje 18).

1

Žirdami televizori paspauskite
OPTIONS .
» Parodomas parinki meniu.

2

Paspauskite Naršymo mygtukai, jei norite
pasirinkti [Paveiksllis ir garsas].
» Parodoma [Paveiksllis ir garsas]
patirties juosta.

BACK .

Toliau pateikiami nustatymai gali bti
kon gruojami naudojant [Paveiksllis ir
garsas] patirties juost.
• [Sumanieji nustatymai] Taiko iš anksto
nustatytus vaizdo ir garso nustatymus.
• [Spalva] reguliuoja spalv sot.
• [Kontrastas] Reguliuoja ryški srii
intensyvum nekeiiant tamsi srii.
• [Žemieji dažniai] reguliuoja bos lyg.
• [Aukštieji dažniai] reguliuoja aukšt gars
lyg.
• [Televizoriaus garsiakalbiai] jungia
arba išjungia TV garsiakalbius. Pasirinkus
[Automatinis (EasyLink)] TV garsiakalbiai
išjungiami, kai aptinkamas su „EasyLink“
suderinamos nam kino sistemos turinys.
Pastaba
• [Žemieji dažniai] ir [Aukštieji dažniai]
negalimi, jei [Televizoriaus garsiakalbiai]
nustatytas kaip [Išjungta].

Sumanieji nustatymai

LT
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Lie tuv išk ai

5

Vaizdo nustatym} reguliavimas
rankiniu b¡du

1

Pastaba
• Prieš sureguliuodami [Tinkinamas atspalvis],

Paspauskite PICTURE .
» Parodomas [Paveiksllis] meniu.

pasirinkite [Atspalvis] > [Tinkinamas], tada
paspauskite OK , kad jungtumte ši parinkt.

•
Sumanieji
ej nustatymai
ty

Settings assistant
Nustatymų
asistentas

Picture
Paveikslėlis

Kontr
ntrtrrastas
a

Gaarsas
G

Ryškumas
Ryšku
ma
mas

Savyb
a ėss

Spalv
palvaa

Įreng
enggimas
mas

Ats lvis
Atsp
Atspa

•

Progr
g aminė
min s įrang
įrangos nauji
aujinimas
ni
Raiškkum
um
umas
Tri šmo
Triu
Triuk
mo slo
l i imas
lopin
i
ima
Atspalviss

2

Paspauskite Naršymo mygtukai ir OK ,
jei norite pasirinkti ir sureguliuoti vaizdo
nustatymus.

3

Jei norite išeiti, paspauskite

BACK .

Patarimas

•

• Meniu [Paveiksllis] taip pat pasiekimas per
[Sµranka]meniu (žr. ‘Prieiga prie srankos
meniu’ puslapyje 13).

Galima kon gruoti toliau pateiktus vaizdo
nustatymus. Priklausomai nuo vaizdo šaltinio
formato kai kuri vaizdo nustatym naudoti
nebus galima.
• [Nustatym} asistentas] Naudokite
nustatym parinkim, padsiant pasirinkti
geriausius vaizdo ir garso nustatymus.
• [Kontrastas] Reguliuoja ryški srii
intensyvum nekeiiant tamsi srii.
• [Ryškumas] reguliuoja tamsi srii
intensyvum ir detales.
• [Spalva] reguliuoja spalv sot.
• [Atspalvis] Kompensuoja spalv kitim
NTSC kodinio perdavimo metu.
• [Raiškumas] reguliuoja vaizdo ryškum.
• [Triukšmo slopinimas] ltruoja ir
sumažina vaizdo triukšm.
• [Atspalvis] reguliuoja vaizdo spalv
balans.

16
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[Tinkinamas atspalvis] tinkina atspalvio
nustatym.
[Pixel Plus HD]/[Pixel Precise HD]
Pasiekia išplstinius nustatymus:
• [Dinaminis kontrastas] didina
kontrast.
• [Dinaminis foninis apšvietimas]
reguliuoja TV foninio apšvietimo
šviesum, kad atitikt apšvietimo
slygas.
• [MPEG artefakt} slopinimas] išlygina
perjimus skaitmeniniuose vaizduose.
Galite jungti arba išjungti ši funkcij.
• [Spalvos paryškinimas] padaro
spalvas ryškesnes ir pagerina detali
skiriamj geb esant ryškioms
spalvoms. Galite jungti arba išjungti
ši funkcij.
[AK režimas] jungia vaizdo nustatym
reguliavim, kai PC yra prijungtas prie
TV per HDMI. Jei jungta, galite pasirinkti
[Paveiksllio formatas] > [Nepakeisto
dydžio], kuris užtikrina daugiausia detali
rodant PC turin.
[Šviesos jutiklis] Dinamiškai reguliuoja
nustatymus pagal apšvietimo slygas.
[Paveiksllio formatas] pakeiia vaizdo
format.
[Automatinio formato režimas] Nustato
vaizdo format  automatin ekrano
užpildym ar priartinim.
Patarimas

• Jei [Automatinio formato režimas] yra
išjungtas, pasirinkite [Paveiksllio formatas] >
[Automatinis formatas], kad jungtumte ši
parinkt.

•

[Paveiksllio past¡mimas]Sureguliuoja
vaizdo padt.

• [Spalva] ir [Kontrastas] nustatymai taip pat
pasiekiami naudojant [Paveiksllis ir garsas]
patirties juost (žr. ‘Vaizdo ir garso patirties
juostos naudojimas’ puslapyje 15).

Vaizdo formato keitimas

1

Paspauskite
FORMAT.
» Parodomas vaizdo format srašas.

Automatinis formatas
Yp inga
Ypa
Ypat
ingass padidi
padidinima
nimass

Filmo padidinimas 16:9
Pla
Plač
a iaek
aekrani
aek
ran s
rani
Nep k to dydži
Ne
Nepakeis
Nepa
žio

2

Jei norite pasirinkti vaizdo format,
paspauskite Naršymo mygtukai.

3

Jei norite patvirtinti savo pasirinkim,
paspauskite OK .
» Suaktyvinamas pasirinktas vaizdo
formatas.

[Automatinis formatas]
Padidina vaizd, kad
užpildyt ekran
(subtitrai lieka matomi).
Rekomenduojama, kad
ekranas kuo mažiau
iškraipyt vaizd
(bet neskirtas HD ir
kompiuteriui).
[Ypatingas padidinimas]
Pašalina juodas juostas
4:3 transliacij šonuose.
Nerekomenduojama HD
ir kompiuteriui.
[Filmo padidinimas
16:9] Sumažina klasikin
4:3 format iki 16:9.
Nerekomenduojama HD
ir kompiuteriui.
[Plaiaekranis] Ištempia
klasikin 4:3 format iki
16:9.

Lie tuv išk ai

Pastaba

[Nepakeisto dydžio]
pateikia daugiausia detali
kompiuteriui. Galimas tik
tada, kai [AK režimas]
yra jungtas [Paveiksllis]
meniu.

Patarimas
• Vaizdo formatai taip pat pasiekiami per
[Sµranka]meniu (žr. ‘Prieiga prie srankos
meniu’ puslapyje 13).

Galima pasirinkti toliau nurodytus vaizdo
formatus.
Pastaba
• Atsižvelgiant  vaizdo šaltin kai kurie vaizdo
formatai neteikiami ir nebus matomi ekrane.

• Prieš sureguliuodami [Nepakeisto dydžio]
pasirinkite [Paveiksllis] > [AK režimas]
> [ jungta], tada paspauskite OK , kad
jungtumte ši parinkt.
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•

Garso nustatym} reguliavimas
rankiniu b¡du

1

Paspauskite SOUND.
» Parodomas [Garsas]meniu.
•
Sumanieji nustatymai

Žemieji dažniai

Paveikslėl
lėlisis

Aukštieji dažniai

Garsas

Garsumo

Savyb
av ės
avy

Garsumas - Vizualiai sumažintas

Įrenggimas
ma

Garso įrašo kalba

•
-8

•

Progr
ogr
grraminė
aminėss įra
r ngos
os nauji
naujinimas
nimas Dual I/II
Monofoninis/stereofoninis
Žemieji dažniai
Televizoriaus garsiakalbiai

•

2

Paspauskite Naršymo mygtukaiir OK ,
jei norite pasirinkti ir sureguliuoti garso
nustatymus.

3

Jei norite išeiti, paspauskite

BACK .

Patarimas

•
•
•

• Meniu [Garsas] taip pat pasiekimas per
[Sµranka] meniu (žr. ‘Prieiga prie srankos
meniu’ puslapyje 13).

Galima kon gruoti toliau pateiktus garso
nustatymus. Atsižvelgiant  transliacij tam tikri
garso nustatymai gali bti negalimi.
• [Žemieji dažniai] reguliuoja bos lyg.
• [Aukštieji dažniai] reguliuoja aukšt gars
lyg.
• [Garsumo] reguliuoja garsum.

•
•

[Garsumas - Vizualiai sumažintas]
nustato silpnaregiams skirto ir prasto
garso derinim. Jei yra silpnaregiams
skirtas garsas, juo pateikiamas veiksm
ekrane aprašymas. Jis jungiamas
paspaudus AD (Garso deskriptorius).
[Garso ¾rašo kalba] (Tik skaitmeniniams
kanalams) Parenka garso kalb, jei
transliuojamos kelios kalbos.
[Dual I-II] (Tik analoginiams kanalams)
Parenka garso kalb, jei transliuojamas
dvigubas garsas.
[Monofoninis/stereofoninis] parenka
mono arba stereo gars, jei transliuojamas
stereo garsas.
[Televizoriaus garsiakalbiai] jungia
arba išjungia TV garsiakalbius. Pasirinkus
[Automatinis (EasyLink)] TV garsiakalbiai
išjungiami, kai aptinkamas su „EasyLink“
suderinamos nam kino sistemos turinys.
[Erdvinis garsas] jungia erdvin gars.
[Ausini} garsumas] reguliuoja ausini
garsum.
[Delta garsumas] išlygina garsumo
skirtumus tarp kanal arba prijungt
rengini. Perjunkite  prijungt rengin
prieš pakeisdami garsumo pokyt.
[Balansas] reguliuoja dešiniojo ir kairiojo
garsiakalbi balans.
[Automatinis garsumo reguliavimas]
automatiškai sumažina staigius garsumo
pokyius, pvz., kai perjunginjate kanalus.
Pastaba

• [Žemieji dažniai], [Aukštieji dažniai] ir
Pastaba
• Prieš sureguliuodami [Garsumas - Vizualiai
sumažintas] junkite [Vizualiai sumažintas].
Žirdami TV paspauskite OPTIONS ir
pasirinkite [Vizualiai sumažintas]. Pasirinkite
norim parinkt ir paspauskite OK .
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[Televizoriaus garsiakalbiai] nustatymai taip
pat pasiekiami naudojant [Paveiksllis ir
garsas] patirties juost (žr. ‘Vaizdo ir garso
patirties juostos naudojimas’ puslapyje 15).
Jeigu palaikomos, [Garso ¾rašo kalba] ir
[Garsumas - Vizualiai sumažintas] yra tiesiogiai
pasiekiamos per parinki meniu.

Patarimas
Lie tuv išk ai

Išplstini} teleteksto funkcij}
naudojimas

• Jei norite išeiti iš parinki meniu, bet kuriuo
metu galite paspausti

OPTIONS .

Prieiga prie teleteksto parinki}
meniu
Pereikite prie teleteksto funkcij per
teleteksto parinki meniu.

1

Paspauskite MHEG/TELETEXT.
» Parodomas teleteksto ekranas.

2

Paspauskite OPTIONS .
» Parodomas teleteksto parinki meniu.

Teleteksto papildom} puslapi}
pasirinkimas
Teleteksto puslapyje gali bti keletas
papildom puslapi. Papildomi puslapiai
rodomi šalia pagrindinio puslapio numerio
esanioje juostoje.
Pastaba
• Leidžia ršiuoti papildomus puslapius prieš
pasirenkant papildomus puslapius (žr. ‘Prieiga
prie teleteksto parinki meniu’ puslapyje 19).

Sustabdyti puslapį
Dvigubas
Dvig
ubas ekr
ekranas
anas

1

Paspauskite MHEG/TELETEXT.
» Parodomas teleteksto ekranas.

2
3

Pasirinkite teleteksto puslap.

