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10 PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Halb pildikvaliteet ühendatud seadmetest:

Personaalarvuti pilt televiisoris pole stabiilne või
pole sünkroniseeritud:

Televiisor ei salvestanud seadistusi:

Pilt ei sobi ekraaniga, see on liiga suur või väike:

Pildi asukoht ekraanil pole õige:

Kui Te ei suuda oma probleeme lahendada, vaadake
selle televiisori KKK www.philips.com/support.

Kui probleem jääb lahendamata, võtke ühendust
klienditeenindusega.

Ärge üritage televiisorit ise parandada. See võib
põhjustada tõsiseid vigastusi, parandamatut
kahju televiisorile ja muudab garantii kehtetuks.

Palun vaadake järgi oma televiisori mudel ja
seerianumber, enne meiega ühenduse võtmist.
Need numbrid on televiisori küljel ja tagaosas,
samuti pakendil.
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kontrollige, kas seadmed on õigesti ühendatud.
Samuti määrake seadmed ühendustele.
Kontrollige, kas pildiseadistused on õiged
(vaadake “Pildiseadistuste kohandamine”

leheküljel 19).

Kontrollige, kas televiisor on seatud kodu
reþiimile, mis võimaldab muuta kõiki

seadistusi.

Proovige teise pildiformaadi kasutamist
(vaadake “Pildiformaadi muutmine” leheküljel
20).
Määrake oma seade ühenduse juurde.

Pildi signaalid mõnedest seadmetest ei sobi
õigesti. Kontrollige seadme signaali väljundit.

HDCP tugi võib viivitada aega, mis kulub
televiisoril seadmest tuleva sisu kuvamiseks.
Kui televiisor ei tunne ära seadet ja ekraanil ei
kuvata pilti, proovige ühelt seadmelt teisele
lülitamist ja siis tagasi, et uuesti seade käivitada.
Kui on helimoonutusi, kontrollige HDMI seadme
kasutusjuhendit, et kontrollida väljund-
seadistuste õigsust. Alternatiivselt, püüdke
audio signaali ühendamist HDMI seadmest
televiisorisse kasutades AUDIO IN televiisori
tagaosas.
Kui kasutatakse HDMI DVIiks adapterit või HDMI
DVIiks kaablit, kontrollige, et lisa audiokaabel on
ühendatud AUDIO IN. Samuti peate määrama
audio ühenduse.

Seadistage oma seade “Mass Storage Class”

sobilikuks, nagu kirjutatakse Teie seadme
dokumentides.
USB seade võib olla mittesobilik televiisoriga.
Kõiki audio ja pildiformaate ei toetata (vaadake
“Tehnilised täpsustused” leheküljel 45).

USB seadme ülekanne võib piirata ülekande-
kiirust.

Kontrollige, et toetatud resolutsioon ja
uuenduskiirus on personaalarvutil valitud
(vaadake “Tehnilised täpsustused” leheküljel
45).

(Home)

USB ühenduse probleemid

Audio ja pildi faile ei mängita või kuvata sujuvalt:

HDMI ühenduse probleemid

USB ühenduse probleemid

Personaalarvuti ühenduse probleemid

Võtke meiega ühendust

Hoiatus

Märkus

Probleemid HDMI seadmetega:
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Selles peatükis kirjeldatakse enamlevinud
probleeme ja lahendusi neile.

Televiisor ei lülitu sisse:

Kaugjuhtimispult ei tööta korralikult:

Ootere iimi tuli televiisoril vilgub punaselt:

Televiisori menüü on vales keeles:

Televiisorit sisse/välja/ootere iimile lülitades
kuulete kriiksuvat heli televiisorist:

Varem installeeritud telekanalid ei ilmu enam
nimekirjas:

Digitaalseid kanaleid ei leita installeerimise
käigus:

þ

Unustasite lastekoodi:

þ

On heli, aga pole pilti:

Antennivastuvõtjast tuleb halva kvaliteediga
televisiooni vastuvõtt:

Üldised probleemid televiisoriga

Telekanalite probleemid

Heliprobleemid

Märkus

Pildiprobleemid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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0
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Lülitage välja voolujuhe, oodake minut ja lülitage
voolujuhe uuesti vooluvõrku.
Kontrollige, et voolujuhe on korralikult
ühendatud ja et vool on olemas.

Kontrollige, et kaugjuhtimispuldi patareide
polaarsused on õigesti.
Vahetage välja kaugjuhtimispuldi patareid, kui
nad on vanad või nõrgad.
Puhastage kaugjuhtimispuldi ja televiisori
sensori lääts.

Lülitage välja televiisor ja võtke voolujuhtmest
välja. Oodake kuni televiisor jahtub maha, enne
vooluvõrku tagasi ühendamist ja jälle sisse
lülitamist. Kui tuli hakkab jälle vilkuba, võtke
ühendust klienditeenindusega.

Sisestage 8888 (vaadake “Telekanalite või
ühendatud seadmete lukustamine” (Lapselukk)
leheküljel 27).

Muutke televiisori menüü keel endale sobivaks.

Tegevus pole vajalik. See heli on normaalne
televiisori laiali minemine ja kokkutõmbumine,
kui see kuumeneb ja jahtub. See ei mõjuta
televiisori tööd.

Kontrollige, et olete valinud õige nimekirja.
Kanal võib olla mahainstalleeritud
menüüs. Menüüle ligipääsemiseks vajutage

ja valige
.

Kontrollige, kas televiisor toetab DVB-T Teie
riigis. Vaadake riikide nimekirja televiisori
tagaosas.

Kontrollige, kas kõik juhtmed on õigesti
ühendatud.
Kontrollige, ega heli pole pandud 0 peale.
Kontrollige, ega heli pole summutatud.

Kui vaja, proovige muuta
audio seadistusi.

Kontrollige, kas audioseadistused on õigesti
seatud (vaadake “Heliseadete kohandamine”

leheküljel 18).

Kontrollige, kas antenn on korralikult ühendatud.
Kontrollige, kas õige seade on valitud.

Kontrollige, kas pildiseadistused on õiged
(vaadake “Pildiseadistuste kohandamine”

leheküljel 19).

Kontrollige, kas antenn on õigesti televiisoriga
ühendatud.
Kõlarid, juhtmevabad seadmed, neoontuled,
kõrged ehitised või mäed võivad mõjutada
pildikvaliteeti. Proovige parandada vastuvõtu-
kvaliteeti muutes antenni asendit või seadmete
televiisorist eemale nihutamisega.
Kontrollige, et õige televiisorisüsteem Teie
regiooni jaoks oleks valitud (vaadake “Samm 1:
Süsteemi valimine” leheküljel 34).
Kui vastuvõtt on halb vaid ühel kanalil, proovige
seda kanalit hääletada (vaadake “Analoog-
kanalite häälestamine” leheküljel 35).

(Rearrange)

MENU (TV menu) > (Installation) >
(Channel installation) > (Rearrange)

Pilt on, kuid helikvaliteet on halb:

On pilt, kuid helikvaliteet on halb:
Kontrollige heliseadistusi, kontrollige, et
Stereo oleks valitud ja et ekvalaiseri
seadistused on õiged.

On küll pilt, aga heli tuleb vaid ühest kõlarist:

Indikaatortuli põleb, aga pilti pole:

Kui helisignaal puudub, lülitab televiisor
automaatselt audio väljundi välja, see pole rike.

3
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1 MÄRKUS

2008 © Koninklijke Philips Elektroonika N.V. Kõik
autoriõigused kaitstud. Muudatusi võidakse teha,
ilma sellest ette teatamata. Kaubamärgid kuuluvad
Koninklijke Philips Elektroonika N.V.le või nende
vastavatele omanikele.

Philips säilitab kõik õigused teha igal ajal tootes
muudatusi ilma kohustuseta vastavalt seadistada
varasemaid seadmeid.

Antud käsiraamatu materjal on adekvaatne süsteemi
korrektseks kasutamiseks. Kui toode või selle
individuaalseid mooduleid ja toiminguid kasutatakse
muudeks tegevusteks, erinevalt nendest, mida on
siin kirjeldatud, peab kättesaadav olema kinnitus
toote kehtivusest ja sobivusest. Philips garanteerib,
et materjal ise ei riku ühtegi Ühendriikide patenti.
Edasisi garantiisid ei väljastata ega kehtestada.

Ükski komponent ei ole ise kasutatav. Ärge avage
ega eemaldage katteid. Parandusi võib teha ainult
Philipsi Teeninduskeskuses ja ametlikes
paranduspoodides. Vastasel korral kaotab garantii
kehtivuse.
Iga toiming, kohandused, mis on selles
käsiraamatus keelatud või mitte soovitatud, samuti
volitamata kokkupaneku protseduurid, muudavad
garantii kehtetuks.

Sellel LCD tootel on suur hulk värvipikseleid. Kuigi
sellel on 99,999% või rohkem efektiivseid pikseleid,
mustad täpid või eredad valgustäpid (punane,
roheline või sinine) võivad püsivalt ilmuda ekraanile.
See on kuvari (ühtsete tööstuse standardite sees)
struktuuri omadus ja ei ole talitlushäire.

See televiisor sisaldab avatud lähtekoodiga tarkvara.
Siinkohal pakub Philips, palve alusel, toote kohale
toimetamist või kättesaadavust, mitte suurema tasu
kui esindatud lähtekoodi füüsiliselt laiali jaotamise
kulu, lõpliku masinloetava koopia tegemise kulu
vastavate lähtekoodide meediumile, mida
tavapäraselt kasutatakse tarkvara vahetusel. See
pakkumine kehtib 3 aastat peale toote
ostukuupäeva. Lähtekoodi saamiseks kirjutage
Philipsi Tarbijate Elustiili Arendusjuhile

LoB Mainstream Displays

620A Lorong 1, Toa Payoh

Singapore 319762

Koninklijke Philips Elektroonika N.V. toodab ja müüb
mitmeid tarbijale suunatud tooteid, mis nagu iga
elektrooniline aparaat, üldiselt omavat võimet kiirata
ja vastu võtta elektromagnetilisi signaale.

Üks Philipsi juhtivaid äriprintsiipe on, võtta
kasutusele kõik vajalikud tervise ja ohutusmeetmed,
mis ühtiksid kõikide seaduslike nõuetega ja püsiks
toote tootmise ajal EMF standarditele vastavad.
Philips on pühendunud tervist mitte kahjustavate
toodete arendamisele, tootmisele ja turustamisele.
Philips kinnitab, et kui tooteid kasutatakse õigesti
nagu ette nähtud, on neid ohutu kasutada, vastavalt
tänapäeval kättesaadavatele teaduslikele faktidele.

Philips osaleb aktiivselt rahvusvahelise EMFi ja
turvalisuse standardite arendamisel, võimaldades
Philipsil ette näha edasisi arendusi
standardiseerimises, oma toodete varajaseks
integratsiooniks.

Toodetud Dolby Laboratories litsentsi
all. ”Dolby”, ”Pro Logic” ja double D
sümbol on Dolby Laboratories
kaubamärgid.

Toodetud BBE Sound litsentsi all.
Litsentseeritud BBE, Inc poolt ühe või
rohkema järgneva USA patendi
alusel: 5510752, 5736897. BBE ja
BBE sümbol on BBE Sound Inc poolt
registeeritud kaubamärgid.

Windows Media on kas registreeritud
kaubamärk või Microsoft
Corporationi kaubamärk USAs ja/või
mujal.

® Kensington ja MicroSaver on ACCO World
Corporationi kaubamärgid USAs koos väljastatud
registreeringute ning kinnitamata rakendustega
ülejäänud maailmas.

Garantii

Pikslite tunnused

Avatud lähtekoodiga tarkvara

Sobivus EMFiga

Autoriõigused

r

VESA, FDMI ja VESA Mounting Compliant logo on
Video Elektroonika Standardite Ühenduse kaubamärgid.
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Toote andmed - Toetatud ekraani
resolutsioonid

Märkus

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Arvutiformaadid

Videoformaadid

Antenni sisend: 75ohm koksiaalne (IEC75)
Televiisori süsteem: DVB COFDM 2K/8K
Video taasesitus: NTSC, SECAM, PAL
DVB Terrestrial (vaadake riikide nimekirja
televiisori tagaosas)

Ühendus: USB
Taasesituse formaadid: MP3, Linear PCM, slaidi
show (.alb), JPEG

Tüüp: RC4452
Patareid: 2xAAA suurus (LR03 tüüp)

EXT 1 (SCART): Audio L/R, CVBS in/out,
RGB
EXT 2 (SCART): Audio L/R, CVBS in/out,
RGB
EXT 3: komponent (Y Pb Pr), Audio L/R in
HDMI 1/2/3

SPDIF OUT: Digitaalne audio väljund (koksiaalne
shink-S/PDIF). Ekraan sünkroniseeritud.
AUDIO OUT L/R: Analoog audio väljund.
TV ANTENNA
AUDIO IN: audio sisendi minipesa PC DVI/ HDMI
ühendusteks.

Kõrvaklappide väljund (stereo minipesa)
Video (CVBS) sisend
S-Video
USB
HDMI
Common Interface (CAM ava)

Elektrivool: AC 220-240V (±10%)
Aktiivselt ja ootereþiimis voolutarbimine:
vaadake tehnilisi andmeid www.philips.com
Ümbritsev temperatuur: 5°C - 35°CTuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

Multimeedia

Kaugjuhtimispult

Tagaosa ühendused

Külgmised ühendused

Vool

Resolutsioon uuendusreit
640 x 480 60Hz
800 x 600 60Hz
1024 x 768 60Hz
1280 x 1024 60Hz
1360 x 768 60Hz
1920 x 1080i 60Hz
1920 x 1080p 60Hz

Resolutsioon uuendusreit
480i 60Hz
480p 60Hz
576i 60Hz
576p 60Hz
720p 50Hz, 60Hz
1080i 50Hz, 60Hz
1080p 24Hz, 25Hz, 30Hz
1080p 50Hz, 60Hz

HDMI ühenduste arv varieerub olenevalt
televiisori mudelist.

Tehnilisi andmeid võidakse muuta, ilma sellest ette
teatamata. Detailsemate andmete vaatamiseks
minge www.philips.com/support.
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CAM kasutamine

Ligipääs CAM seadmele
0Pärast CAM sisestamist ja aktiveerimist,

vajutage (menüü) kaugjuhtimispuldil
ja valige

.

MENU
(TV menu) (televiisori menüü) >

(Features) (omadused) > (Common
interference)

See menüü valik on saadaval vaid juhul, kui CAM on
õigesti sisestatud ja aktiveeritud. Ekraanipealsed
võimalused ja sisu on Teie teenusepakkuja poolt.

Hoiatus

Märkus

Lülitage enne CAM sisestamist oma televiisor
välja. Järgige juhiseid, mis on allpool
kirjeldatud. Vale CAM sisestamine võib
kahjustada nii CAM kui ka televiisorit.

. Järgige juhiseid CAMil, õrnalt sisestage see
Common Interference avasse televiisori küljel.

Lükake CAM nii sügavale, kui see läheb.

Lülitage televiisor sisse ja oodake kuni CAM
aktiveerub. See võib võtta mitu minutit.

Ärge võtke CAMi avast välja, see deaktiveerib
digitelevisiooni teenuse.

1

2.

3.

5

2 OLULINE

Lugege kasutusjuhendit enne toote kasutamist.

Lugege tähelepanelikult seda peatükki ning järgige
ohutuse ja ekraani hoolduse juhiseid. Garantii ei
kehti, kui kahju on tekitatud siinseid juhiseid
täitmata.

Televiisori mudeli ja seeria numbri leiate televiisori
tagaosast ja küljelt, samuti pakendilt.

1.

2.

3.

Lülitage välja televiisor, seejärel vool (kui
võimalik).

Ühendage lahti voolujuhe vooluvõrgust.

Ühendage voolujuhe lahti televiisori tagaosas
olevast voolukaabli ühendusest. Alati tõmmake
voolujuhet pistikuosast. Ärge kunagi tõmmake
kaablist.

Ohutus

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Televiisorit, mis kaalub üle 25 kilogrammi peavad
tõstma kaks inimest. Televiisori vale käsitsemine
võib lõppeda tõsise vigastusega.
Kui televiisorit transporditakse madalate
temperatuuridega (alla 5 °C), avage karp ja
oodake, kuni televiisori temperatuur on
vastavuses ümbritseva ruumi temperatuuriga,
enne lahti pakkimist.
Lühise vältimiseks ärge jätke televiisorit, kaug-
juhtimispulti või kaugjuhtimispuldi patareisid
vihma kätte või vette.
Vältimaks tuleohtlikkust või elektriðokki, ärge
paigutage televiisorit, kaugjuhtimispulti või
kaugjuhtimispuldi patareisid avatud tule
lähedusse (näiteks süüdatud küünlad) või mõni
muu soojusallikas, kaasa arvatud otsene
päikesevalgus.
Ärge installeerige televiisorit piiratud kohas,
nagu näiteks raamaturiiul. Jätke vähemalt 10 cm
(4 tolli) ümber televiisori ventilatsiooniks. Tehke
kindlaks, et õhuvool poleks takistatud.
Kui paigaldate televiisori lamedale kindlale
pinnale, kasutage vaid kaasasolevat alust. Ärge
liigutage televiisorit, kui alus pole korralikult
kruvitud televiisori külge.
Televiisori võivad seinale kinnitada vaid vastava
kvalifikatsiooniga inimesed. Televiisor peab
olema kinnitatud vaid sobivate seinasulgudega
seinale, mis suudab ohutult kanda televiisor
raskust. Valesti seinale paigaldamine võib
lõppeda tõsise vigastusega või kahjustusega.

Ärge kinnitage televiisorit ise seinale.
Kui televiisor on paigaldatud pöörlevale alusele
või pöörlevale käele, siis tehke kindlaks, et
voolujuhtmele poleks pinget, kui televiisorit
keeratakse. Pinge voolujuhtmele võib
lõdvendada ühendus i j a põh jus tada
deformeerumist või tulekahju.
Ühendage televiisor lahti vooluvõrgust ja
antennist äikesetormi ajal. Äikesetormi ajal ärge
katsuge ühtegi televiisori osa, voolujuhtmeid või
antenni-juhtmeid.
Tehke k ind laks , e t Te i l on l ig ipääs
voolujuhtmetele, et vajadusel televiisor kiiresti
vooluvõrgust lahti ühendada.
Kui ühendate televiisorit vooluvõrgust välja tehke
kindlake, et:

Ühendage voolujuhe lahti televiisori tagaosas
olevast voolukaabli ühendusest. Alati tõmmake
voolujuhet pistikuosast. Ärge kunagi tõmmake
kaablist.
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Ekraani hooldus Keskkonnaohutus

0

0

0

0

Lülitage välja ja ühendage vooluvõrgust lahti
voolujuhe enne ekraani puhastamist. Puhastage
ekraani pehme kuiva lapiga. Ärge kasutage aineid
nagu majapidamispuhastusvahendid, sest need
võivad ekraani kahjustada.

Deformatsioonide või värvide tuhmumise
vältimiseks pühkige maha veepiisad nii ruttu kui
võimalik.
Ärge puutuge, vajutage, hõõruge või lööge
ekraani kõvade objektidega, sest see võib ekraani
püsivalt kahjustada.
Kui võimalik, vältige statsionaarseid kujutisi
pikema aja vältel. Näiteks ekraani menüüd,
teleteksti lehed, mustad jutid või aktsiaturu info.
Kui peate kasutama statsionaarseid kujutisi,
vähendage ekraani kontrastsust ja eredust, et
vältida ekraani kahjustust.