Atidengt
Atid
engtii
engt
Subpusla
Subp
uslapių
usl
p ų cikl
ikkl
klas
as
Kalb
lbaa

3

4

Paspauskite Naršymo mygtukai, jei norite
pasirinkti parinkt:
• [Sustabdyti puslap¾] ksuoja esant
puslap.
• [Dvigubas ekranas]/[Visas ekranas]
jungia ir išjungia sudvejint ekrano
teletekst.
• [Atidengti] paslepia arba parodo
paslpt informacij puslapyje, pvz.,
atsakymus  msles ar galvoskius.
• [Subpuslapi} ciklas] automatiškai
parodo papildomus puslapius, jei
tokie yra.
• [Kalba] Perjungia kit kalb grup,
kad kalba bt rodoma tinkamai, kai
ta kalba naudoja kit simboli rinkin.
Jei norite patvirtinti savo pasirinkim,
paspauskite OK .
» Parodomas teleteksto ekranas.

Paspauskite ar , jei norite pasirinkti
papildom puslap.
» Parodomas papildomas puslapis.

T.O.P. teleteksto transliacijos
pasirinkimas
Puslapi lentels (Table Of Pages (T.O.P.))
teleteksto transliacija leidžia peršokti nuo
vienos temos prie kitos nesinaudojant puslapi
numeriais. T.O.P. teletekstas netransliuojamas
per visus TV kanalus.

1

Paspauskite MHEG/TELETEXT.
» Parodomas teleteksto ekranas.

2

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

3

Paspauskite Naršymo mygtukai, jei norite
pasirinkti tem.

4

Jei norite patvirtinti savo pasirinkim,
paspauskite OK .
» Parodomas teleteksto puslapis.

LT

19

Ieškokite teleteksto

4

Paspauskite Naršymo mygtukai ir
pasirinkite [ rengimas] > [Nuostatos]
> “[Teletekstas 2,5]” > [ jungta] ar
[Išjungta].
» 2.5 teletekstas jungtas arba išjungtas.

5

Paspauskite BACK , jei norite išeiti, arba
paspauskite (Pradžia), jei norite sugržti
 pagrindin meniu.

Ieškokite teleteksto puslapio pagal tem arba
žod.

1

Paspauskite MHEG/TELETEXT.
» Parodomas teleteksto ekranas.

2

Paspauskite OK , jei norite pažymti
pirmj žod ar skaii.

3

Paspauskite Naršymo mygtukai, jei
norite, kad bt pereita prie ieškomo
žodžio ar skaiiaus.

4

Jei norite pradti paiešk, paspauskite
OK .

Susikurkite ir naudokits
mgstamiausi} kanal} sµrašais

5

Paspauskite , jei norite, kad nebt
pažymtas nei vienas žodis ar skaiius ir
galtumte baigti paiešk.

Galite susikurti savo mgstamiausi TV kanal
srašus, kad galtumte lengvai rasti tuos
kanalus.
Pastaba

Teleteksto puslapi} padidinimas
Kad bt patogiau skaityti, galite padidinti
teleteksto puslap.

1

Paspauskite MHEG/TELETEXT.
» Parodomas teleteksto ekranas.

2

Paspauskite
FORMAT.
» Teleteksto ekranas yra padidintas.

3

Paspauskite:
•
, jei norite paslinkti vaizd
aukštyn ir žemyn padidintame
ekrane.
•
FORMAT, jei norite gržti  prasto
dydžio ekran.

• Skaitmenins radijo stotys taip pat gali bti
pridtos prie mgstamiausi srašo, jei ši
funkcija palaikoma.

Žirkite tik kanalus iš mgstamiausi
srašo arba žirkite visus kanalus, jeigu jau
pasirinktas mgstamiausij srašas.

1

Žirdami TV paspauskite OK .
» Parodomas kanal tinklelis.

2

Paspauskite OPTIONS .
» Parodomas parinki meniu.

3 4 5
RTL 8
8 9 10
13 14
13
14 15
15
16 17 1 8 1 9 20

Ned 1

1

Ned 2

2

Ned 3

RTL 4

RTL 5

Net 5

Nickkelo

KetNeet

Discoover

National
a

Euro
roos
ossp

Anim
ma
mal

HBO
BO

Pasirinkti sąrašą

2.5 teleteksto naudojimas

Pažymėti kaip mėgstamiausią

2.5 teletekstas naudoja daugiau spalv ir
geresn gra k, nei prastas teletekstas. Jei
2.5 teletekst transliuoja kanalas, jis jungiamas
pagal numatytj nustatym.

1

Žirdami TV paspauskite OPTIONS .
» Parodomas parinki meniu.

2

Paspausdami Naršymo mygtukai
pasirinkite [Sµranka].

3

Paspauskite OK .
» Parodomas [Sµranka] meniu.
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Keisti tvarką
Pervardinti

Rodyti paslėptus kanalus
Slėpti kanalą

3

Paspausdami Naršymo mygtukai
pasirinkite [Pasirinkti sµrašµ].

Paspauskite OK .
» Parodomas [Pasirinkti sµrašµ] meniu.

5

Paspausdami Naršymo mygtukai
pasirinkite:
• [Visi] Rodomi visi kanalai.
• [Mgstamiausieji] Rodomi kanalai
pasirinktame mgstamiausi sraše.
• [Radijas] Rodomi tik radijo kanalai.
• [Skaitmeninis] Rodomi tik
skaitmeniniai kanalai.
• [Analogin] Rodomi tik analoginiai
kanalai.

6

Jei norite patvirtinti savo pasirinkim,
paspauskite OK .
» Pasirinktas srašas taikomas kanal
tinkleliui.

Pertvarkykite / pakeiskite ir
pervadinkite kanalus
Pertvarkykite / pakeiskite kanalus
Pertvarkykite / pakeiskite kanalus tinklelyje
pagal pageidaujam viet.

1

Žirdami televizori paspauskite OK .
» Parodomas kanal tinklelis.

2

Paspauskite OPTIONS .
» Parodomas parinki meniu.

3

Paspauskite Naršymo mygtukai, jei norite
pasirinkti [Keisti tvarkµ], tada paspauskite
OK .
» Parodomas ekrano pranešimas. Jei
norite tsti, pereikite prie 4 žingsnio.
» Jei norite atšaukti ir išeiti, paspauskite
OPTIONS ir laikykits ekrane
pateikiam nurodym.

Kanal} ¾traukimas ¾ mgstamiausi}
sµrašµ arba pašalinimas iš jo
Patarimas

4

• Prieš traukdami kanal  mgstamiausi sraš,
pasirinkite [Visi] kanalus.

1

Kai žirite TV, junkite kanal, kur norite
traukti  mgstamiausi sraš arba
pašalinimas iš jo.
Arba paspauskite OK , kad pereitumte
 kanal tinklel ir paspauskite Naršymo
mygtukai, kad pasirinktumte kanal, kur
norite traukti arba pašalinti.

2

Paspauskite OPTIONS .
» Parodomas parinki meniu.

3

Paspausdami Naršymo mygtukai
pasirinkite [Pažymti kaip
mgstamiausiµ] ar [Panaikinti
mgstamiausiojo žymjimµ].
» Kanal tinklelyje pažymimos
žvaigžduts šalia prie mgstamiausi
srašo pridt kanal. Žvaigždut
neberodoma, jei pasirenkate pašalinti
kanal iš mgstamiausi srašo.

Lie tuv išk ai

4

Paspauskite Naršymo mygtukai, kad
pasirinktumte kanal, kur norite
pertvarkyti tinklelyje.
» Aplink pasirinkt kanal parodomas
langelis.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12
11
12 13 14 1155
1 6 1 7 1 8 1 9 20

Ned 1

Ned 2

Ned 3

RTL 4

RTL 5

SBSS 6
SB

RTL 7

RTL 8

Net 5

Nickkelo
e

BBCC 1
BB

BBCC 2

KetNeet

Dis over
Disco

Na ona
Nati
onal
naa
nal

Com
medy
dyy

CNN
N

Euuro
urroos
osspp

An mal
Anim
ma

HBO
BO

5

Paspauskite Naršymo mygtukai, jei norite
perkelti kanal  norim viet tinklelyje.

6

Jei norite patvirtinti savo pasirinkim,
paspauskite OK .
» Kanalas perkeltas  pasirinkt viet.

7

Paspauskite
BACK , kad išeitumte iš
kanal tinklelio.
LT
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Kanal} pervardinimas

5

Jei norite patvirtinti savo pasirinkim,
paspauskite OK .
» Kanalas paslptas.

6

Paspauskite
BACK , kad išeitumte iš
kanal tinklelio.

Pervardyti TV kanal srašo kanalus.

1

Žirdami TV paspauskite OK .
» Parodomas kanal tinklelis.

2

Paspauskite Naršymo mygtukai, kad
pasirinktumte kanal, kur pervadinsite.

3

Paspauskite OPTIONS .
» Parodomas parinki meniu.

4
5

Paspauskite Naršymo mygtukai, jei norite
pasirinkti [Pervardinti].
» Parodomas vedimo ekranas.
Paspauskite Naršymo mygtukai arba
Skaii} mygtukai nordami redaguoti
pavadinim, tada paspauskite OK .

6

Baig spauskite Naršymo mygtukai ir
pasirinkite[Atlikta].
• Nordami išvalyti vest pavadinim
pasirinkite [Išvalyti].
• Nordami atšaukti pasirinkite
[Atšaukti].

7

Jei norite patvirtinti savo pasirinkim,
paspauskite OK .

8

Atšaukti kanal} slpimµ
Rodyti paslptus kanalus.

1

Žirdami TV paspauskite OK .
» Parodomas kanal tinklelis.

2

Paspauskite OPTIONS .
» Parodomas parinki meniu.

3

Paspauskite Naršymo mygtukai, jei norite
pasirinkti [Rodyti paslptus kanalus].

4

Paspauskite OK .
» Paslpti kanalai rodomi kanal tinklelyje,
taiau kanal informacija nepateikiama.
Jis rodomas kaip juodas laukelis.

1 2 3 4 5
6 7 RRTL 88 9 10
111 12 13 14 15
16 17 1 8 1 9 20

Paspauskite
BACK , kad išeitumte iš
kanal tinklelio.

Paslpkite kanalus ir atšaukite
kanal} slpimµ
Kanal} paslpimas
Kad išvengtumte neleistinos prieigos,
paslpkite tinklelyje rodomus kanalus.

Ned 1

Ned 2

SBS
BSS 6

RTL 7

BBCC 1

BBCC 2

Com
medy

CN
NN

Ned 3

RTL 4

RTL 5

Net 5

Nickkelo
kelo

KetNeet

Discoover

National

Euroos
ospp

Anim
nim
maal

HBO
O

5

Paspauskite Naršymo mygtukai, jei norite
pasirinkti kanal, kurio slpim norite
atšaukti.

1

Žirdami TV paspauskite OK .
» Parodomas kanal tinklelis.

6

Paspauskite OPTIONS .
» Parodomas parinki meniu.

2

Paspauskite Naršymo mygtukai, kad
pasirinktumte kanal, kur paslpsite.

7

3

Paspauskite OPTIONS .
» Parodomas parinki meniu.

Paspauskite Naršymo mygtukai, jei
norite pasirinkti [Rodyti kanalµ], tada
paspauskite OK .
» Kanalo slpimas atšauktas.

4

Paspausdami Naršymo mygtukai
pasirinkite [Slpti kanalµ].
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2

Paspauskite:
• Naršymo mygtukai, jei norite rinktis
elementus ekrane.
•
INFO, jei norite pamatyti daugiau
informacijos apie program (žr.
‘Kanalo/programos informacijos
peržira’ puslapyje 23).
•
OPTIONS , jei norite pamatyti
parinki meniu (žr. ‘EPG parinki
meniu naudojimas’ puslapyje 23).

3

Jei norite išeiti  pirmin kanal paspauskite
BACK , arba, jei norite išeiti  pasirinkt
kanal, paspauskite OK .

• Nordami atšaukti kit kanal slpim,
pakartokite veiksmus nuo 5 iki 7.

Elektroninis program} gidas
(EPG)
Pastaba
• EPG nra galimas visose šalyse. Jei galimas,
gausite [Dabar]/[Kitas] ar 8 d. EPG.

EPG yra ekrane rodomas skaitmenini kanal
vadovas. EPG leidžia:
• peržirti transliuojam skaitmenini
program sraš,
• peržirti bsimas programas,
• grupuoti programas pagal žanr,
• nustatyti program pradžios priminim,
• nustatyti pageidaujamus EPG kanalus,

¾jungti EPG.

Kanalo/programos informacijos
perži¡ra

1

Žirdami televizij ar kai jungtas EPG,
paspauskite INFO.
» Parodomas program informacijos
ekranas.

2

Jei norite pereiti  kitus ekranus,
paspauskite Naršymo mygtukai.