Selle toote pakend on mõeldud ümbertöötlemiseks.
Kontakteeruge kohalike võimudega, et saada
informatsiooni pakendi ümbertöötlemise kohta.

Teie toode on toodetud
kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja
osadest, mida saab ümber töödelda ja
uuesti kasutada. Kui näete
läbikriipsutatud prügikastisümbolit
tootel, tähendab see seda, et toode
vastab Euroopa Liidu Direktiivile

2002/96/EC.

Ärge visake seda toodet ära koos muu olmeprahiga.
Informeerige ennast või küsige edasimüüjalt
keskkonnaohutust ümbertöötlemisest ja kohalikke
seaduseid. Kontrollimatu jäätmete ära viskamine
kahjustab keskkonda ja inimtervist.

Kaasasolevad patareid ei sisalda elavhõbedat ega
kaadmiumit. Visake ära kaasasolevad ja ka kõik
teised patareid vastavalt kohalikele
keskkonnanõuetele.

Televiisor tarbib minimaalselt energiat ootereþiimis,
et vähendada keskkonnamõju. Aktiivset
energiatarbimist kuvatakse televiisori tagaosas.
Lisainformatsiooni saamiseks toote eriomadustest
vaadake www.philips.com/support.

Ümbertöötlemine ja pakendamine

Kasutatud toote ära viskamine

Kasutatud patareide ära viskamine

Energia tarbimine
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7.

8. MENU

1. MENU
(TV menu) (televiisori menüü) >

(Installation) (Installeerimine) >
(Connections) (ühendused) > (Audio In L/R)
(audio sisend V/P)

2.

3.

4. MENU

1. MENU
(TV menu) (televiisori menüü) >

(Installation) (installeerimine) > (Decoder)
(dekooder) > (Channel) (kanal)

2.

3.

4. (Status)

5.

6. MENU

1. MENU
(TV menu) (telviisori menüü) >

(Instalation) (installeerimine) > (Preferences)
(eelistused) > EasyLink

2. (On) (Off)

Korrake samme, kuni kõik seadmed on
määratud ühendajate juurde.

Vajutage (menüü), et väljuda.

Vajutage (menüü) kaugjuhtimispuldil ja
valige

.

Vajutage , et siseneda nimekirja.

Vajutage või , et valida HDMI ühendus
personaalarvutile.

Vajutage (menüü), et väljuda.

Vajutage (menüü) kaugjuhtimispuldil ja
valige

.

Vajutage , et siseneda nimekirja.

Vajutage või , et valida dekodeeritav
kanal.

Vajutage ja minge tagasi, et valida
(staatus).

Vajutage või , et valida dekoodriga
kasutatav ühendus.

Vajutage (menüü), et väljuda.

Vajutage (menüü) kaugjuhtimispuldil ja
valige

.

Valige (sees) või (väljas).

Q

[ \

Q

[ \

q

[ \

AUDIO-IN minipesa ühenduse lisamine

Kanali dekoodri määramine

EasyLink võimaldamine ja välja lülitamine

Ühe puutega mängi

Ühe puutega ootere iim

Kui ühendate audio personaalarvutist AUDIO IN
minipesaga televiisori tagaosas, peate määrama
selle HDMI ühenduseks.

Dekoodrid, mis dekodeerivad digitaalseid kanaleid,
saab ühendada EXT 1 või EXT 2 (SCART). Peate
määrama telekanali dekoodrile. Seejärel määrake
ühendus, kui dekooder on ühendatud.

Teie televiisor toetab Philips EasyLink, mis
võimaldab ühe puutega mängimist ja ühe puutega
ootereþiimi EasyLink sobilike seadmete vahel.
Sobilikud seadmed peavad olema ühendatud
televiisoriga HDMIga ja määratud.

Televiisor lülitub automaatselt õigele allikale.

Televiisor ja kõik ühendatud HDMI seadmed
lülituvad ootereþiimile.

Digitaalseid telekanaleid saab dekodeerida CAM ja
Smart kaardiga, mida pakuvad digitaalteenuse
operaatorid.

CAM võib võimaldada mitmeid digitaalseid
teenuseid, olenevalt operaatorist ja teenusest, mille
valite (näiteks tasuline televisioon). Võtke ühendust
oma digitelevisiooni operaatoriga lisainformatsiooni
saamiseks teenusest ja tingimustest.

1.
(play)

1. Standby

Pärast EasyLink aktiveerimist, vajutage
sisselülitamise nuppu oma seadmel.

Vajutage ja hoidke (ootereþiim)
televiisori või seadme kaugjuhtimispuldil
vähemalt kolm sekundit.

0

0

þ

B

Philipsi EasyLink kasutamine

Televiisori ettevalmistamine
digitaalsetele vastuvõtjatele
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Mängukonsool või kaamera

Personaalarvuti

Seadmete määramine ühendustele

0

0

Seadke personaalarvuti uuendusreit 60Hz
Muutke televiisori pildiformaat (Unscaled).

Kõige praktilisem ühendus mobiilsele
mängukonsoolile või kaamerale on televiisori küljel.
Saate, näiteks ühendada mängukonsooli või
kaamera VIDEO/S-Video ja AUDIO L/R ühendustega
televiisori küljel. HDMI ühendaja on samuti saadaval
kõrgdefinitsiooniga seadmetele.

Püsiva mängukonsooli või kaamera võib ühendada
HDMI ühendusega või EXT 3 (komponent)
ühendusega televiisori tagaosas.

Enne personaalarvutiga ühendamist:

Kasutades HDMI DIViks kaablit või HDMI DIV
adapterit (HDMI kaabli külge kinnitatud)
ühendage HDMI ühendaja televiisori tagaosas
DIV ühendusega personaalarvutil.

Ühendage audio kaabel personaalarvutist
AUDIO IN minipesaga televiisori tagaosas.

Peate määrama AUDIO-IN minipesa ühenduse
HDMI ühenduseks.

Kui kõik seadmed on ühendatud, peate valima
ühendusega ühendatud seadme tüübi valima.

Igale valikule ja parimaks signaaliks, määrake
seade, mis on televiisoriga ühendatud.

Vajutage (menüü) kaugjuhtimispuldil ja
valige

.

Personaalarvuti ühendamine televiisori
tagaosaga

1.

2.

1. MENU
(TV menu) (televiisori menüü) >

(Installation) (installeerimine) >
(Connections) (ühendused)

Märkus

Seadme seadistamine

2.

3.

4.

5.

6. OK

Vajutage , et siseneda nimekirja.

Vajutage või , et valida ühendaja.

Vajutage , et siseneda nimekirja.

Vajutage või , et valida ühendajaga
ühendatud seade.

Vajutage , et valida seadet.

Q

[ \

Q

[ \

3 TEIE TELEVIISOR

7

Õnnitleme ostu puhul ning teretulemast Philipsisse!
Saamaks täit kasu toodetest, mida Philips pakub,
registreerige oma toode aadressil
www.Philips.com/welcome.

See peatükk annab ülevaate tavaliselt kasutatavatest
televiisori juhtimisseadmetest ja funktsioonidest.

Kasutage televiisori külgmiseid ühendusi, et luua
ühendusi mobiilsete seadmetega nagu kaameraga
või kõrgdefinitsiooniga mängukonsooliga. Samuti
saate ühendada kõrvaklapid või USB mäluseadme.

Kasutage televiisori tagaosa ühendusi, et luua
ühendusi antenni ja permanentsete seadmetega
nagu kõrgdefinitsiooniga plaadimängijaga, DVD
mängijaga või videomakiga (vaadake “Seadmete
ühendamine” leheküljel 37).

Külgmised juhtimisseadmed ja indikaatorid

Külgmised ühendused

Tagaosa ühendused

1. POWER

2. PROGRAM +/-

3. MENU

4. VOLUME +/-

5. Ootere iimi indikaator/ Kaugjuhtimispuldi
sensor

(elekter)

(telekanal +/-)

(menüü))

(helitugevus +/-)?

þ

Ülevaade televiisorist
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8

Kaugjuhtimispult

1. Standby

2. INPUT

3. Värvinupud

4. Navigeerimise nupud

5. TELETEXT

(Ootere iim)

(sisend)

Vasakult: punane, roheline, kollane, sinine

Üles , Alla , Vasakule , Paremale , OK

(Teletekst)

B

\ [

C

þ

q Q

6. MENU

7. PROGRAM +/–

8. VOLUME +/–

(menüü)

(telekanal +/-)

(helitugevus +/-)
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Kombineeritud DVD salvestaja ja
digitaalvastuvõtja

Eraldi DVD salvestaja ja vastuvõtja

Et võtta vastu analoogkanaleid antenniga ja
salvestada saateid kombineeritud DVD salvestaja ja
digitaalvastuvõtjaga, ühendage antenni kaablid ja
SCART kaabel, nagu näidatud:

Et võtta vastu analoogkanaleid antenniga ja
salvestada saateid eraldi DVD salvestajaga ja
vastuvõtjaga, ühendage kolm antennikaablit ja kolm
SCART kaablit, nagu näidatud.

DVD salvestaja/digitaalvastuvõtja

Vastuvõtja/Kaabelboks

DVD mängija

DVD salvestaja ja kodukinosüsteem

Et vastu võtta analoogkanaleid antenniga, väljastada
heli kodukinosüsteemi ja salvestada saateid DVD
salvestajaga, ühendage kaks antennikaablit, üks
SCART kaabel ja kaks digitaalaudio kaablit, nagu
näidatud:

Märkus
Kasutades kodukinosüsteemi, parim
sünkroniseering pildi ja heli vahel saavutatakse,
ühendades audio signaal taasesituse seadmest
televiisoriga esmalt. Järgmiseks suunake audio
signaal kodukinosüsteemi või audio seadmesse
läbi audio ühenduste televiisori tagaosas.