3

Jei norite gržti  pirmin kanal,
paspauskite INFO, arba, jei norite
patekti  EPG meniu, paspauskite
BACK .

Pastaba
• Pirm kart naudojantis EPG, gali bti siloma
atlikti atnaujinim. Atlikdami atnaujinim,
vadovaukits ekrane pateikiamais nurodymais.

1

Žirdami TV paspauskite GUIDE .
» Parodomas EPG meniu.

Ned 1
Ned 2

20:10 Click Chic

NO
N
OW
OW

20:00 Flying Lotus

Ned 3

2000:10
20:10
20:1
220:
:10
1 Th
10
The Man
Man

RTL 4

20:15 Trea
Treasure
T sure
su Ch
Chest
est
st

RTL 5

20:15 Funky Fee
eett
ee

222:3
:30
30 PPoint Blank

NEXT

EPG parinki} meniu naudojimas
Jei norite nustatyti aiškius priminimus, pakeisti
dien ir gauti prieig prie kit nauding EPG
parinki, naudokits EPG parinki meniu.
Pastaba
• EPG parinktys pasiekiamos tik 8 TV kanal

21:300 ZZ-Team
21

informacijos teikimo dienas.

22:440 NCS
221:30
30 Cave
2
22:00

SBS 6

20:00 Cleopatra Jam

21:10 Unlucky
ckyy Luke

SBS 7

20:10 She-Wolf

2
21
21:25
Disaster Earth

Veronica

20:05
0
Under The Bridge

20:45 1200 Da
Days of

1

Jei jungtas EPG, paspauskite
OPTIONS .
» Parodomas EPG parinki meniu.
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Lie tuv išk ai

Pastaba

NO
N
OW

Ned 1

20:10 Click Chic

Ned 2

20:00 Flying Loootus

21
21:30
Z-Team

Nedd 3

20:10 The Man

2222:40
2: NCS

Nustatyti priminimą

22:30 Point Blank

NEXTT

Laikmai} naudojimas
Galite nustatyti laikmaius, jei norite perjungti
televizori  parengties režim.

Išva
alyti priminimą
pri
primini
minimą
n mą
RTL
RT
TL 4

20:
220:15
0:115 Treasure
Treas ree C
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21:30
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20:15
220:1
0 15 Funky
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2
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ą
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21:10 Unlucky Luke

SBS 7
20:1
20:10
10 Sh
She-Wolf
W lf
Suplanuoti
i primi
prriminima
minimai
nimai

21
21
21:25
Disaster Earth

Pageidauti
ana
anal
20:05i Under The Bridge
Veronica ti ka

2
20:45
1200 Days
D of
o

Paspauskite Naršymo mygtukai ir OK , jei
norite pasirinkti ir sureguliuoti:
• [Nustatyti priminimµ] Nustato
program priminimus.
• [Išvalyti priminimµ] Ištrina program
priminimus.
• [Keisti dienµ] Nustato EPG dien.
Pasirinkite [Šiandien], [Kitµ dienµ] ar
[Ankstesn diena].
• [Daugiau informacijos] rodo
programos informacij.
• [Ieškoti pagal žanrµ] ieško TV
program pagal žanr.
• [Suplanuoti priminimai] sraše
pateikia program priminimus.
• [Pageidauti kanalai] nustato norimus
EPG kanalus.

Automatinis televizoriaus perjungimas
¾ parengties režimµ (miego režimo
laikmat¾)
Prajus iš anksto nustatytam laikui, miego
režimo laikmatis perjungia televizori 
parengties režim.
Patarimas
• Kai skaiiuojamas liks laikas, galima bet kada
anksiau išjungti televizori arba iš naujo
nustatyti miego režimo laikmat.

1

Žirdami televizori paspauskite
(Pradžia).
» Parodomas pagrindinis meniu.

2

Paspausdami Naršymo mygtukai
pasirinkite [Sµranka]

3

Paspauskite OK .
» Parodomas [Sµranka] meniu.

4

Paspausdami Naršymo mygtukai
pasirinkite [Savybs] > [Išjungimo
laikmatis].
» Parodomas [Išjungimo laikmatis]
meniu.

5

Jei norite nustatyti miego režimo laik,
paspauskite Naršymo mygtukai.
» Miego režimo laikmatis 5 minui
intervalais gali bti nustatytas iki 180
minui. Miego režimas išjungiamas, jei
nustatoma nulis minui.

6

Jei norite suaktyvinti miego režimo
laikmat, paspauskite OK .
» Televizorius persijungia  budjimo
režim prajus nustatytam laikui.

7

Jei norite išeiti, paspauskite
BACK ,
arba paspauskite (Pradžia), jei norite
sugržti  pagrindin meniu.

Paspauskite OPTIONS , jei norite išeiti
iš EPG parinki meniu.

LT

Galite apsaugoti, kad vaikai nežirt
televizoriaus, užrakindami jo valdiklius arba
naudodamiesi amžiaus kategorijomis.

2

Paspausdami Naršymo mygtukai
pasirinkite [Sµranka].

3

Paspauskite OK .
» Parodomas [Sµranka]meniu.

4

Paspausdami Naršymo mygtukai
pasirinkite [Savybs] > [Užraktas nuo
vaik}] > [Užraktas]/[Atblokuoti].
» Parodomas pranešimas, kuriame
raginama vesti apsaugos nuo vaik
kod.

5

veskite apsaugos nuo vaik kod
naudodami Skaii} mygtukai.
» Parodomas [Užraktas nuo
vaik}]meniu.

6

Paspausdami Naršymo mygtukai
pasirinkite [Užraktas]/[Atblokuoti].

7

Jei norite patvirtinti savo pasirinkim,
paspauskite OK .
» Visi kanalai ir prijungti renginiai
užrakinami arba atrakinami.

8

Jei norite išeiti, paspauskite
BACK ,
arba, jei norite sugržti  pagrindin meniu,
paspauskite (Pradžia).

Nustatykite arba pakeiskite apsaugos
nuo vaik} kodµ

1

Žirdami televizori paspauskite
(Pradžia).
» Parodomas pagrindinis meniu.

2

Paspauskite Naršymo mygtukai, jei norite
pasirinkti [Sµranka].

3

Paspauskite OK .
» Parodomas [Sµranka] meniu.

4

Paspausdami Naršymo mygtukai
pasirinkite [Savybs] > [Nustatyti
kodµ]/[Keisti kodµ].
» Parodomas [Nustatyti kodµ]/[Keisti
kodµ] meniu.

5

veskite kod naudodami Skaii}
mygtukai.

6

Paspauskite OK .
» Parodomas kodo nustatym
patvirtinantis pranešimas.

7

Jei norite išeiti, paspauskite
BACK ,
arba, jei norite sugržti  pagrindin meniu,
paspauskite (Pradžia).

Lie tuv išk ai

Apsaugos nuo vaik} arba
kategorij} užrakt} naudojimas

junkite tv} kontroliuojamµ
¾vertinimµ
Pastaba
• Tv kontroliuojamas vertinimas nra galimas
visose šalyse.

Patarimas
• Jei užmiršote savo kod, veskite „8888“, kad
galtumte panaikinti visus esanius kodus.

TV užrakinimas arba atrakinimas
Užrakinkite TV, siekdami uždrausti prieig prie
vis kanal ir prijungt rengini.

1

Žirdami televizori paspauskite
(Pradžia).
» Parodomas pagrindinis meniu.

Kai kurie skaitmenins televizijos transliuotojai
skirsto programas pagal amži. Prieš
nustatydami tv kontroliuojam vertinim,
turite jungti ši funkcij.

1

Žirdami televizori paspauskite
(Pradžia).
» Parodomas pagrindinis meniu.

2

Paspauskite Naršymo mygtukai, jei norite
pasirinkti [Sµranka].

3

Paspauskite OK .
» Parodomas [Sµranka] meniu.
LT
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4

Paspauskite Naršymo mygtukai, jei norite
pasirinkti [Savybs] > [Užraktas nuo
vaik}], tada paspauskite .
» Parodomas pranešimas, kuriame
raginama vesti apsaugos nuo vaik kod.

5

veskite apsaugos nuo vaik kod
naudodami Skaii} mygtukai.

6

Paspauskite Naršymo mygtukai, jei norite
gržti vienu meniu lygiu atgal [Savybs] >
[Tv} kontrol].
» Dabar [Tv} kontrol] meniu galima
naudoti.

Tv} kontroliuojamo ¾vertinimo
nustatymas
Televizori galima nustatyti taip, kad jis rodyt
tik tas programas, kurias pagal amži leidžiama
žirti vaikams.
Pastaba

7

Subtitr} naudojimas
Galima jungti kiekvieno kanalo subtitrus.
Subtitrai transliuojami per teletekst arba
DVB-T skaitmenines transliacijas. Skaitmenins
transliacijos leidžia pasirinkti subtitr kalb.

Subtitr} ¾jungimas arba išjungimas
analoginiuose TV kanaluose

1
2
3

2

Paspauskite Naršymo mygtukai, jei norite
pasirinkti [Sµranka].

3

Paspauskite OK .
» Parodomas [Sµranka] meniu.

4

Paspausdami Naršymo mygtukai
pasirinkite [Savybs] > [Tv} kontrol].
» Parodomas pranešimas, kuriame
raginama vesti apsaugos nuo vaik kod.

5

veskite apsaugos nuo vaik kod
naudodami Skaii} mygtukai.

6

Paspauskite Naršymo mygtukai, jei
norite pasirinkti amžiaus kategorij, tada
paspauskite OK nustatymui taikyti.
» Visos programos, nepatenkanios
 pasirinkt amžiaus kategorij,
užblokuotos.
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Paspauskite MHEG/TELETEXT.
veskite subtitr puslapio numer iš trij
skaitmen naudodami Skaii} mygtukai.
Jei norite išjungti teletekst, paspauskite
MHEG/TELETEXT.

5

Paspauskite SUBTITLE .
» Parodomas [Titrai] meniu.

vertinim, turite jungti ši funkcij (žr. ‘ junkite
tv kontroliuojam vertinim’ puslapyje 25).

Žirdami televizori paspauskite
(Pradžia).
» Parodomas pagrindinis meniu.

Perjunkite  analogin TV kanal.

4

• Prieš nustatydami tv kontroliuojam

1

Jei norite išeiti, paspauskite
BACK ,
arba, jei norite sugržti  pagrindin meniu,
paspauskite (Pradžia).

Pastaba
• Be to, [Titrai] meniu yra pasiekimas ir per
[Sµranka] meniu.

6

Paspausdami Naršymo mygtukai pasirinkite:
• [ jungta] Subtitrai jungiami.
• [Išjungta] Subtitrai išjungiami.
• [ jungti nutildžius] Subtitrai rodomi
tik išjungus gars.

7

Jei norite patvirtinti savo pasirinkim,
paspauskite OK .
» Subtitrai jungti arba išjungti.

8

Jei norite išeiti, paspauskite
BACK ,
arba, jei norite sugržti  pagrindin meniu,
paspauskite (Pradžia).
Pastaba

• Kartokite ši veiksm eig, jei norite jungti
subtitrus kiekvienam analoginiam kanalui.

• Kai [ jungti nutildžius] yra pasirenkamas (žr.
‘„EasyLink“ jungimas arba išjungimas’ puslapyje
46), subtitrai nerodomi, jei jungtas „EasyLink“.

1

6

Paspauskite SUBTITLE .
» Parodomas [Titrai] meniu.
Pastaba

Jei norite patvirtinti savo pasirinkim,
paspauskite OK .
» Pritaikoma subtitr kalba.

Lie tuv išk ai

Subtitr} ¾jungimas arba išjungimas
skaitmeniniuose TV kanaluose

Pastaba
• Pasirinkite norim subtitr kalb
[Kalbos]menu. jungus subtitrai automatiškai
rodomi norima kalba.

• Meniu [Titrai] taip pat pasiekimas per
[Sµranka] meniu (žr. ‘Prieiga prie srankos
meniu’ puslapyje 13).

2

Paspausdami Naršymo mygtukai
pasirinkite:
• [ jungta] Subtitrai jungiami.
• [Išjungta] Subtitrai išjungiami.
• [ jungti nutildžius] Subtitrai rodomi
tik išjungus gars.

3

Paspauskite OK .
» Subtitrai jungti arba išjungti.

4

Jei norite išeiti, paspauskite
BACK ,
arba, jei norite sugržti  pagrindin meniu,
paspauskite (Pradžia).

Skaitmenini} TV kanal} subtitr}
kalbos pasirinkimas
Pastaba
• Renkantis, kaip aprašyta toliau, skaitmeninio
TV kanalo subtitr kalb, diegimo meniu
nustatyta pageidaujama subtitr kalba laikinai
panaikinama.

1

Žirdami televizori paspauskite
(Pradžia).
» Parodomas pagrindinis meniu.

2

Paspausdami Naršymo mygtukai
pasirinkite [Sµranka].

3

Paspauskite OK .
» Parodomas [Sµranka]meniu.

4

Paspausdami Naršymo mygtukai
pasirinkite [Savybs] > [Titr} kalba].
» Parodomas subtitr kalb srašas.

5

Jei norite pasirinkti kalb, paspauskite
Naršymo mygtukai.

TV laikrodžio naudojimas
Galite nustatyti, kad televizoriaus ekrane bt
rodomas laikrodis. Laikrodis rodo dabartin
laik pagal duomenis, gaunamus iš TV tarnybos
operatoriaus.

TV laikrodžio rodymas
Televizoriaus ekrane gali bti rodomas
dabartinio laiko laikrodis.

1

Žirdami TV paspauskite OPTIONS .
» Parodomas parinki meniu.

2

Paspausdami Naršymo mygtukai
pasirinkite [Laikrodis].

3

Jei norite patvirtinti savo pasirinkim,
paspauskite OK .
» Televizoriaus ekrane rodomas laikrodis.
Pastaba

• Jei norite išjungti laikrod, pakartokite auksiau
aprašyt procedr.

Patarimas
• Laikrodis taip pat pasiekimas per
[Sµranka]meniu (žr. ‘Prieiga prie srankos
meniu’ puslapyje 13).
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Laikrodžio režimo pakeitimas
Pagal numatytj nustatym laikrodžio
režimas nustatytas  [Automatinis], derinant
televizoriaus laikrod pagal koordinuojam
universalj laik (UTC). Jei js televizorius
negauna UTC perdavim, nustatykite
laikrodžio režim  [Rankinis]. Jei laikrodžio
režimas yra [Rankinis], laiko duomenys remiasi
dabartine js laiko juosta (žr. ‘1 žingsnis –
savo sistemos pasirinkimas’ puslapyje 35) ir
vasaros laiko nustatymu (žr. ‘Vasaros laiko
jungimas ir išjungimas’ puslapyje 28).

Nuotrauk} ži¡rjimas,
muzikos leidimas ir vaizdo
¾raš} ži¡rjimas iš USB
saugojimo ¾renginio
Atsargiai
• Už nepalaikom USB saugojimo rengin
ir sugadintus arba prarastus jo duomenis
„Philips“ neatsako.

Televizoriuje montuota USB jungtis, per
kuri galima žirti USB renginyje išsaugotas
nuotraukas, klausytis muzikos ar žirti lmus.

1

Žirdami televizori paspauskite
(Pradžia).
» Parodomas pagrindinis meniu.

2

Paspausdami Naršymo mygtukai
pasirinkite [Sµranka].

3

USB saugojimo ¾renginio prijungimas
ir turinio naršykls atidarymas

Paspauskite OK .
» Parodomas [Sµranka]meniu.

1

4

Paspausdami Naršymo mygtukai
pasirinkite [ rengimas] > [Laikrodis] >
[Automatinio laikrodžio režimas].
» Parodomas [Automatinio laikrodžio
režimas]meniu.

5
6

Paspausdami Naršymo mygtukai
pasirinkite [Automatinis] ar [Rankinis].

Kai jungtas TV, prijunkite USB rengin prie
USB prievado, esanio televizoriaus šone.
» Parodoma USB turinio naršykl.
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Jei norite patvirtinti savo pasirinkim,
paspauskite OK .
» Laikrodžio režimas nustatytas.
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Vasaros laiko ¾jungimas ir išjungimas
Jei laikrodžio režimas nustatytas  [Rankinis],
galite jungti ar išjungti vasaros laik, jei jis
taikomas js laiko juostoje.

1

Meniu [Laikrodis] paspauskite Naršymo
mygtukai ir pasirinkite [Vasaros laikas].
» Parodomas [Vasaros laikas] meniu.

2

Paspausdami Naršymo mygtukai pasirinkite
[Vasaros laikas] ar [ prastas laikas].

3

Jei norite patvirtinti savo pasirinkim,
paspauskite OK .
» Vasaros laikas js laiko juostai jungtas
arba išjungtas.
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Pastaba
• USB turinio naršykl pasiekiama pagrindiniame
meniu pasirinkus [Pasirinkite USB].

• Jei pajungiami keli USB saugojimo renginiai
naudojant USB šakotuv, parodomas
pranešimas, kuriuo raginama pasirinkti rengin.
Jei norite pasirinkti rengin, paspauskite
Naršymo mygtukai, tada paspauskite OK , kad
patvirtintumte.

2

Nordami išeiti iš USB turinio naršykls
paspauskite (HOME ).
» Parodomas pagrindinis meniu.

Muzikos klausymas

1

1

USB turinio naršyklje paspauskite
Naršymo mygtukai ir pasirinkite dain.

2

Paspauskite OK .
» Muzikos grotuve pradedama groti
daina.

3

Paspauskite:
• P +/-, jei norite perjungti kit arba
ankstesn dain.
•
/ , jei norite greitai ieškoti
dainos  priek arba atgal.
•
, jei norite leisti dain ar j
pristabdyti.

4

Paspauskite arba OK , jei norite
sustabdyti paleidim ir išeikite iš USB
turinio naršykls.

USB turinio naršyklje paspauskite
Naršymo mygtukai ir pasirinkite
nuotrauk.

2

Paspauskite
arba OK .
» Nuo pasirinktos nuotraukos prasideda
skaidri demonstracija.

3

Paspauskite
•
, jei norite pristabdyti skaidri
demonstracij.
•
/ , / ar P +/-, jei norite
pažirti ankstesn arba kit vaizd.
•
jei norite sustabdyti skaidri
demonstracij ir sugržti  USB
naršykl.

Lie tuv išk ai

Nuotrauk} demonstracijos perži¡ra

Skaidri} demonstracijos nustatym}
keitimas

Muzikos nustatym} keitimas

1

Žirdami skaidri demonstracij,
paspauskite OPTIONS .
» Parodomas parinki meniu.

1

Kai pasirinktas muzikos grotuvas,
paspauskite OPTIONS .
» Parodomas parinki meniu.

2

Paspauskite Naršymo mygtukai, jei norite
pasirinkti ir sureguliuoti:
• [Sukti] pasuka nuotrauk.
• [Pakartoti] Kartoja skaidri
demonstracij.
• [Maišymas ¾jungtas] Rodoma
skaidri demonstracija nuotraukas
parenkant atsitiktinai.
• [Maišymas išjungtas] Išjungiamas
atsitiktinis nuotrauk parinkimas
skaidri demonstravime.
• [Skaidri} demonstravimo greitis]
nustato nuotraukos rodymo trukm.
• [Skaidri} perjimas] nustato
perjim nuo vienos nuotraukos prie
kitos.

2

Paspauskite Naršymo mygtukai, jei norite
pasirinkti ir sureguliuoti:
• [Pakartoti] Kartojama daina ar
albumas.
• [Maišymas ¾jungtas]/[Maišymas
išjungtas] jungia arba išjungia dain
leidim atsitiktine tvarka.

3

Jei norite patvirtinti savo pasirinkim,
paspauskite OK .
» Taikomi muzikos nustatymai.

3

Jei norite patvirtinti savo pasirinkim,
paspauskite OK .
» Taikomi skaidri demonstracijos
nustatymai.
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Vaizdo ¾raš} perži¡ra

1
2
3

4

USB turinio naršyklje paspauskite
Naršymo mygtukai ir pasirinkite vaizdo
raš.
Paspauskite OK .
» Vaizdo grotuve pradedamas leisti
vaizdo rašas.
Paspauskite:
• P +/-, jei norite perjungti kit arba
ankstesn vaizdo raš.
•
/ , jei norite greitai ieškoti
vaizdo rašo  priek arba atgal.
•
, jei norite leisti vaizdo raš ar j
pristabdyti.
Paspauskite arba OK , jei norite
sustabdyti paleidim ir išeikite iš USB
turinio naršykls.

Vaizdo ¾raš} nustatym} keitimas

1

Kai pasirinktas vaizdo grotuvas,
paspauskite OPTIONS .
» Parodomas parinki meniu.

2

Paspauskite Naršymo mygtukai, jei norite
pasirinkti ir sureguliuoti:
• [Mažas ekranas] Vaizdo rašai
rodomi mažame ekrane.
• [Visas ekranas] Vaizdo rašai rodomi
visame ekrane.
• [Pakartoti]Vaizdo rašas kartojamas.
• [Maišymas ¾jungtas]/[Maišymas
išjungtas] jungia arba išjungia vaizdo
raš leidim atsitiktine tvarka.

3

Paspauskite OK , kad patvirtintumte
nustatym keitim.
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USB saugojimo ¾renginio atjungimas
Atsargiai
• Kad USB saugojimo renginys nesugest,
laikykits šios procedros nurodym.

1

Jei norite išeiti iš USB turinio naršykls,
paspauskite (HOME ).

2

Palaukite penkias sekundes prieš
atjungdami USB saugojimo rengin.

Skaitmeninio radijo kanal}
klausymas
Jei galima skaitmenin transliacija, diegimo
metu skaitmeninio radijo kanalai diegiami
automatiškai.

1

Žirdami televizori paspauskite OK .
» Parodomas kanal tinklelis.

2

Paspauskite OPTIONS .
» Parodomas parinki meniu.

3

Paspauskite Naršymo mygtukai, jei norite
pasirinkti [Pasirinkti sµrašµ].
» Parodomas [Pasirinkti sµrašµ] meniu.

4

Paspauskite Naršymo mygtukai, jei norite
pasirinkti [Radijas].

5

Paspauskite OK .
» Kanal tinklelyje parodomas galim
skaitmenini radijo kanal srašas.

6

Jei norite pasirinkti radijo kanal,
paspauskite Naršymo mygtukai.

7

Paspauskite OK .
» Pasirinktas skaitmeninis radijo
kanalas leidžiamas per televizoriaus
garsiakalbius.

Suaktyvinkite „Scenea“
Galite naudoti funkcij „Scenea“, nordami
rodyti nuotrauk kaip TV ekrano užskland.
sitikinkite, kad TV vieta yra nustatyta ties
[Pradžia] režimu.

1
2

Paspauskite

.

Pasirinkite [Scenea], tada paspauskite OK .
» Rodoma numatytoji arba iš anksto
kelta nuotrauka.

TV programins ¾rangos
atnaujinimas
„Philips“ stengiasi nuolatos gerinti savo
produkcij, todl, jei tik yra atnaujinim, TV
programin rang rekomenduojame atnaujinti.
Patikrinkite www.philips.com/support, ar yra
atnaujinim.

Esamos programins ¾rangos versijos
tikrinimas

1

Žirdami televizori paspauskite
(Pradžia).
» Parodomas pagrindinis meniu.

2

Paspausdami Naršymo mygtukai
pasirinkite [Sµranka].

3

Paspauskite OK .
» Parodomas [Sµranka]meniu.

4

Paspausdami Naršymo mygtukai
pasirinkite [Programins ¾rangos
naujinimas] > [Informacija apie esamµ
progr. ¾rangµ].

5

Paspauskite OK .
» Rodoma dabartin programins
rangos versija.

Pastaba
• Pastaba: jei miego režimo laikmatis yra
išjungtas, ekrano užsklanda yra rodoma 240
minui. Kitu atveju ji rodoma veikiant miego
režimo laikmaiui (žr. ‘Automatinis televizoriaus
perjungimas  parengties režim (miego režimo
laikmat)’ puslapyje 24).

Nustatyti nuotraukµ kaip „Scenea“
Pastaba
• Nuotraukos failo dydis neturi viršyti 1MB.

1
2
3
4
5
6

Prie TV prijunkite USB rengin.
Pasirinkite [Pasirinkite USB], tada
paspauskite OK .
Pasirinkite nuotrauk, tada paspauskite .
Pasirinkite [Nustatyti kaip “Scenea”],
tada paspauskite OK .
Pasirinkite [Taip], tada paspauskite OK .
Jei norite išeiti iš „Scenea“, paspauskite
bet kur mygtuk.
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Lie tuv išk ai

„Scenea“ naudojimas

Programins ¾rangos atnaujinimas (iš
svetains)
Prieš atliekant ši procedr, užtikrinkite:
• kad turite šiek tiek laiko visiems
naujinimams užbaigti.
• turite tinkam USB saugojimo rengin,
kuriame yra nors 256 MB laisvos vietos.
• turite kompiuter su USB prievadu ir
prieiga prie interneto.