Kodukinosüsteem

DVD salvestaja



40

8 SEADMETE ÜHENDAMINE

Seadmete ühendamine

Hoiatus

Märkus

See peatükk kirjeldab, kuidas ühendada erinevaid
seadmeid erinevate ühendustega ja annab
lisanäiteid kiire alguse juhendile.

Kõrgdefinitsiooniga video jaoks, ühendage HDMI
kaabel, nagu näidatud.

DVD video jaoks ühendage SCART kaabel nagu
näidatud:

Et vastu võtta analoog kanaleid antenniga ja
digitaalseid kanaleid satelliitvastuvõtjaga, ühendage
antennikaabel ja SCART kaabel nagu näidatud:

Et vastu võtta analoogkanaleid antenni ja
digitaalkanaleid HD digitaalse vastuvõtjaga,
ühendage kaks antenni kaablit ja HDMI kaabel nagu
näidatud:

Blue-ray diskimängija

DVD mängija

Satelliitvastuvõtja

HD digitaalvastuvõtja

Lülitage voolujuhe vooluvõrgust välja, enne
seadmete ühendamist.

Erinevat tüüpi ühendusi võib kasutada
seadmete televiisoriga ühendamiseks, olenevalt
olemasolust ja Teie vajadustest.

Blue-ray diskimängija

DVD mängija

Satelliitvastuvõtja

HD digitaalvastuvõtja/HD satelliitvastuvõtja

See peatükk aitab Teil paigaldada ja installeerida
televiisori ja täiendab Quick Start Guide (kiire alguse
juhendis) olevat informatsiooni.

Lisaks ohutusnõuannete lugemisele ja
arusaamisele, võtke arvesse ka alljärgnevat, enne
televiisori paigaldamist:

Olenevalt televiisori ekraani suurusest, ostke üks
alljärgnevatest seinasulgudest.

Need instruktsioonid kehtivad vaid
televiisorimudelitele, millel on paigaldatud
alused. Kui alus pole paigaldatud, siis minge
kohe 3. sammu juurde.

Paigaldage ettevaatlikult televiisor ekraan alla
poole siledale stabiilsele pinnale, mis on kaetud
pehme riidega. Riie peaks olema piisavalt paks,
et kaitsta ekraani.

Vaadake Quick Start Guidest aluse
paigaldamise instruktsioone.

Televiisori peaksid seinale paigaldama vaid
selleks kvalifitseeritud paigaldajad. Koninkijke
Philips Electronics N.V. ei võta vastutust valesti
paigaldamise eest, mis lõppeb õnnetuse või
vigastusega.

Samm 1: Ostke VESA sobilik seinasulg

Samm 2: Eemaldage televiisori alus

1.

Märkus

Televiisori paigaldamine

Televiisori seinale paigaldamine

Hoiatus

Märkus

0

0

0

0

Ideaalne televiisori vaatamise kaugus on
kolmekordne ekraani suurus.
Paigaldage televiisor kohta, kus valgus ei lange
ekraanile.
Ühendage seadmed enne televiisori paigal-
damist.
Teie televiisor on varustatud Kensington
turvaavaga televiisori tagaosas. Kui ühendate
varguse-vastase Kensington luku (pole kaasas),
paigaldage televiisor paigal oleva objekti (nagu
laud) lähedusse, et seda saaks kergesti luku
külge kinnitada.

4 ALUSTAMINE
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TV ekraani
suurus
(tollid/cm-d)

VESA sobilike
seinakinnitite
tüüp (mm)

Erilised
juhised

32”/81cm Kohandatav
300 x 300

VESA sobilik sulgur
peab olema

enne televiisori külge
kruvimist

kohandatud 200x300

37”/94cm Fikseeritud
300 x 300

Puuduvad

42”/107 cm
või suuremad

Fikseeritud
400 x 400

Puuduvad



2.

1. TV ANTENNA

Kasutage ristpeaga kruvikeerajat (pole kaasas),
et lahti kruvida neli polti, mis hoiavad alust
televiisori küljes.

VESA-sobiliku seinasulguri televiisori külge
kruvimisel, kasutage M6 polte 32 tollistele
mudelitele ja M8 polte suurematele mudelitele
(poldid pole kaasas).

Leidke ühendus televiisori
tagaosast.

Samm 3: VESA-sobiliku seinasulguri
kinnitamine televiisori külge

3.

1.

Tõmmake kindlalt alus televiisori alt lahti.
Pange nii alus kui ka poldid kindlasse kohta, et
kunagi neid jälle televiisori külge panna.

Leidke neli paigaldamise pesa televiisori
tagaosas.

2.

2. TV
ANTENNA

3.

Jätkake juhistega, mis on VESA-sobiliku
seinasulguriga kaasas.

Ühendage üks antenni (pole kaasas) ots
ühendusega. Kasutage adapterit, kui

antennikaabel ei sobi.

Ühendage antenni teine ots antenni
väljundavasse, kontrollides, et kaabel on
kindlalt kinni mõlemas otsas.

Kontrollige, et vool on vastavuses
voolutugevusega, mis on kirjas televiisori
tagaosas. Ärge ühendage voolujuhet
vooluvõrku, kui näitajad on erinevad.

Märkus

Kaabelantenni ühendamine

Voolujuhtme ühendamine

Hoiatus

Patareide paigaldamine
kaugjuhtimispulti

Märkus

1.

2.

3.

Sisestage kaks kaasasolevat patareid
(suurusega AAA, tüüp LR03). Kontrollige, et
patareide + ja - otsad oleksid sama pidi nagu
märgistus patareilaeka sees.

Pange kate tagasi.

Eemaldage patareid, kui Te ei kasuta
kaugjuhtimispulti pikema aja vältel.

Avage patareide kate kaugjuhtimispuldi tagaosas.

4 ALUSTAMINE
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S-Video - hea kvaliteet

Komposiit - baaskvaliteet

Analoogühendus, S-Video pakub paremat pilti, kui
komposiitvideo. Kui ühendate oma seadme S-
Videoga, ühendage S-Video kaabel S-Video
ühendusega televiisori küljel. Peate ühendama eraldi
Audio L/R kaabli seadmest punasesse ja valgesse
Audio L/R ühendustesse televiisori küljel.

S-Video kaabel ja Audio L/R kaabel (Punane, Valge)

Komposiitvideo pakub baas analoog ühendust,
tavaliselt ühendades (kollase) video shink kaabli
(punase ja valge) Audio L/R shink kaabliga.
Sobitage kaabli värvid ühendades komposiitvideo ja
Audio L/R sisendid televiisori külgmiste
ühendustega.

Komposiit Audio/Video kaabel - Kollane, Punane ja
Valge
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Ühenduse kvaliteedi valimine

Nõuanne

Märkus

See peatükk kirjeldab, kuidas saate parandada oma
audio visuaalset kogemust, ühendades oma
seadmed parimate ühendustega.

Pärast seadmete ühendamist, aktiveerige need
(vaadake “Seadmete seadistamine” leheküljel 42).

HDMI toodab parimat audio ja visuaalset kvaliteeti.
Mõlemad nii audio kui ka video signaalid
kombineeritakse HDMI kaablisse, pakkudes
kokkupakkimata, digitaalset sidet televiisori ja HDMI
seadme vahel. Peate kasutama HDMI ühendust, et
kogeda täit kõrgdefinitsiooniga videot. Peate samuti
kasutama HDMId, et võimaldada Philips EasyLinki
(vaadake “Philips EasyLinki kasutamine” leheküljel
43).

Kui personaalarvutil on vaid DIV ühendus,
kasutage DIV-HDMI adapterit, et ühendada
seade HDMI ühendusse televiisori tagaosas.
Peate ühendama eraldi audio kaabli seadmest
AUDIO -IN minipesa ühendusse.

Philips HDMI toetab HDCP. HDCP on
digitaalsete õiguste üks vormidest, mis kaitseb
kõrgdefinitsiooniga sisu DVDdel või Blu-ray
diskidel.

HDMI - Parim kvaliteet

Komponent (Y Pb Pr) - kõrgem kvaliteet

SCART - hea kvaliteet

Komponent (Y Pb Pr) video pakub parema
kvaliteediga pilti, kui S-Video või komposiitvideo
ühendused. Kuigi komponentvideo toetab
kõrgdefinitsiooniga signaale, on pildi kvaliteet
halvem kui HDMI ja on analoog.

Kui ühendate komponent video kaabli, sobitage
kaabli värvid  EXT 3 ühendustega televiisori
tagaosas. Samuti ühendage Audio L/R kaabel
punasesse ja valgesse Audio L/R sisendi
ühendustesse EXT 3 juures.

Komponentvideo kaabel Audio L/R kaabel
– Punane, Valge

SCART kombineerib audio ja video signaali ühte
kaablisse. Audio signaalid on stereo, samas video
signaalid on komposiit või S-Video kvaliteediga.
SCART ei toeta kõrgdefinitsiooniga videot ja on
analoog. Televiisoril on kaks SCART ühendust: EXT
1 ja EXT 2.

– Punane, Roheline, Sinine

8 SEADMETE ÜHENDAMINE
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Voolujuhtme ühendamine

Märkus

Televiisori sisse lülitamine

Märkus

Esmakordne seadistus

Nõuanne

Vooljuhtme ühenduse asukoht varieerub
vastavalt televiisori mudelile.

Leidke vooluühendus televiisori
tagaosast või alt.

Ühendage voolujuhe voolujuhtme
ühenduskohaga.

Ühendage voolujuhe vooluvõrguga,
kontrollides, et voolujuhe on mõlemast otsast
kindlalt ühendatud.