1

Žirdami televizori paspauskite
(Pradžia).
» Parodomas pagrindinis meniu.

2

Paspauskite Naršymo mygtukai, jei norite
pasirinkti [Sµranka].

3

Paspauskite OK .
» Parodomas [Sµranka] meniu.

4

Paspausdami Naršymo mygtukai
pasirinkite [Programins ¾rangos
naujinimas] > [Naujinti dabar].

5

4

Paspausdami Naršymo mygtukai
pasirinkite [Programins ¾rangos
naujinimas] > [Vietiniai naujinimai].

5

Paspauskite OK .
» TV ieško galim programins
rangos atnaujinim per skaitmenines
transliacijas.

TV nuostat} keitimas
1

Žirdami televizori paspauskite
(Pradžia).
» Parodomas pagrindinis meniu.

2

Paspauskite Naršymo mygtukai, jei norite
pasirinkti [Sµranka].

3

Paspauskite OK .
» Parodomas [Sµranka] meniu.

4

Paspausdami Naršymo mygtukai
pasirinkite [ rengimas] > [Nuostatos].
» Parodomas [Nuostatos] meniu.

Paspauskite OK .
» Naujinimo pagalba pradedama.
Vadovaudamiesi ekrane pateikiamais
nurodymais atlikite naujinim.

Programins ¾rangos (skaitmenins
transliacijos) atnaujinimas
(Galimas tik kai kuriose šalyse) Jei galimas, js
TV gaus programins rangos atnaujinimus per
skaitmenines transliacijas.
Jeigu naujinimas galimas, parodomas
pranešimas, kuriuo raginama atnaujinti
programin rang. Labai rekomenduojame
atnaujinti programin rang, kai prašoma.
Vadovaukits toliau pateikiamais nurodymais
ir atnaujinkite programin rang iki naujausios
versijos.

1

Žirdami televizori paspauskite
(Pradžia).
» Parodomas pagrindinis meniu.

2

Paspauskite Naršymo mygtukai, jei norite
pasirinkti [Sµranka].

3

Paspauskite OK .
» Parodomas [Sµranka] meniu.
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Kalbos

Location
Vieta

Home
Pradžia

Kanal
n o įrengimas

Ga mo
Ga
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Preferences
Nuostatos
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na
foormaci
mac ja
macija
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Dekod
Deko
e eris

EasyLink
EasyL
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EasyLin
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Indik
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acinė
lemputės
tė ryškumas
ryšk
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Teletekstas 2,5

5

Paspauskite Naršymo mygtukai, jei norite
pasirinkti ir keisti:
• [Vieta] optimizuoja TV nustatymus
pagal js viet – namai arba
parduotuv.
• [Garsumo juosta] rodo garsumo
juost, kai reguliuojamas garsas.
• [Kanalo informacijos dydis] rodo
TV kanal informacij perjungiant
kanalus.

•

•

•

•

6

[EasyLink] jungia su „EasyLink“
suderint rengini greitj paleidim
arba greitj parengties režim.
[EasyLink nuotolinis valdymas]
jungus „EasyLink“ galima
peradresuoti nuotolinio valdymo
pultelio mygtukus.
[Pixel Plus saitas] jungus „EasyLink“
automatiškai taikomas geriausias
„Pixel Plus“ nustatymas, jei galimi keli
nustatymai (pvz., jei ir TV, ir DVD
leistuvas palaiko „Pixel Plus“).
[Indikacins lemputs ryškumas]
Nustato priekinio LED indikatoriaus
arba „LightGuide“ ryškum.
“[Teletekstas 2,5]” jungiamas arba
išjungiamas 2.5 teletekstas.

Paspauskite OK .
» Televizoriaus nuostata pritaikoma.

Gamyklini} TV nustatym}
atk¡rimas
Atkuriant gamyklinius TV nustatymus atkuriami
iš anksto nustatyti vaizdo ir garso nustatymai.
Kanal diegimo nustatymai nepasikeiia.

1

Žirdami televizori paspauskite
(Pradžia).
» Parodomas pagrindinis meniu.

2

Paspausdami Naršymo mygtukai
pasirinkite [Sµranka].
» Parodomas [Sµranka]meniu.

3

Paspausdami Naršymo mygtukai
pasirinkite [ rengimas] > [Gamyklin
atstata].

4

Paspauskite OK .
» Atkurti gamykliniai TV nustatymai.

Pradkite TV demonstracinÐ
versijµ
(Nepalaikoma MHEG kanalams)

1

Žirdami TV paspauskite DEMO.
» Parodomas demonstracinis meniu.

2

Jei norite pasirinkti demonstracin versij,
paspauskite Naršymo mygtukai.

3

Jei norite pradti demonstracin versij,
paspauskite OK .

4

Jei norite užbaigti demonstracin versij,
paspauskite DEMO ar
BACK .
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Lie tuv išk ai

•

6 Kanal} diegimas
Pasirinkite "Atnaujinti
kanalus", kad
atnaujintumėte esamą
kanalų sąrašą. Pasirinkite
"Įrengti kanalus iš naujo",
kad kanalai būtų surasti ir
išsaugoti iš naujo.

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

Iš naujo įdiegti kanalus
Atnaujinti kanalus

Automatinis kanal} diegimas
Šioje dalyje nurodoma, kaip automatiškai ieškoti
ir išsaugoti kanalus.

Atsargiai
• Palikite nepakeistus [Nustatymai] nustatymus,
jei js DVB-C tiekjas neteikia [Tinklo dažnis],
[Tinklo ID] arba [Simboli} dažnis] duomen.
• Nustaius [Dažnio nuskaitymas]  [Visas
nuskaitymas] gali labai pailgti diegimo laikas.

Kanal} ¾diegimas
Televizorius ieško ir išsaugo visus galimus
skaitmeninius ir analoginius televizijos kanalus
bei visus galimus skaitmeninius radijo kanalus.

1
2

Meniu [Kanalo ¾rengimas] paspauskite
Naršymo mygtukai ir pasirinkite
[Automatinis ¾rengimas].
Paspauskite OK .
» Parodomas pranešimas, kuriame
raginama pradti kanalo diegim.

Meniu kalba

Automatinis įrengimas

Kalboss

pranešimas
tn
a ų aatnaujinimo
Kan
K
Ka
Kanal

g
Kanalo įįrengimas

es
ia joss ttestas
iac
ans iacij
ransl
ss: transliacij
meninnis:
meninis:
aitmenin
Skai
Skait

Pastaba
• Jei turite DVB-T ir DVB-C prieig ir norite
matyti kanalus iš abiej tinkl, turite atlikti
kanal diegim du kartus – vien kart DVB-T
ir vien kart DVB-C. Pasirinkite [Antena],
jei norite diegti DVB-T kanalus ir pasirinkite
[Kabelin], jei norite diegti DVB-C kanalus.
• Nordami perjungti DVB-T ir DVB-C kanalus
(žr. ‘Prieiga prie DVB-C ir DVB-T kanal tinkl’
puslapyje 35).

1

Paspauskite OK .
» Vadovaukits ekrane pateikiamais
nurodymais ir diekite kanal. Kai
kanalas diegiamas ir pasirenkamas
[Atlikta], parodomas diegt kanal
srašas.

2

Jei norite patvirtinti savo pasirinkim,
paspauskite OK .
» Televizoriuje rodomas [Kanalo
¾rengimas] meniu.

Atnaujinkite esamą kanalų sąrašą arba iš naujo įrenkite kanalus.

Preferences

Remote control assisttant Atšaukti

Pradėti

odis
krrodi
Laikr
t
stata
tstata
linė atsta
myklinė
Gamyk

3

Paspauskite Naršymo mygtukai, jei norite
pasirinkti [Pradti].

4

Paspauskite OK .
» Pasirinkus [Iš naujo ¾diegti kanalus]
parodomas kanalo atnaujinimo ekranas.
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Patarimas
• Kai aptinkami skaitmeniniai televizijos kanalai,
diegt kanal sraše gali bti rodomi tušti
kanal numeriai. Galite pervadinti, pertvarkyti
ar panaikinti diegtus kanalus, kaip aprašyta
toliau.

Ši parinktis rodoma tik jei js šalyje palaikoma
DVB-C (skaitmeninis vaizdo transliavimas
– kabelin televizija). Jei diegte ir DVB-C, ir
DVB-T kanalus, turite perjungti  atitinkam
tinkl, jei norite žirti šio tinklo kanalus.

Kanal} diegimas rankiniu
b¡du

Lie tuv išk ai

Prieiga prie DVB-C ir DVB-T kanal}
tinkl}

Šioje dalyje nurodoma, kaip rankiniu bdu
ieškoti ir išsaugoti analoginius TV kanalus.

1 žingsnis – savo sistemos
pasirinkimas
Pastaba
• Praleiskite š žingsn, jei js sistemos
nustatymai yra tinkami.

1
2
3

1
Žirdami televizori paspauskite
(Pradžia).
» Parodomas pagrindinis meniu.

Žirdami televizori paspauskite
(Pradžia).
» Parodomas pagrindinis meniu.

2

Paspauskite Naršymo mygtukai, jei norite
pasirinkti [Sµranka].
» Parodomas [Sµranka] meniu.

Paspausdami Naršymo mygtukai
pasirinkite [Sµranka].
» Parodomas [Sµranka]meniu.

3

Paspausdami Naršymo mygtukai
pasirinkite [ rengimas] > [Kanalo
¾rengimas] > [Analogin: Rankinis
¾rengimas] > [Sistema].

4

Paspauskite OK .
» Parodomas regiono sistem srašas.

5

Jei norite pasirinkti savo šal arba region,
paspauskite Naršymo mygtukai.

6

Jei norite patvirtinti savo pasirinkim,
paspauskite OK .
» Pritaikoma pasirinkta šalis ar regionas.

Paspauskite Naršymo mygtukai, jei
norite pasirinkti [ rengimas] > [Kanalo
¾rengimas] > [Antena ar kabelin DVB]
> [Antena] ar [Kabelin].
• Pasirinkite [Antena], jei norite
pasiekti DVB-T (skaitmeninis vaizdo
transliavimas – antžemin televizija)
kanalus.
• Pasirinkite [Kabelin], jei norite
pasiekti DVB-C (skaitmeninis vaizdo
transliavimas – kabelin televizija)
kanalus.

4

Jei norite patvirtinti savo pasirinkim,
paspauskite OK .

5

Jei norite išeiti, paspauskite
BACK .
» TV perjungiamas  pasirinkt tinkl.
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2 žingsnis – nauj} TV kanal} paieška ir
išsaugojimas

Analogini} kanal} tikslus
sureguliavimas

1

Analoginius kanalus galite tiksliai sureguliuoti
rankiniu bdu, jei gaunamas prastas signalas.

2

Meniu [Analogin: Rankinis ¾rengimas]
paspauskite Naršymo mygtukai ir
pasirinkite [Rasti kanalµ].
Paspauskite OK .
» Parodomas [Rasti kanalµ] meniu.

Atlikta

3

4

538.00

MHz

1

Žirdami TV pasirinkite kanal, kur
norite tiksliai sureguliuoti.

2

Paspauskite (Pradžia).
» Parodomas pagrindinis meniu.

3

Paspausdami Naršymo mygtukai
pasirinkite [Sµranka].

4

Paspauskite OK .
» Parodomas [Sµranka]meniu.

5

Paspausdami Naršymo mygtukai
pasirinkite [ rengimas] > [Kanalo
¾rengimas] > [Analogin: Rankinis
¾rengimas] > [Tikslus derinimas].

6

Paspauskite OK .
» Parodomas [Tikslus derinimas]meniu.

7

Jei norite rankiniu bdu vesti kanalo
dažn, paspauskite Naršymo mygtukai ar
Skaii} mygtukai.

8

Kai pasirenkamas tinkamas kanalo dažnis,
paspauskite Naršymo mygtukai, kad
pasirinktumte [Atlikta], tada paspauskite
OK .
» Parodomas [Analogin: Rankinis
¾rengimas]meniu.

9

Jei norite išsaugoti nauj kanal vietoj
dabartinio kanalo, paspauskite Naršymo
mygtukai, kad pasirinktumte [Išsaugoti
esamµ kanalµ].

Ieškoti

Paspauskite:
• Naršymo mygtukai ar Skaii}
mygtukai, jei norite rankiniu bdu
vesti kanalo dažn.
• Naršymo mygtukai, kad
pasirinktumte [Ieškoti], tada
paspauskite OK , kad bt
automatiškai ieškoma kito kanalo.
Kai pasirenkamas tinkamas kanalo dažnis,
paspauskite Naršymo mygtukai, kad
pasirinktumte [Atlikta].

5

Paspauskite OK .
» Parodomas [Analogin: Rankinis
¾rengimas] meniu.

6

Jei norite išsaugoti nauj kanal vietoj
dabartinio kanalo, paspauskite Naršymo
mygtukai, kad pasirinktumte [Išsaugoti
esamµ kanalµ]; arba, jei norite išsaugoti
nauj kanal nauju kanalo numeriu,
paspauskite [Išsaugoti kaip naujµ kanalµ].

7

Jei norite patvirtinti savo pasirinkim,
paspauskite OK .
» Kanalas išsaugotas.
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10 Jei norite patvirtinti savo pasirinkim,
paspauskite OK .

Jei TV veikia budjimo režimu, naujinimas
atliekamas kiekvien ryt. Šis naujinimas atitinka
js kanal sraše išsaugotus galimus js
transliuotojo kanalus.
Papildomai prie šio automatinio naujinimo galite
rankiniu bdu atnaujinti kanal sraš.
Patarimas
• Jei norite išjungti automatin atnaujinim, meniu

6

Priimamo skaitmeninio
signalo tikrinimas
Galite patikrinti skaitmenini kanal kokyb ir
signalo stiprum. Tai leidžia patikrinti antenos
arba palydovins lkšts padt ir j pakeisti.

1

Meniu [ rengimas] paspauskite Naršymo
mygtukai ir pasirinkite [Kanalo ¾rengimas]
> [Skaitmeninis: transliacijos testas] >
[Ieškoti].

2

Paspauskite OK .
» Parodomas [Ieškoti] meniu.

3

Paspauskite:
• Naršymo mygtukai ar Skaii}
mygtukai, jei norite rankiniu bdu
vesti kanalo dažn.
• Naršymo mygtukai, kad
pasirinktumte [Ieškoti], tada
paspauskite OK , kad bt
automatiškai ieškoma kito kanalo.
Jei signalo kokyb ir stiprumas yra
prasti, pakeiskite antenos arba
palydovins lkšts padt ir dar
kart patikrinkite.

4

Baig paspauskite Naršymo mygtukai ir
pasirinkite[Atlikta].

5

Paspauskite OK .
» Parodomas [ rengimas] meniu.

[ rengimas] paspauskite Naršymo mygtukai, kad
pasirinktumte [Kanalo ¾rengimas] > [Kanal}
naujin. budjimo rež.], tada pasirinkite [Išjungta].

1

Meniu [ rengimas] paspauskite Naršymo
mygtukai ir pasirinkite [Kanalo ¾rengimas]
> [Automatinis ¾rengimas].

2

Paspauskite OK .
» Pasirinkus [Pradti] parodomas
pranešimas, kuriame raginama pradti
kanalo naujinim.

3

Paspauskite OK .
» Parodomas kanalo naujinimo ekranas.

4

Paspauskite Naršymo mygtukai, jei norite
pasirinkti [Atnaujinti kanalus].

Pasirinkite "Atnaujinti
kanalus", kad
atnaujintumėte esamą
kanalų sąrašą. Pasirinkite
"Įrengti kanalus iš naujo",
kad kanalai būtų surasti ir
išsaugoti iš naujo.

Iš naujo įdiegti kanalus

Atnaujinti kanalus

Paspauskite OK .
» Parodomas [ rengimas] meniu.

Lie tuv išk ai

Kanal} sµrašo naujinimas
rankiniu b¡du

Pastaba
• Jei skaitmenin transliacija vis tiek priimama
prastai, kreipkits  montuotoj specialist.

5

Paspauskite OK .
» Vadovaudamiesi ekrane pateikiamais
nurodymais atlikite kanal naujinim.
Kai naujinimas baigtas, pasirenkamas
[Atlikta] ir parodomas pridt kanal
srašas.
LT
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Paleidimo pranešimo
nustatym} keitimas
junkite arba išjunkite paleidimo metu rodomus
pranešimus, kai reikalingas kanalo ar diegimo
naujinimas.

1

Meniu [ rengimas] paspauskite Naršymo
mygtukai ir pasirinkite [Kanalo ¾rengimas]
> [Kanal} atnaujinimo pranešimas].

2
3

Paspauskite OK .

38

Paspausdami Naršymo mygtukai
pasirinkite [ jungta] ar [Išjungta].
» Paleidimo pranešimai jungti arba
išjungti.

LT

rengini}
prijungimas

Norint gauti geriausi vaizdo kokyb,
rekomenduojame naudoti toliau pateiktus
jungi tipus, pateikiant nuo aukšiausios iki
vidutins vaizdo kokybs:

1
2
3
4

Jungtys nugarinje pusje
3

2

AUDIO
OUT

SPDIF
OUT

Lie tuv išk ai

7

1
EXT 2

(RGB/CVBS)

EXT 1

(RGB/CVBS)

4

HDMI

VGA

Y Pb Pr (komponentin)
SCART
VIDEO (sudtin)
Pastaba

• Šiame skyriuje pateiktos sujungimo schemos
yra tik pavyzdžiai. Galimi kitokie sujungimo
tipai.
AUDIO IN:
LEFT / RIGHT
HDMI 1 / DVI
HDMI 2 / DVI
HDMI 3 / DVI
VGA

HDMI 3

5
EXT 3

HDMI 2

HDMI 1
TV ANTENNA

6

7

8

Pastaba
• Jungtys nugarinje pusje 19–22 col.
modeliuose truput skiriasi nuo pateikt
schemoje.
• HDMI jungi skaiius skiriasi priklausomai nuo
televizoriaus modelio.
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a EXT 1/EXT 2 (SCART )
Analogin garso ir vaizdo vestis iš
analogini arba skaitmenini rengini,
pvz., DVD leistuv arba žaidim konsoli.

d VGA
Vaizdo vestis iš kompiuterio.

VGA
VGA

e AUDIO IN
Garso vestis iš rengini, kuriems reikia
atskiros garso jungties, pvz., kompiuterio.

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

AUDIO IN:
LEFT / RIGHT
HDMI 1 / DVI
HDMI 2 / DVI
HDMI 3 / DVI
VGA

f EXT 3 ( Y Pb Pr ir AUDIO L/R)
Analogin garso ir vaizdo vestis iš
analogini arba skaitmenini rengini,
pvz., DVD leistuv arba žaidim konsoli.
c AUDIO OUT L/R
Analogin garso išvestis  nam kino arba
kitas garso sistemas.
AUDIO
OUT
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AUDIO
IN

EXT 3

Šonins jungtys
Lie tuv išk ai

g HDMI 1/2/3
Skaitmeninio garso ir vaizdo vestis iš
didels raiškos skaitmenini rengini,
pvz., „Blu-ray“ leistuv.

Žr. tinkam sujungimo schem pagal
televizoriaus ekrano dyd:

26-52”

1

19-22”

Pastaba

2
3
4

• 19–22 col. modeliuose galima tik viena HDMI
jungtis. HDMI jungtis šiuose modeliuose
pažymta HDMI , o ne HDMI 1.

h TV ANTENNA
Signalo vestis iš antenos, kabelio arba
palydovo.

TV ANTENNA

5

6
7
8

a AUDIO IN L/R
Garso vestis iš analogini rengini
prijungiama prie VIDEO arba S-VIDEO.
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b VIDEO
Kompozitin vaizdo vestis iš analogini
rengini, pvz., VCR.

g HDMI
Skaitmeninio garso ir vaizdo vestis iš
didels raiškos skaitmenini rengini,
pvz., „Blu-ray“ leistuv.
h SERV. U
Naudoja tik technins priežiros
personalas.

Prijunkite kompiuter¾
c S-VIDEO
Vaizdo vestis iš analogini rengini, toki
kaip palydovins televizijos imtuvai.

Prieš prijungdami kompiuter¾ prie
televizoriaus:
• Nustatykite 60 Hz kompiuterio ekrano
atnaujinimo dažn.
• Kompiuteryje pasirinkite palaikom
ekrano skiriamj geb.
•
junkite [AK režimas], esant
[Paveiksllis]meniu (žr. ‘Vaizdo nustatym
reguliavimas rankiniu bdu’ puslapyje
16), ir nustatykite vaizdo format kaip
[Nepakeisto dydžio].
Viena iš toliau nurodytu jungi} prijunkite
kompiuter¾:
Pastaba

d

• Jei norite prijungti per DVI arba VGA, reiks
papildomo garso kabelio.

Stereogarso išvestis  ausines.
e COMMON INTERFACE
CAM lizdas slygins prieigos moduliui
(Conditional Access Module).
f USB
Duomen vestis iš USB saugojimo
rengini.
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HDMI kabelis

DVI-HDMI kabelis (galinis HDMI ir
AUDIO IN)

•

HDMI kabelis ir HDMI-DVI adapteris
(šoninis HDMI ir AUDIO IN L/R)

Lie tuv išk ai

•

AUDIO IN:
LEFT / RIGHT
HDMI 1 / DVI
HDMI 2 / DVI
HDMI 3 / DVI
VGA

DVI
DVI

•

•

DVI-HDMI kabelis (šoninis HDMI ir
AUDIO IN L/R)

VGA kabelis

AUDIO IN:
LEFT / RIGHT
HDMI 1 / DVI
HDMI 2 / DVI
HDMI 3 / DVI
VGA

VGA
DVI

VGA

•

HDMI kabelis ir HDMI-DVI adapteris
(galinis HDMI ir AUDIO IN)

AUDIO IN:
LEFT / RIGHT
HDMI 1 / DVI
HDMI 2 / DVI
HDMI 3 / DVI
VGA

DVI

LT
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Sµlygins prieigos modulis
(CAM – „Conditional Access
Module“)

Prieiga prie CAM paslaug}

1

dj ir suaktyvin CAM, paspauskite
OPTIONS .
» Parodomas parinki meniu.

Slygins prieigos moduliu (CAM) televizijos
kanalams dekoduoti aprpina skaitmenins
televizijos tarnyb operatoriai.

2

Paspausdami Naršymo mygtukai
pasirinkite [Bendroji sµsaja].

3

Paspauskite OK .
» Parodomas CAM program srašas.

4

Jei norite pasirinkti CAM program,
paspauskite Naršymo mygtukai.

5

Jei norite patvirtinti savo pasirinkim,
paspauskite OK .
» jungiama pasirinkta CAM programa.

Pastaba
• Kaip  slygins prieigos modul reikia dti
intelektualij kortel, žirkite iš operatoriaus
gautoje dokumentacijoje.

dkite ir aktyvinkite CAM.
Atsargiai

Kanalo dekoderio paskyrimas

• Btinai laikykits toliau aprašyt nurodym.
Neteisingai djus CAM, gali sugesti ir CAM, ir
televizorius.

1
2

3
4

44

Išjunkite televizori.
Laikydamiesi ant CAM atspausdint
nurodym, atsargiai dkite CAM 
COMMON INTERFACE televizoriaus
šone.

Prieš naudodami skaitmenin SCART kanal
dekoder pasirinkite norim iškoduoti kanal ir
paskirkite dekoderiui EXT 1 ar EXT 2.

1

Žirdami TV paspauskite (Pradžia).
» Parodomas pagrindinis meniu.

2

Paspausdami Naršymo mygtukai
pasirinkite [Sµranka].

3

Paspauskite OK .
» Parodomas [Sµranka]meniu.

4

Paspausdami Naršymo mygtukai
pasirinkite [ rengimas] > [Dekoderis] >
[Kanalas].

5

Paspauskite Naršymo mygtukai ir
pasirinkite [B¡sena], tada dekoderio viet,
(pvz., EXT 1 ar EXT 2).

6

Jei norite patvirtinti savo pasirinkim,
paspauskite OK .
» Dekoderis paskirtas.

Stumkite CAM gilyn tiek, kiek jis telpa.
junkite televizori ir palaukite, kol CAM
bus suaktyvintas. Tai gali užtrukti kelias
minutes. Naudojimo metu neišimkite
CAM iš lizdo, nes skaitmenins paslaugos
taps neaktyvios.
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Js TV palaiko „Philips EasyLink“, pagal HDMI
CEC (angl. Consumer Electronics Control
- klient elektronikos priežira) protokol.
„EasyLink“ suderinti renginiai, prijungti
naudojant HDMI jungtis ir valdomi vienu
nuotolinio valdymo pulteliu.
Pastaba
• „Philips“ neužtikrina 100% suderinamumo su
visais HDMI CEC renginiais.

Pastaba
• „EasyLink“ suderintas renginys turi bti
jungtas ir pasirinktas kaip šaltinis.