1. AC IN

2. AC IN

3.

Esmakordselt televiisorit sisse lülitades, kontrollige,
et voolujuhe on korralikult ühendatud. Kui olete
valmis, lülitage sisse voolunupp (kui voolunupp on
olemas), seejärel vajutage televiisori küljel.

Teatud televiisori tüüpidel on vaja vajutada ja
hoida all nuppu kuni kahe sekundi
jooksul. Piiksuv heli näitab, et televiisor on
sisse lülitatud. Televiisoril võib minna kuni 15
sekundit, et käivituda.

Kui televiisor on esimest korda sisse lülitatud,
ilmub keelemenüü. Valige oma keel ja järgige
ekraanipealseid instruktsioone, et seadistada
televiisor.

Viige seadistus lõpuni, valides oma televiisori
asukoha.

POWER

POWER

1.

2.

0

0

Kui valite re iimi, smart
seadistus on rakendatud (vaadake “Smart
seadistuste kasutamine” leheküljel 20).
Kui valite re iimi, alustatakse

), mis juhatab sind läbi
pildi ja heli seadistuste, mis sobivad
paremini Teie vajadustega.

(Shop) (Vivid)

(Home)
(Settings assistants

þ

þ

Kui valite vale keele, vajutage punast nuppu
kaugjuhtimispuldil, et naasta keelte osa
menüüsse.



See peatükk aitab kasutada televiisori tavalisi
funktsioone. Juhised televiisori edasijõudnud
kasutamiseks on samuti saadaval (vaadake
“Televiisori kasutamine enamaks” leheküljel 15).

Kuigi televiisor tarbib ootereþiimis väga vähe
energiat, siiski energiatarbimine jätkub. Kui
televiisorit ei kasutata pikka aega, lülitage
televiisor välja ja ühendage see lahti
vooluvõrgust.

Kui Te ei leia oma kaugjuhtimispulti ja soovite
lülitada televiisorit ootereþiimist sisse, vajutage

televiisori küljel. See lülitab televiisori
välja. Vajutage uuesti , et lülitada
televiisor uuesti sisse.

:

:

POWER
POWER

Televiisori sisse/välja või ootereþiimile
lülitamine

Nõuanne

Märkus

Televiisori sisse lülitamine

Televiisori välja lülitamine

Televiisori lülitamine ootere iimi

Televiisori sisse lülitamine ootere iimist

0

0

0

0

Kui voolu indikaator (1) on väljas, vajutage
televiisori küljel.

Vajutage (1) televiisori küljel.

Vajutage (ootereþiim)
kaugjuhtimispuldil.

Kui vooluindikaator on (ootereþiimi)
(punane) peal, vajutage kaugjuhtimis-
puldil.

POWER

POWER

Standby

Standby
Standby

þ

þ

0Vooluindikaator ooteolekusse (punane).
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Ühenduste ülevaade

Tagaosa ühendused

Külgmised ühendused

1. EXT 1

2. EXT 2

3. EXT 3

4. SPDIF OUT

5. AUDIO OUT L/R

6. TV ANTENNA (televiisori antenn)

7. HDMI 1/2/3

8. AUDIO IN

9. Headphones (Kõrvaklapid)

10. AUDIO L/R

11. VIDEO

12. S-VIDEO

13. USB

14. HDMI

15. COMMON INTERFACE

Esmane SCART ühendaja DVD mängijale,
videomakile, digitaalsele vastuvõtjale,
mängukonsoolile ja teistele skart seadmetele.
Toetab Audio, L/R, CVBS in/out, RGB.

Teine SCART ühendus. Toetab Audio, L/R,
CVBS in/out, RGB.

Komponent video (Y Pb Pr) ja audio L/R
sisendi ühendus DVD mängijale, digitaalsele
vastuvõtjale, mängukonsoolile ja teistele
komponentvideo seadmetele.

SPDIF heli väljundi ühendus
kodukinosüsteemile ja teistele audio
süsteemidele.

Heli väljund shink ühendaja
kodukinosüsteemidele ja teistele
audiosüsteemidele.

HDMI sisend ühendus Blu-ray diskimängijatele,
digitaalvastuvõtjatele, mängukonsoolidele ja
teistele kõrgdefinitsiooniga seadmetele.

HDMI ühenduste arv võib varieeruda olenevalt
televiisori mudelist.

Minipesa ühendus personaalarvuti audio
sisendile (kui ühendada personaalarvuti DVI-
HDMI adapteriga).

Stereo minipesad.

Audio L/R sisendi ühendused komposiit ja S-
Video seadmetele.

Video sisend shink ühendus komposiit
seadmetele.

S-Video sisend ühendus S-Video seadmetele.

USB ühendus mäluseadmetele.

Lisa HDMI ühendus mobiilsetele
kõrgdefinitsiooniga seadmetele.

Ava Conditional Access Modules jaoks.

Märkus

37
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3. OK

4.

5.
(Channel installation)

6. MENU

1. MENU
(TV menu) (televiisori menüü) >

(Installation) (installeerimine) > (Channel
installation) (kanali installeerimine) >
(Digital: Test reception) (Digitaalne:
vastuvõtu testimine)

2. (Digital: Test
reception)

3. OK

4.

5.

6. (Channel
installation)

7. MENU

1.
MENU

(TV menu)
(televiisori menüü) > (Features) (omadused)
> (Demo)

2. (Demo)

3. OK

4.

1. MENU
(TV menu) (televiisori menüü) >

(Installation) (installeerimine) > (Factory
settings) (tehaseseaded)

2. (Factory settings)
(Reset)

3. OK

4. MENU

Vajutage .

Vajutage rohelist nuppu, et alustada
uuendusega.

Kui uuendus on lõpetatud, vajutage punast
nuppu, et naasta (kanali
installeerimise) menüüsse.

Vajutage (menüü), et väljuda.

Kui kasutate digitaalset ülekannet, saate kontrollida
digikanalite signaalitugevuse kvaliteeti. See
võimaldab muuta ja testida antenni või
sateliittaldrikut.

Vajutage (menüü) kaugjuhtimispuldil ja
valige

.

Vajutage , et siseneda
(Digitaalne: vastuvõtu testimine)

menüüsse.

Vajutage .

Vajutage rohelist nuppu, et automaatselt
alustada testi või sisestage manuaalselt kanali
sagedus, mida soovite testida.

Kui olete lõpetanud, vajutage kollast nuppu, et
salvestada sagedus.

Vajutage punast nuppu, et naasta
(kanali installeerimise) menüüsse.

Vajutage (menüü), et väljuda.

Kui Teil on jätkuvalt probleeme digitaalse
vastuvõtuga, kontakteeruge spetsialistiga.

Vajutage punast nuppu kaugjuhtimispuldil.
Alternatiivselt vajutage (menüü)
kaugjuhtimispuldil ja siis valige

.

Vajutage , et siseneda menüüsse.

Valige demo ja vajutage .

Vajutage punast nuppu, et väljuda.

Tehaseseadete taastamine taastab algsed pildi ja
heliseadistused. Kanaliseadistused jäävad samaks.

Vajutage (menüü) kaugjuhtimispuldil ja
valige

.

Vajutage , et siseneda
(tehaseseadete) menüüsse. on
märgistatud.

Vajutage , et taastada tehaseseaded..

Vajutage (menüü), et väljuda.

Q

Q

Q

0See võib võtta mõne minuti.

0 Kui signaali kvaliteet ja tugevus on halvad,
muutke antenni või satelliittaldriku asukohta ja
testige uuesti.

Digitaalse vastuvõtu testimine

Märkus

Demo käivitamine

Tehaseseadete taastamine
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Televiisori vaatamine

Märkus

Ühendatud seadmete vaatamine

Kanalite vahetamine

Kanalite vahetamine (digitaalse
vastuvõtjaga)

Helitugevuse kohandamine

0

0

0

0

0

0

Vajutage numbrit (1 kuni 999) või vajutage
kaugjuhtimispuldil.
Vajutage televiisori küljel.
Vajutage (eelmine kanal)
kaugjuhtimispuldil, et naasta eelmisele vaadatud
telekanalile.

Vajutage kaugjuhtimispuldil.
Vajutage (helitugevus +/-)
televiisori küljel.
Vajutage kaugjuhtimispuldil, et summutada
heli. Vajutage uuesti, et heli taas kuuldavaks
teha.

– P +

Previous channel
Kui kõrvaklapid on ühendatud, kohandage heli
muutes kõrvaklappide helitugevust. Peate
vajutama kaugjuhtimispuldil, et vaigistada
televiisorikõlarite heli.
(helitugevus +/-) vajutamine paneb televiisori
kõlarid jälle tööle.

Vajutage kaugjuhtimispuldil.

Valige sisendallikas, millega televiisor on
ühendatud.

2. INPUT

3.

PROGRAM +/–

1.

2 INPUT

3.

4. OK

5.

+ –

VOLUME + –

VOLUME +/–

1.

4. OK

Lülitage sisse digitaalne vastuvõtja.

Vajutage kaugjuhtimispuldil.

Valige sisendallikas, millega Teie
digitaalvastuvõtja on ühendatud.

Vajutage , et valida digitaalvastuvõtja.

Kasutage digitaalvastuvõtja kaugjuhtimispulti,
et valida telekanaleid.

/

Lülitage seade sisse.

Vajutage , et valida seade.

?

?

@
@

@
?
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Teleteksti kasutamine

Nõuanne

1.

2.

3.

Previous channel

Vajutage (teletekst)
kaugjuhtimispuldil.

Peamine indeksite lehekülg ilmub.

Lehekülje valimiseks:
Sisestage lehekülje number, kasutades
numbriklahve.
Vajutage või et vaadata eelmist
või järgmist lehekülge.
Vajutage värviklahve, et valida üht
värvikoodiga menüüd ekraani alaosas.

Vajutage (teletekst) uuesti, et
lülitada teletekst välja.

Vajutage (eelmine
kanal), et naasta eelmisele vaadatud leheküljele.

C

[ \

C

/

Edasijõudnute informatsioon teleteksti kohta on
saadaval (vaadake Edasijõudnud teleteksti
omaduste kasutamine” leheküljel 23).

TELETEXT

TELETEXT

0

0

0

0

– P +

”
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Analoogkanalite häälestamine

1. MENU
(TV menu) (televiisori menüü) >

(Installation) (installeerimine) > (Channel
installation) (kanali installeerimine) >
(Installation update) (installatsiooni
uuendus)

Vajutage (menüü) kaugjuhtimispuldil ja
valige

.

0 Start now (alusta kohe) on märgistatud.

Saate käsitsi analoogkanaleid häälestada, kui
vastuvõtt on halb.

Vajutage (menüü) kaugjuhtimispuldil ja
valige

.

Vajutage , et siseneda
(häälestamise) menüüsse.

Vajutage või , et kohandada sagedust.

Vajutage , kui olete valmis.

Valige (salvesta
praegune kanal), et salvestada häälestatud
kanal sama kanalinumbri alla.

Vajutage , et siseneda.

Vajutage , (valmis) ilmub.

Vajutage (menüü), et väljuda.

Vajutage (menüü) kaugjuhtimispuldil ja
valige (TV menu) (televiisori menüü) >
(Installation) (installeerimine) > (Channel
installation) (kanali installeerimine) >
(Rearrange) (ümberkorrastamine).

Vajutage , et siseneda nimekirja.

Vajutage või nimekirjas, et
valida kanalit, mida soovite ümber nimetada.

Vajutage punast nuppu.

Vajutage ja , et valida sümboleid või ja
, et muuta sümboleid. Tühik, numbrid

ja teised sümbolid on ja vahel.

Vajutage rohelist nuppu või , et lõpetada.

Kustutage kõik sümbolid vajutades kollast
nuppu. Kustutage vaid märgistatud sümbolid
vajutades sinist nuppu.

Vajutage (menüü) kaugjuhtimispuldil ja
valige

.

Vajutage , et siseneda
nimekirja.

Vajutage või , et valida kanaleid, mida
soovite maha installeerida või uuesti
installeerida.

Vajutage rohelist nuppu, et maha installeerida
või uuesti installeerida kanalit.

Vajutage (menüü), et väljuda.

Kui televiisor on ootereþiimis, siis igal hommikul
tehakse uuendus. Uuendus kontrollib, kas
salvestatud kanalid ühtivad ülekantavate kanalitega.
Kui kanal pole enam saadaval, kustutatakse see
automaatselt nimekirjast.

Lisaks automaatsele uuendusele, saate uuendada
nimekirja ka käsitsi.

Vajutage , et siseneda
(installatsiooni uuenduse) menüüsse.

1. MENU
(TV menu) (televiisori menüü) >

(Installation) (installeerimine) > (Channel
installation) (kanali installeerimine) >
(Analogue: maunual installation) (analoog:
manuaalne installeerimine) > (Fine tune)
(häälestamine)

2. (Fine tune)

3.

4.

5. (Store current channel)

6.

7. OK  (Done)

8. MENU

1. MENU

2. (Rearrange)

3. (Rearrange)

4.

5.
(0-9)

z A

6. OK

1. MENU
(TV menu) (televiisori menüü) >

(Installation) (installeerimine) > (Channel

installation) (kanali installeerimine) >
(Rearrange) (ümberkorrastamine)

2. SYMBOL (Rearrange)

3.

4.

5. MENU

2. (Installation update)

Q

\ [

q

Q

Q

\ [

q Q \

[

\ [

Q

\ [

Q

1. MENU
(TV menu) (televiisori menüü) >

(Installation) (installeerimine) > (Channel
installation) (kanali installeerimine) >
(Rearrange) (ümberkorrastamine)

2. (Rearrange)

3.

4.

5. MENU

Vajutage (menüü) kaugjuhtimispuldil ja
valige

.

Vajutage , et siseneda nimekirja.

Vajutage või , et valida kanaleid, mida
soovite ümber paigutada.

Vajutage kollast nuppu, et liigutada kanalit
nimekirjas üles või sinist nuppu, et liigutada
kanalit alla nimekirjas.

Vajutage (menüü), et väljuda.

Kanalite ümbernimetamine

Nõuanne

Kanalite mahainstalleerimine

Kanalite ümberpaigutamine

Manuaalselt kanalite nimekirja
uuendamine
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Samm 4: Kanalite installeerimine

Samm 1: Süsteemi valimine

Samm 2: Uute telekanalite otsimine ja
salvestamine

Kui digitaalsed kanalid on leitud, võib
nimekirjas esineda kanaleid tühja
kanalinumbriga. Saate ümber nimetada, ümber
paigutada või maha installeerida salvestatud
kanaleid.

Teie televiisor otsib ja salvestab kõik saada olevad
digitaalsed ja analoogkanalid kui ka digitaalsed
raadiokanalid.

(installeerimise) menüüs vajutage
, et valida (kanali

installeerimine).

Vajutage , et siseneda
(kanali installeerimise) menüüsse.

(automaatne installeerimine) on
märgistatud.

Vajutage , et valida (alusta kohe).

Vajutage .

Vajutage rohelist nuppu, et alustada.
Installeerimine võib võtta mõne minuti.

Kui kanalite otsing on lõpetatud, vajutage
punast nuppu, et naasta
(installeerimise) menüüsse.

Vajutage (menüü), et väljuda.

See peatükk kirjeldab, kuidas otsida ja salvestada
analoogkanaleid käsitsi.

Minge sammu 2 juurde, kui süsteemi
seadistused on õiged.

Vajutage (menüü) kaugjuhtimispuldil ja
valige

.

Vajutage , et siseneda
(kanalinimekirja) menüüsse.
(süsteem) on märgistatud.

Vajutage , et siseneda (süsteemi)
menüüsse.

Vajutage või , et valida oma riik või
regioon.

Vajutage , et naasta
(kanali installeerimise) menüüsse.

Vajutage (menüü) kaugjuhtimispuldil ja
valige

Vajutage , et siseneda (otsingu)
menüüsse.

Vajutage punast nuppu ja kasutage
numbriklahve kaugjuhtimispuldil, et
manuaalselt sisestada kolmekohaline sagedus.
Alternatiivselt vajutage rohelist nuppu, et
automaatselt otsida järgmist kanalit.

Vajutage kui leitakse uus kanal.

Valige (salvestage uue
kanalina), et salvestada uus kanal uue kanali
numbri alla.

Vajutage , et siseneda.

Vajutage , (valmis) ilmub.

Vajutage (menüü), et väljuda.

1. Installation
(Channel installation)

2. (Channel installation)
(Automatic

installation)

3. (Start now)

4. OK

5.

6.
(Installation)

7. MENU

1. MENU
(TV menu) (televiisori menüü) >

(Installation) (installeerimine) > (Channel
installation) (kanali installeerimine) >
(Analogue: Manual installation) (analoog:
manuaalne installeerimine)

2. (Channel list)
(System)

3. (System)

4.

5. (Channel installation)

1. MENU
(TV menu) (televiisori menüü) >

(Installation) (installeerimine) > (Channel
installation) (kanali installeerimine) >
(Analogue: Manual installation) (analoog:
manuaalne installeerimine) > (Search)
(otsing).

2. (Search)

3.

4.

5. (Store as new channel)

6.

7. OK  (Done)

8. MENU

[

Q

Q

Q

Q

\ [

q

Q

q

Q

Nõuanne

Käsitsi kanalite installeerimine

Märkus

15

6 TELEVIISORI KASUTAMINE ENAMAKS

See peatükk aitab Teid keerulisemate televiisori
funktsioonidega.

See peatükk pakub detailset ülevaadet
kaugjuhtimispuldi omadustest.

þ
þ

Lülitab televiisori sisse ootere iimist või tagasi
ootere iimi.

Valib ühendatud seadmed.

Poolitab praeguse kanali või allika vasakusse
ekraaniossa. Teletekst ilmub paremale.

Valib pildiformaadi.

Valib ülesandeid või teleteksti lehekülgi.

Lülitab elektroonilise programmijuhi sisse või välja.
Aktiivne vaid digitaalsete kanalitega.

Võimaldab ligipääsu (kõikide
kanalite) menüüle või aktiveerib seadistuse.

Üles , Alla , Vasakule ja Paremale
navigeerimiseks menüüs.

Lülitab teleteksti sisse või välja.

Lülitab eelmisele või järgmisele kanalile.

Summutab või taastab heli.

Valib kanali, lehekülje või seadistuse.

Naaseb viimati vaadatud kanalile.

Kuvab kanali informatsiooni, kui see on saadaval.

Suurenda või vähendab helitugevust.

Lülitab (kõikide kanalite) menüü
sisse või välja.

Aktiveerib (kiire ligipääasu) menüü.

(All channels)

(All channels)

(Quick access)

\ [ q Q

Kaugjuhtimispuldi ülevaade

1. Standby (ootereþiim)

2. INPUT (sisend)

3. Dual Screen (kaksikekraan)

4. Picture format (pildiformaat)

5. Värvinupud

6. GUIDE

7. OK

8. Navigeerimise nupud

9. Teletext (teletekst)

10. Program +/- (kanal +/-)

11. Mute (summuta)

12. Numbrinupud

13. Previous channel (eelmine kanal)

14. INFO

15. Volume +/- (helitugevus +/-)

16. MENU (menüü)

17. OPTION (valik)

B

N

C

@

?

:

18. DEMO

19. Subtitle (subtiitrid)D

Lülitab menüü sisse või välja.

Aktiveerib või deaktiveerib subtiitrid.