„EasyLink“ funkcijos
Greitasis paleidimas
Kai prijungiate televizori prie greitj
paleidim palaikani rengini, galite valdyti
televizori ir renginius vienu nuotolinio
valdymo pultu.
Greitasis parengties režimas
Kai prijungiate TV prie parengties režim
palaikani rengini, galite naudoti TV
nuotolinio valdymo pult ir perjungti TV bei
visus prijungtus HDMI renginius  parengties
režim.
Sistemos garso valdymas
Kai prijungiate TV prie su HDMI CEC
suderint rengini, TV gali automatiškai
paleisti garso raš iš prijungto renginio.
Jei norite naudoti greitojo režimo gars, turite
TV priskirti garso vest iš prijungto renginio.
Galite naudoti prijungto renginio nuotolinio
valdymo pult, jei norite sureguliuoti garsum.
Funkcij} priskyrimas nuotolinio valdymo
pultelio mygtukui
Funkcij priskyrimas nuotolinio valdymo
pultelio mygtukui leidžia valdyti su „EasyLink“
suderintus renginius naudojant TV nuotolinio
valdymo pultel.

„EasyLink“ mygtukai
Lie tuv išk ai

„Philips EasyLink“ naudojimas

Galite valdyti su „EasyLink“ suderintus
renginius toliau pateikiamais TV nuotolinio
valdymo pultelio mygtukais.
Mygtukas
(Leisti /
pristabdyti)
(Stabdyti)

„EasyLink“ funkcija
Paleidžia, sustabdo arba tsia
atkrim „EasyLink“ renginyje.
Sustabdo atkrim „EasyLink“
renginyje.
( rašyti) Paleidžia ar sustabdo vaizdo
rašym „EasyLink“ renginyje.
Ieško atgal „EasyLink“
(Ankstesnis) renginyje.
(Kitas)
Ieško pirmyn „EasyLink“
renginyje.
0-9 (Skaii} Kai jungtas „EasyLink“,
mygtukai)
parenka pavadinim, skyri ar
takel.
Leidžia naršyti po „EasyLink“
(Naršymo
rengini meniu.
mygtukai)
OK
Suaktyvina pasirinkim arba
jungia „EasyLink“ renginio
meniu.
Rodomas „EasyLink“ renginio
OPTIONS meniu. Atkreipkite dmes,
kad paspaudus (Pradžia)
rodomas TV meniu.
TV
Perjungia atgal  antenos šaltin
iš režimo „EasyLink“.
jungus „EasyLink“ perjungia
(Parengties TV ir visus „EasyLink“
renginius  budjimo režim.
režimas
Paspauskite (Parengties
¾jungtas)
režimas ¾jungtas) ir laikykite
paspaud bent 3 sekundes.
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„EasyLink“ ¾jungimas arba išjungimas
Pastaba

Pastaba
• Jei negalite išeiti iš renginio meniu, paspauskite
OPTIONS , tada spauskite OK .

• Nejunkite „Philips EasyLink“ funkcijos, jei
neketinate ja naudotis.

1
2
3

4
5

Žirdami televizori paspauskite
(Pradžia).
» Parodomas pagrindinis meniu.
Paspausdami Naršymo mygtukai
pasirinkite [Sµranka].
» Parodomas [Sµranka]meniu.
Paspausdami Naršymo mygtukai
pasirinkite [ rengimas] > [Nuostatos] >
[EasyLink].
» Rodomas „EasyLink“ meniu.

TV garsiakalbi} nustatymas ¾
„EasyLink“ režimµ
Kai turinys leidžiamas iš nam kino, suderinto
su „EasyLink“, TV garsiakalbi garsas
automatiškai išjungiamas.

1

Jeigu žirite turin iš „EasyLink“ renginio,
paspauskite OPTIONS .
» Parodomas parinki meniu.

2

Paspauskite Naršymo mygtukai, jei norite
pasirinkti [Televizoriaus garsiakalbiai].
» Parodomas [Televizoriaus
garsiakalbiai] meniu.

3

Paspauskite Naršymo mygtukai, jei norite
pasirinkti [Automatinis (EasyLink)].

4

Jei norite patvirtinti savo pasirinkim,
paspauskite OK .
» TV garsiakalbiai nustatyti  „EasyLink“ režim.

5

Jei norite išeiti, paspauskite

Pasirinkite [ jungta] arba [Išjungta].
Jei norite patvirtinti savo pasirinkim,
paspauskite OK .
» „EasyLink“ jungtas arba išjungtas.

Funkcij} priskyrimo nuotolinio
valdymo pultelio mygtukui ¾jungimas
arba išjungimas
Pastaba
• Prieš jungdami nuotolinio valdymo pultelio
mygtuk peradresavim junkite „EasyLink“.

1

Žirdami televizori paspauskite
(Pradžia).
» Parodomas pagrindinis meniu.

2

Paspauskite Naršymo mygtukai, jei norite
pasirinkti [Sµranka].
» Parodomas [Sµranka] meniu.

3

Paspausdami Naršymo mygtukai
pasirinkite [ rengimas] > [Nuostatos] >
[EasyLink nuotolinis valdymas].

4

Pasirinkite [ jungta], tada paspauskite OK .
» Pasitrinktoje HDMI jungtyje funkcij
priskyrimas nuotolinio valdymo pultelio
mygtukui jungtas arba išjungtas.
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OPTIONS .

„Kensington“ užrakto naudojimas
Kitoje TV pusje yra „Kensington“ saugos lizdas.
Apsaugokite nuo vagysts padar „Kensington“
užrakto kilp tarp lizdo ir pastovaus daikto, pvz.,
sunkaus stalo.

Gaminio informacija gali bti pakeista be
spjimo. Jei norite išsamios gaminio informacijos,
apsilankykite www.philips.com/support.

Palaikomos ekrano
skiriamosios gebos

Multimedija
•

•

Palaikomas saugojimo renginys: USB (FAT
arba DOS formatuotas; tik palaikantis
talpiosios atminties klas)
Palaikomi šie multimedijos fail formatai:
• vaizdai: JPEG
• garsas: MP3, LPCM
• vaizdas: MPEG1, MPEG2, H.264/
MPEG-4 AVC
Pastaba

• Multimedijos fail pavadinim ilgis neturi bti
didesnis nei 128 simboliai.

Kompiuterio formatai
• Skyra – atnaujinimo dažnis:
• 640 x 480 – 60 Hz
• 800 x 600 – 60 Hz
• 1024 x 768 – 60 Hz
• 1280 x 1024 – 60 Hz (palaikoma tik
pilno HD TV)
• 1360 x 768 – 60 Hz
• 1600 x 1200 – 60 Hz (palaikoma tik
pilno HD TV)
• 1920 x 1080 – 60 Hz
Vaizdo ¾raš} formatai
• Skyra – atnaujinimo dažnis:
• 480i – 60 Hz
• 480p – 60 Hz
• 576i – 50 Hz
• 576p – 50 Hz
• 720p – 50 Hz, 60 Hz
• 1080i – 50 Hz, 60 Hz
• 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz,
60 Hz

Imtuvinis derintuvas /
primimas / perdavimas
•
•
•
•

Antenos vestis: 75 om koaksialin
(IEC75)
Televizijos sistema: DVB COFDM 2K/8K
Vaizdo raš atkrimas: NTSC, SECAM,
PAL
DVB-T (angl. Digital Video BroadcastingTerrestrial – skaitmeninis vaizdo
transliavimas – antžemin televizija) ir
DVB-C (angl. Digital Video BroadcastingCable – skaitmeninis vaizdo transliavimas
– kabelin televizija). Žr. ant televizoriaus
nugarins puss išvardintas šalis.

Nuotolinio valdymo pultas
•
•

Tipas: PF03E09B / PF02E09B / PF02E09W
Baterijos: 2 x AAA (LR03 tipas)
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8 Gaminio
informacija

Maitinimas

EPG informacija

•
•

8 dien EPG galimas tik kai kuriose šalyse

•

Maitinimas: AC 220-240; 50 Hz
Budjimo režimu sunaudojama galia: <
0,15 W
Aplinkos temperatra: nuo 5 iki 35
laipsni Celsijaus temperatra

Papildomi TV laikikliai
Televizoriaus montavimui prie sienos sigykite
„Philips“ arba atitinkam VESA TV laikikl.
Kad kabelius ir jungtis apsaugotumte nuo
pažeidimo, tvirtindami TV palikite nors 2,2 coli
ar 5,5 cm tarp iki sienos.
spjimas
• Laikykits vis TV laikiklio pritvirtinimo
nurodym. „Koninklijke Philips Electronics
N.V.“ neprisiima atsakomybs už netinkam
TV pritvirtinim, dl kurio vyksta nelaimingas
atsitikimas, susižeidžiama ar patiriama žala.

TV ekrano dydis Rekomenduojamas VESA laikiklis

19 coli / 48
cm
22 coli / 56
cm
26 coli / 69
cm
32 coli / 81
cm
37 coli / 94
cm
42 coli / 107
cm
47 coli / 119
cm
52 coli / 132
cm
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VESA MIS-D 75, 4
VESA MIS-D 100, 4
VESA MIS-E 200, 100, 4
VESA MIS-F 200, 200, 6
VESA MIS-F 200, 200, 6
VESA MIS-F 400, 400, 6
VESA MIS-F 400, 400, 8
VESA MIS-F 400, 400, 8

Šalis

8 dien} EPG

JK
Pranczija
Suomija
Švedija
Danija
Norvegija
Ispanija
Vokietija
Italija
Graikija
Nyderlandai
ekijos Respublika
Belgija
Austrija
Šveicarija
Estija
Lietuva
Kroatija
Vengrija
Airija
Liuksemburgas
Lenkija
Portugalija
Rusija
Slovakija
Slovnija
Rumunija
Serbija
Latvija
Ukraina
Bulgarija
Kazachstanas

Taip
Ne
Taip
Taip
Taip
Taip
Taip
Taip
Taip
Ne
Taip
Taip
Ne
Taip
Taip
Taip
Taip
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

Šioje dalyje nurodomos dažniausiai iškylanios
problemos ir j sprendimo bdai.

Bendros su TV susijusios
problemos
Televizorius ne¾sijungia:
•
atjunkite maitinimo laid nuo maitinimo
lizdo; palaukite minut ir vl prijunkite;
•
patikrinkite, ar maitinimo laidas tinkamai
prijungtas.
jungtas televizorius nereaguoja ¾ nuotolinio
valdymo pultel¾ ar šone esanius valdiklius
Kai televizorius jungtas, priekinis LED
indikatorius mirksi 20–25 sekundži. Tai
prasta. Šiuo momentu televizorius nereaguos
 nuotolinio valdymo pultel ar šone esanius
valdiklius. Kai vaizdas rodomas ekrane,
pirmas kelias sekundes TV reaguoja tik 
toliau nurodytus nuotolinio valdymo pultelio
mygtukus:
+/- ( VOLUME +/-), P +/- (Program +/-),
(MUTE ) ir (Parengties režimas ¾jungtas).
Visus mygtukus galima naudoti, kai priekinis
LED indikatorius nustoja mirksti.
Nuotolinio valdymo pultas neveikia tinkamai:
•
patikrinkite, ar nuotolinio valdymo pulto
elementai tinkamai dti + / - kryptimi;
•
pakeiskite nuotolinio valdymo pulto
elementus, jei jie išsikrov arba baigia
išsikrauti;
•
nuvalykite nuotolinio valdymo pult ir
televizoriaus daviklio objektyv.

Televizoriaus parengties režimo lemput
mirksi raudona spalva:
•
atjunkite maitinimo laid nuo maitinimo
lizdo; prieš vl prijungdami maitinimo
laid, palaukite, kol televizorius atvs;
jei lemput vis tiek mirksi, susisiekite su
„Philips“ klient aptarnavimo tarnyba.
Užmiršote kodµ, kuriuo atrakinama apsaugos
nuo vaik} funkcija
•
veskite „8888“.
Netinkama televizoriaus meniu kalba.
•
Pakeiskite televizoriaus meniu kalb (žr.
‘Pakeiskite kalbos nustatymus’ puslapyje
12) tokia, kokios pageidaujate.
Kai ¾jungiate / išjungiate arba perjungiate
televizori} ¾ parengties režimµ, televizoriaus
korpuse girdimas gergždžiantis garsas:
•
nereikia imtis joki veiksm. Gergždžiantis
garsas yra prastas dalykas, atsirandantis
dl televizoriaus pltimosi ir susitraukimo
jam atvstant ir šylant. Tai neturi takos
TV veikimui.
Kai TV veikia budjimo režimu, parodomas
paleidimo prisistatymo ekranas, tada vl
¾sijungia budjimo režimas.
Tai prasta. Paleidimo ekranas yra
•
rodomas, kai TV yra atjungiamas nuo
maitinimo ir vl prijungiamas.