(Demo)
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Televiisori menüüde kasutamine

Ekraanipealne menüü aitab Teil installeerida oma
televiisorit, kohandada pildi- ja heliseadistusi ning
võimaldab ligipääsu teistele omadustele. See
peatükk kirjeldab, kuidas navigeerida menüüdes.

Vajutage (menüü) kaugjuhtimispuldil, et
kuvada peamenüüd.

. Vajutage (menüü), et väljuda.

Valige see menüü installeerimiseks, pildi-,
heliseadistuste ja teiste seadistuste
seadistamiseks.

Valige see menüü kanalite nimekirja
kuvamiseks. Looge oma lemmik kanalite
nimekiri siin.

Saadaval, kui digitaalsed kanalid on
installeeritud, see menüü kuvab informatsiooni
digitaalsetest kanalitest.

Valige see menüü, et vaadata fotosid või
kuulata USB seadmelt muusikat (vaadake
“Fotode vaatamine ja muusika kuulamine”

leheküljel 29).

Alljärgnev näide kirjeldab, kuidas kasutada
peamenüüd.

Vajutage (menüü) kaugjuhtimispuldil, et
kuvada peamenüüd.

Vajutage , et siseneda (televiisori
menüüsse).

Vajutage , et siseneda
(televiisori seadistuste) menüüsse.

1. MENU

2 MENU

1. MENU

2. (TV menu)

3. (TV Settings)

Q

Q

Peamenüüle ligipääsemine

Peamenüü kasutamine

Peamenüü pakub järgnevaid funktsioone:
0

0

0

0

(TV menu)

(Channel list)

(Programme guide)

(Multimedia)

(televiisori menüü)

(Kanalite nimekiri)

(programmijuht)

(multimeedia)
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Esmakordselt televiisorit seadistades, palutakse Teil
valida sobiv menüü keel ja digitaalsed raadiokanalid
(kui saadaval).

See peatükk pakub juhiseid, kuidas uuesti
installeerida kanaleid kui ka teisi kanalite
installeerimise funktsioone.

Kanalite üleinstalleerimine muudab
(kõikide kanalite) nimekirja.

See peatükk kirjeldab, kuidas otsida ja salvestada
kanaleid automaatselt. Instruktsioonid on nii
digitaalsetele kui ka analoogkanalitele.

Vajutage (menüü) kaugjuhtimispuldil ja
valige

.

Vajutage , et siseneda (keelte)
menüüsse.

Vajutage või , et valida keel.

Vajutage , et kinnitada.

Vajutage , et naasta
(installeerimise) menüüsse.

Lisaks menüü keeltele saate muuta järgnevaid
keeleseadistusi läbi (Language) (keele) menüü
(ainult digitaalsetele kanalitele):

Valib ühe saada olevatest audio keeltest Teie
eelistatud audio keeleks.

Valib ühe saada olevatest subtiitrite keeltest
(vaadake “Digitaalse telekanali subtiitrite keele
valimine” leheküljel 28).

Kui saadaval, valige (sees), et kuvada
vaegkuuljate versiooni eelistatud audio ja
subtiitrite keeles.

Valige riik, kus asute. Televiisor installeerib ja
paigaldab kanalid vastavalt Teie asukohamaale.

Minge 3. sammu juurde, kui riigi seadistused
on õiged.

(installeerimise) menüüd vajutage
, et valida (riik).

Vajutage , et siseneda nimekirja.

Vajutage või , et valida riik.

Vajutage , et naasta
(installeerimise) menüüsse.

See valik on saadaval vaid erinevate ajavöönditega
riikidele. Jätke see samm vahele, kui see pole
saadaval.

(installeerimise) menüüs vajutage
, et valida (ajavöönd).

Vajutage , et siseneda nimekirja.

Vajutage või , et valida ajavöönd.

Vajutage , et naasta
(installeerimise) menüüsse.

(All
channels)

1. MENU
(TV menu) (televiisori menüü) >

(Installation) (Installeerimine) > (Languages)
(keeled)

2. (Language)

3.

4. OK

5. (Installation)

(On)

1. Installation
(Country)

2.

3.

4. (Installation)

1. Installation
(Time zone)

2.

3.

4. (Installation)

Q

\ [

q

[

Q

\ [

q

[

Q

\ [

q

Märkus

Kanalite installeerimine automaatselt

Märkus

Samm 1: Menüü keele valimine

Samm 2: Riigi valimine

Samm 3: Ajavööndi valimine

Minge kohe 3 sammu juurde, kui Teie
keeleseadistused on õiged.

(eelistatud audio)

(eelistatud subtiitrid)

(kuulmispuue)

0

0

0

Preferred audio

Preferred subtitles

Hearing impaied
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Uuendage tarkvara (analoogülekanne)

Enne selle protseduuri läbiviimist:
Varuge aega uuenduse läbiviimiseks.
Kontrollige, et Teil on olemas USB seade
vähemalt 64 MB vaba ruumiga.
Kontrollige, et Teil on ligipääs arvutile, millel on
USB sisend ja ligipääs Internetile.

0

0

0

1. MENU
(TV menu) (televiisori menüü) >

(Software update) (tarkvara uuendus) >
(Update assistant) (uuenduse abiline)

2. (Start now)

3.

4.

5.

6.

7.

Vajutage (menüü) kaugjuhtimispuldil ja
valige

.

Valige (alusta kohe).

Sisestage USB seade ja vajutage rohelist
nuppu. ID fail kopeeritakse USB seadmele.

Vajutage rohelist nuppu, et lõpetada.

Ühendage USB seade arvutiga.

Arvutis avage USB seade ja topelt klõpsake
“Update” (uuendus) HTML faili peale.

Järgige ekraanipealseid juhiseid, et viia
uuendus lõpuni.

6 TELEVIISORI KASUTAMINE ENAMAKS
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4. (Picture)

5. (Picture)

6. (Brightness)

7. (Brightness)

8.

9. (Picture)
MENU

Vajutage , et valida (pilt).

Vajutage , et siseneda (pildi)
seadistustesse.

Vajutage , et valida (eredus).

Vajutage , et siseneda (ereduse)
seadistustesse.

Vajutage / , et kohandada seadistusi.

Vajutage , et naasta (pildi)
seadistustesse või vajutage (menüü), et
väljuda.

Rohkem valikuid on saadaval, kui digikanalid
on installeeritud või neid kantakse üle.

[

Q

Q

Q

\ [

q

Märkus
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Kiire ligipääsumenüü kasutamine

0

0

0

0

0

0

0

Audio language
Subtitle language

Subtitle
Picture format
Equalizer
Clock

(audio keel) (digitaalne)
(subtiitrite keel)

(digitaalne)
(subtiitrid)

(pildiformaat)
(ekvalaiser/tasakaalustaja)

(kell)

Läbite mitmed seadistused. Kui olete
lõpetanud, palutakse Teil seadistused
salvestada.

Kella kuvamine või peitmine

Seadistuste abilise kasutamine

(Quick access)

(Quick access)

1. OPTION

2.

3. OK

4.

5. OPTION

(Settings assistant)

1. MENU (TV
menu) (TV Settings)

(Settings assistant)

2.

3. OK (Start now)

4.

5.

6.

7. rohelist nuppu

(kiire ligipääsu) menüü võimaldab
otsest juurdepääsu mõningatele tihti vajaminevatele
menüüdele.

Kui digikanalid on installeeritud ja neid
kantakse üle, siis vajalikud digitaalsed valikud
kuvatakse (kiire ligipääsu)
menüüs.

Vajutage (valik) kaugjuhtimispuldil.

Vajutage või valige: /

Vajutage , et kuvada valitud menüüd.

Vajutage , , , Navigatsiooni nuppe, et
kohandada menüü seadistusi.

Vajutage (valik), et väljuda menüüst.

/

See peatükk kirjeldab, kuidas kohandada pildi ja heli
seadistusi.

Kasutage (seadistuste abilist),
et see juhataks Teid läbi pildi ja heli seadistuste.

Vajutage kaugjuhtimispuldil ja valige
(televiisori menüü) >

(televiisori seadistused) >
(seadistuste abiline).

Vajutage , et siseneda.

Vajutage , et (alustada kohe).

Vajutage rohelist nuppu kaugjuhtimispuldil, et
alustada abilisega.

Vajutage või , et valida otsuse tegemiseks
kas vasak või parem pool.

Vajutage rohelist nuppu, et minna järgmise
seadistuseni.

Vajutage , et salvestada kõik
seadistused.

\ [

\ [ q Q

\ [

Q

q Q

1. Quick access
(Clock) OK

2. OPTION
(Clock)

3. OK

(kiire ligipääsu) menüüs valige
(kell) ja vajutage , et kuvada

kellaaega püsivalt.

Vajutage (valik) ja vajutage , et
valida (kell) uuesti.

Vajutage , et peita kell.

Märkus

Pildi- ja heliseadistuste kohandamine
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Muusika kuulamine

Muusika seadistused

Slaidi show vaatamine muusikaga

Praeguse tarkvaraversiooni vaatamine

Tarkvara uuenduste olemasolu kontrollimine

Tarkvara uuendamine (digitaalne ülekanne)

0

0

0

0

0

0

No details/More details

Repeat one/all (korda ühte/kõiki)

Shuffle

(Now)

(Later)

(Cancel)

MENU (TV menu) (televiisori
menüü) > (Software update) (tarkvara
uuendus) > (Local updates) (kohalikud
uuendused). Järgige ekraanipealseid juhiseid

( pole/rohkem detaile)

(sega)

Kui digitaalne ülekandmine on saadaval,
installeeritakse raadiokanalid automaatselt
installeerimise ajal. Saate ümber paigutada
digitaalseid raadiokanaleid pärast installatsiooni
(vaadake “Kanalite ümber paigutamine” leheküljel
35).