Su TV kanalais susijusios
problemos
Anksiau ¾diegti kanalai nerodomi kanal}
sµraše:
•
patikrinkite, ar pasirinkote tinkam kanal
sraš.
rengimo metu nerasta joki} skaitmenins
televizijos kanal}:
•
Patikrinkite, ar js šalyje televizorius
palaiko DVB-T, DVB-T „Lite“ ar DVB-C.
Žr. kitoje televizoriaus pusje išvardytas
šalis.
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9 Triki}
diagnostika ir
šalinimas

Su vaizdu susijusios
problemos
TV ¾jungtas, bet nerodomas joks vaizdas:
•
patikrinkite, ar antena tinkamai prijungta
prie TV;
•
patikrinkite, ar pasirinktas tinkamas
renginys kaip TV šaltinis.
Girdisi garsas, bet nra jokio vaizdo:
•
patikrinkite, ar tinkamai nustatyti vaizdo
nustatymai.
Gaunamas silpnas TV signalas iš antenos:
•
patikrinkite, ar antena tinkamai prijungta
prie TV;
•
garsiakalbiai, nežeminti garso renginiai,
neono lempos, aukšti pastatai ir kiti
dideli objektai gali turti takos gaunamo
signalo kokybei. Jei manoma, pabandykite
pagerinti priimamo signalo kokyb pakeit
antenos krypt arba patrauk renginius
toliau nuo TV.
•
jei silpnas tik vieno kanalo gaunamas
signalas, tiksliai sureguliuokite t kanal.
Prasta prijungt} ¾rengini} vaizdo kokyb:
•
patikrinkite, ar renginiai tinkamai prijungti;
•
patikrinkite, ar tinkamai nustatyti vaizdo
nustatymai.
TV neišsaugojo vaizdo nustatym}:
• patikrinkite, ar nustatytas pagrindinis TV
vietos nustatymas. Šis režimas leidžia
lanksiai keisti ir išsaugoti nustatymus.
Vaizdas nepritaikytas ekranui – per didelis arba
per mažas:
•
pabandykite naudoti kit vaizdo format.
Netinkama vaizdo padtis:
•
iš kai kuri rengini gaunami vaizdo
signalai gali bti netinkamai suderinti
su ekranu. Patikrinkite renginio signalo
išvest.
Transliavimo vaizdas yra nestabilus:
•
Norint pasiekti turin gali reikti naudoti
slygins prieigos modul. Kreipkits 
operatori.
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„El. etikets“ reklamins antrašts informacija
rodoma televizoriaus ekrane:
Televizorius nustatytas [Parduotuv] režime.
Pašalinkite el. etiket, nustatydami televizori
 [Pradžia] režim. Meniu [Pradžia] pasirinkite
[Sµranka] > [ rengimas] > [Nuostatos]
> [Vieta] meniu. Jei norite užtikrinti, kad
televizorius visiškai išjungtas iš [Parduotuv]
režimo, televizori btina jungti  budjimo
režim.

Su garsu susijusios problemos
Yra vaizdas, bet nra televizoriaus garso:
Pastaba
• jei neaptinkamas garso signalas, televizorius
automatiškai išjungia garso išvest – tai ne
gedimas.

•

Patikrinkite, ar tinkamai prijungti visi
kabeliai.
•
Patikrinkite, ar garsumas nenustatytas  0.
•
Patikrinkite, ar neišjungtas garsas.
•
Patikrinkite, ar garso meniu jungta
televizoriaus garsiakalbi nuostata.
•
Patikrinkite, ar TV garso išvestis yra
prijungta prie su HDMI CEC / „EasyLink“
suderinamo HTS renginio garso vesties.
Gars girdsite per HTS garsiakalbius.
Matomas vaizdas, taiau prasta garso kokyb:
•
patikrinkite, ar tinkamai nustatyti garso
nustatymai.
Matomas vaizdas, taiau garsas sklinda tik iš
vieno garsiakalbio:
•
patikrinkite, ar garso balansas nustatytas
per vidur.

Iškyla problem} dl HDMI ¾rengini}:
•
atkreipkite dmes, kad dl HDCP
palaikymo gali ilgiau užtrukti, kol per
televizori iš HDMI renginio bus
parodytas turinys;
•
jei televizorius neatpažsta HDMI
renginio ir nerodomas joks vaizdas,
pabandykite perjungti šaltin iš vieno
renginio  kit ir vl atgal;
•
jei girdimas garsas nuolat pertraukiamas,
patikrinkite, ar tinkami išvesties iš HDMI
renginio nustatymai;
•
jei naudojamas HDMI--DVI adapteris
arba HDMI  DVI kabelis, patikrinkite, ar
prie AUDIO L/R arba AUDIO IN (tik
mini lizdas) prijungtas papildomas kabelis.
Negalite naudoti „EasyLink“ funkcij}:
•
Patikrinkite, ar HDMI renginiai yra
suderinami su HDMI-CEC. „EasyLink“
funkcijos veikia tik su renginiais, kurie yra
suderinami su HDMI-CEC.
Su HDMI CDC / „EasyLink“ suderinamµ
garso ¾rengin¾ prijungus prie TV, TV nerodo
jokios nutildymo arba garsumo piktogramos,
kai garsumas išjungiamas, mažinamas arba
didinamas.
•
Tai prasta, kai prijungiamas su HDMI
CEC / „EasyLink“ suderinamas renginys.

Garso ir vaizdo failai gerai negrojami arba
nerodomi
•
USB laikmenos perdavimo našumas
gali riboti duomen perdavimo greit
 televizori, todl atkrimas gali bti
prastas.

Lie tuv išk ai

Su HDMI prijungimu
susijusios problemos

Su kompiuterio prijungimu
susijusios problemos
Nestabilus televizoriuje rodomas kompiuterio
vaizdas:
•
Patikrinkite, ar kompiuteris naudoja
palaikom skiriamj geb ir kadr dažn.
•
Nustatykite, kad televizoriaus vaizdo
formatas bt  neatitaikomas.

Susisiekite su mumis
Jei negalite išsprsti problemos, žr. šio
televizoriaus DUK adresu: www.philips.com/
support.
Jei nepavyksta išsprsti problemos, susisiekite
su js šalyje esania „Philips“ klient
aptarnavimo tarnyba, kaip nurodyta šiame
naudotojo vadove.
spjimas
• Nebandykite televizoriaus taisyti patys. Tai

USB ryšio problemos
Nerodomas USB ¾renginio turinys:
•
patikrinkite, ar USB saugojimo renginys
nustatytas kaip palaikantis „Talpiosios
atminties klas“, kaip aprašyta saugojimo
renginio dokumentacijoje.
•
Patikrinkite, ar USB laikmena suderinama
su televizoriumi.
•
Patikrinkite, ar televizorius palaiko garso ir
vaizdo fail formatus.

gali bti rim susižeidim, nepataisomo
televizoriaus gedimo arba garantijos anuliavimo
priežastis.

Pastaba
• Prieš kreipdamiesi  „Philips“, užsirašykite
savo televizoriaus model ir serijos numer. Šie
numeriai pateikti kitoje televizoriaus pusje ir
ant pakuots.
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10 Rodykl
A
analoginis
neautomatinis diegimas
35
tikslus sureguliavimas
36
apsauga nuo vaik}
nustatyti arba keisti kod
25
TV užraktas
25
Asmeninis identiÓkavimo numeris arba PIN
kodas
49
atspalvis
16
atspalvis
16
aukšti
18
ausini} garsumas
18
automatinis garsumo sulyginimas
18

Š
šviesos daviklis

¾renginiai
traukti  pagrindin meniu
pašalinti iš pagrindinio meniu
prijunkite
žirti

16

10
13
39
10

„
„Kensington“ užraktas
„Smart“ nustatymai
„S-video“

46
14
41

B
Bendroji sµsaja
bosai

44, 41
18

EasyLink
Funkcij priskyrimas nuotolinio valdymo
pultelio mygtukui
jungti
išjungti
mygtukai
TV garsiakalbiai
ypatybs
ekranas
skiriamoji geba
ekrano prieži¡ra
erdvinis garsas

demonstracin versija
Dual I-II
DVB-C ir DVB-T
prieiga
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33
18
35

47
5
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gamykliniai nustatymai
garsiakalbiai
garso balansas
garso ¾rašo kalba
garso nustatymai
garsumas
ausins
nutildyti
reguliuoti
silpnaregis

33
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18
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10, 46
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jungtys
triki diagnostika ir šalinimas
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išplstins ypatybs
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5
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jungtys
apžvalga
USB
USB
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39
kalba
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triki diagnostika ir šalinimas
49
kanalai
diegimas
automatinis
34
rankinis
35
kanal paslpimas
22
kanal perjungimas
9
mgstamiausij srašas
20
pertvarkyti / išdstyti iš naujo
21
pervadinkite
22
primimo testavimas (skaitmeniniai kanalai)
37
sureguliuoti
36 , 36
kanal} dekoderis
44
kanal} diegimas
automatinis
34
rankinis
35
kanal} tinklelis
kanal jungimas ir keitimas
10
Kompiuterio režimas
16
kompiuteris
technins speci kacijos
47
kontrastas
16

L
laikmatis
miego režimo laikmatis
laikrodis
ekranas
keisti režim
vasaros laikas

24
27
28
28

pagrindinis meniu
srankos meniu
teletekstas
triki diagnostika ir šalinimas
miego režimo laikmatis
Mono/Stereo
montuoti ant sienos skirtas laikiklis
multimedija
muzikos klausymas
palaikomi formatai
USB
vaizdo raš peržira
muzika
nustatymai
palaikomi formatai
skaitmeninis radijas
USB

12
13
19
49
24
18
48
29
47
28
30
29
47
30
29

N
nam} režimas
nuotolinio valdymo pultas
apžvalga
funkcij priskyrimas
maitinimo elementai
technins speci kacijos
triki diagnostika ir šalinimas
nuotraukos
palaikomi formatai
skaidri demonstracija
nustatymai
garsas
kalba
TV nuostatos
vaizdas
nustatym} asistentas

32
7
46
47, 5, 49
47
49
47
29
18
12
32
16
14

P
M
maitinimas
maitinimo elementai
mgstamiausi} sµrašas
kurti
triki diagnostika ir šalinimas
meniu
kalba

48 , 49
47, 5, 49
20
49
12

pagal laikmat¾
Pagrindinis meniu
rengini pašalinimas
prieiga
parduotuvs režimas
parengties režimas
triki diagnostika ir šalinimas
perdavimas
triki diagnostika ir šalinimas

24
13
12
32
49
49
LT

53

Lie tuv išk ai

K

Pixel Plus
primimas
prijungimas
apžvalga
HDMI
kokyb
PC
SCART
sudedamasis
sudtinis
S-video
technins speci kacijos
triki diagnostika ir šalinimas
USB
programin ¾ranga
atnaujinimas
versija
Puslapi} lentel

16
37, 50
39
41
39
51
39
39
41
41
47
51
28
31
31
19

R
r¡pinimasis aplinka
ryškumas
ryškumas
vaizdas

5
16
16

Sµlygins prieigos modulis
44
Sµlygins prieigos modulis
44, 41
sµrankos meniu
13
saugumas
4
SCART
39
silpnaregis
18
skaitmenins paslaugos
CAM
44
teletekstas
20, 11, 19
skaitmeninis kanalas
primimo testavimas
37
prisijungimas prie DVB-C ir DVB-T tinkl 35
subtitr kalba
27
skaitmeninis radijas
30
spalva
16
SPDIF
39
stovas
4, 48
subtitrai
analoginiame kanale
26
kalba
27
LT

27
39

T
technins speciÓkacijos
Techniniai gaminio duomenys
teletekstas
2.5 teletekstas
dvigubas ekranas
funkcijos
meniu
naudojimas
paieška
papildomi puslapiai
Puslapi lentel
puslapi padidinimas
transponavimas
triki} diagnostika ir šalinimas
TV
junkite
išjunkite
parengties režimas

47
47
20
19
19
19
11
20
19
19
20
4
49
9
9
9

U
užraktas
„Kensington“

S

54

skaitmeniniame kanale
sudtinis kabelis

46

V
vaizdas
nustatymai
vaizdo formatas
keisti
triki diagnostika ir šalinimas
vaizdo ir garso patirties juosta
vaizdo ¾rašai
palaikomi formatai
žirkite
VGA
vieta

16
17
50
15
47
30
39
32