Valige (nüüd) (soovituslik), et uuendada
tarkvara koheselt.
Valige (hiljem), et saada hiljem
meeldetuletus tarkvara uuendusest.
Valige (tühista), et väljuda uuendusest
(pole soovituslik). Kui tühistate uuenduse,
uuendage tarkvara manuaalselt, vajutades

(menüü) ja valides

.

0

0

Vajutage (menüü) kaugjuhtimispuldil
ja valige

.

Vajutage (menüü) kaugjuhtimispuldil
ja valige

.

MENU
(TV menu) (televiisori menüü) >

(Software update) (tarkvara uuendus) >
(Current software info) (praeguse tarkvara
info)

MENU
(TV menu) (televiisori menüü) >

(Software update) (tarkvara uuendus) >
(Announcement) (teadaanded)

1.
(Multimedia)

2. (Music)
(Music)

3.

4. OK

1. OK

2. OK

1. OK (All channels)

2.

3. OK

Pärast USB seadme ühendamist televiisoriga,
vajutage , et siseneda
(multimeedia) menüüsse.

Valige (muusika), seejärel vajutage ,
et siseneda (muusika) kausta.

Vajutage või , et valida laul või muusika
album.

Vajutage , et mängida valitud lugu või
album.

Kuvab failinime.

Kordab lugu või albumit.

Mängib lugusid suvalises järjekorras.

Saate vaadata oma piltidest slaidi shows samal ajal
taustamuusikat kuulates.

Valige muusikaalbum esmalt ja vajutage .

Valige vaadatav kaust ja vajutage .

Vajutage kaugjuhtimispuldil.
(kõikide kanalite) menüü kuvatakse.

Kasutage numbriklahve, et valida raadiokanal.

Vajutage .

Philips proovib pidevalt oma tooteid parandada ja
soovitab uuendada televiisori tarkvara, kui
uuendused on saadaval. Vaadake
www.philips.com/support uuenduste
kättesaadavusest.

Philips kannab perioodiliselt üle teateid digitaalse
ülekandega, kui tarkvara uuendused on olemas.

Digitaalset ülekannet (DVB-T) kasutades, saab
televiisor automaatselt informatsiooni tarkvara
uuenduste kohta. Kui saate otse ekraanile teate,
uuendage oma tarkvara:

Q

Q

\ [

Digitaalsete raadiokanalite kuulamine

Televiisori tarkvara uuendamine
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USB seadme lahti ühendamine

Fotode vaatamine

Slaidi show seadistused

Piltide ja minipiltide vaatamine

5. OK OK

6.

7.

Vajutage , et peatada slideshow. Vajutage
uuesti, et jälle alustada.

Vajutage ühte värvinuppudest
kaugjuhtimispuldil, et viia läbi üht funktsiooni,
mis on ekraani allosas kuvatud.

Vajutage sinist nuppu, et peatada show ja
vaadata rohkem funktsioone. Kui funktsioonide
riba kaob, vajutage ükskõik millist värvinuppu,
et panna see uuesti ilmuma.

0

0

0

0

0

0

(Pole detaile/Rohkem
detaile)

(üleminek)

(slaidi aeg)

(keera)

(suum)

(alustab/lõpetab show)

No details/More details

Transitions

Slide time

Rotate

Zoom

Start show/Stop show

Ettevaatust
USB seadme kahjustuste vältimiseks järgige
alati allkirjeldatud juhiseid.

Vajutage (menüü) kaugjuhtimispuldil, et
väljuda (multimeedia) menüüst.

Oodake 5 sekundit enne USB seadme
lahtiühendamist.

Pärast USB seadme ühendamist televiisoriga,
vajutage , et siseneda
(multimeedia) menüüsse. (foto) on
märgistatud.

Vajutage , et siseneda (foto) kausta.

Vajutage või , et valida foto või fotoalbum
USB seadmel.

Vajutage , et vaadata fotosid või alustada
albumis olevate fotode pildishowd.

Vajutage ja valige uus pilt või uus album.

Kuvab pildi nime, kuupäeva, suuruse ja
järgmise pildi slaidi shows.

Kuvab võimalikke piltide ülemineku viise.
Vajuatge või , et valida ja vajutada , et
aktiveerida.

Määrake piltide üleminekuks viivitusaeg.
(lühike), (keskmine) või
(pikk).

Keerab pilti.

Kuvab suumimise suurenduse valikud.

Alustab või lõpetab slaidi show.

Minipildid võimaldavad Teil vaadata pilte
ülevaatlikus formaadis.

Valige pildialbum.

Vajutage , et siseneda pildinimekirja.

Vajutage rohelist nuppu.

Vajutage või , või , et mürgistada
pilti.

Vajutage , et vaadata pilti.

Vajutage , et naasta minipiltide ülevaatesse.

Vajutage rohelist nuppu uuesti, et naasta piltide
nimekirja.

1. MENU
(Multimedia)

2.

1.
(Multimedia)

(Picture)

2. (Picture)

3.

4. OK

8.

OK

(Short) (Medium)
(Long)

1.

2.

3.

4.

5. OK

6.

7.

Q

Q

\ [

q

\ [

Q

\ [ Q q

q
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Pildiseadistuste kohandamine

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(kontrastsus)

(eredus)

(värv)

(värvitoon)

(teravus)

(toon)

(oma toon)

(HD loomulik liikumine)

(dünaamiline kontrastsus)

(müra vähendamine)

(MPEG artefekti
vähendamine)

(värvide võimendamine)

(aktiivne kontroll)

(valguse sensor)

(pildiformaat)

Contrast

Brightness

Colour

Hue

Sharpness

Tint

Custom tint

Pixel Plus

HD Natural Motion

Dynamic contrasts

(Noice reduction

MPEG artefact reduction

Colour enhancement

Active Control

Light sensor

Picture format

Kui kantakse üle NTSC, siis see tase
kompenseerib värvi varieeruvuse.

Muudab detailide teravuse taset.

(Punase Valge Punkte)
(Rohelise Valge Punkte)
(Sinise Valge Punkte)

(Punase Musta Taset)
(Rohelise Musta Taset)

Muudab pildiformaadi sisuga sobivaks
(vaadake “Pildiformaadi muutmine” leheküljel
20).

0

0

0

0

0

(R-WP)
(G-WP)
(B-WP)
(R-BL)
(G-BL)

See peatükk kirjeldab, kuidas kohandada
pildiseadistusi.

Vajutage (menüü) kaugjuhtimispuldil ja
valige

.

Vajutage , et siseneda nimekirja.

Vajutage , et valida seadistus:

Muutke eredate osade taset pildil, jättes
tumedad osad muutmata.

Muutke valguse taset pildis.

Muudab küllastatuse taset.

Seadistab värvid (normaalseks),
(soojaks) (punakaks) või

(jahedaks) (sinakaks). Valige , et teha
oma seadistusi.

Võimaldab või lülitab välja Pixel Plus HD, mis
muudab iga piksli sobilikuks kõrvaloleva
piksliga. See võimaldab suurepärast
kõrgkvaliteetset kujutist.

Vähendab välja ja joone võbelust ning taasloob
sujuvat liikumist, eriti filmides. Määrake
tasemeks Maximum (maksimaalne), Minimum
(minimaalne) või Off (väljas).

Võimendab kontrasti piltidel, kui kujutised
muutuvad. Määrake tasemeks Maximum
(maksimaalne), Medium (keskmine),  Minimum
(minimaalne) või Off (väljas). Soovitatakse
Mediumi (keskmist).

Filtreerib ja vähendab müra pildil. Määrake
tasemeks Maximum (maksimaalne), Minimum
(minimaalne) või Off (väljas).

Muudab sujuvamaks digitaalse pildi ülekannet.
Lülitab MPEG artefekti vähendamise On (sisse)
või Off (välja).

Muudab värvid erksamaks ja parandab eredat
värvi detailide resolutsiooni. Määrake tasemeks
Maximum (maksimaalne), Medium (keskmine),
Minimum (minimaalne) või Off (väljas).

Parandab kõik sissetulevad signaalid, et
pakkuda parimat võimalikku pilti. Lülitage
aktiivne kontroll  On (sisse) või Off (välja).

Kohandab pildiseadistusi sobilikuks toa
valgusega. Lülitage valguse sensor On (sisse)
või Off (välja).

1. MENU
(TV menu) (televiisori menüü) > (TV

Settings) (televiisori seadistused) > (Picture)
(pilt)

2.

3.

(Normal)
(Warm) (Cool)

(Custom)

Q

\[

Kui valitakse (tooni) menüüs,
järgige ekraanipealseid juhiseid, et muuta:

(Custom) Tint
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Smart seadistuste kasutamine

Pildiformaadi muutmine

0

0

0

0

Current

Standard

Vivid

Movie

(praegune)

(standartne)

(erk)

(film)

0

0

0

(automaatne formaat) (mitte
personaalarvutile)

(super suum) (mitte HDle)

(mitte HDle)

Auto format

Super zoom

4:3

Lisaks käsitsi pildiseadistustele, saate kasutada
smart seadistusi, et seada oma televiisor
eelseadistatud pildi ja heliseadistustele.

Vajutage (menüü) kaugjuhtimispuldil ja
valige

.

Vajutage , et siseneda nimekirja.

Vajutage või , et valida üks alljärgnevatest
seadistustest:

Rakendab käsitsi valitud pildi ja
heliseadistused.

Rakendab loomuliku pildi- ja
heliseadistused, mis on sobilikud
enamusele elamistubadest.

Rakendab suurepärase pildi- ja
heliseadistused, sobilikud ereda
ümbruskonnaga.

Rakendab dünaamilise pildi- ja
heliseadistused, sobilikud kinolikuks
kogemuseks.

Vajutage rohelist nuppu, et salvestada valik.

Muutke pildiformaat, et see sobiks sisuga.

Vajutage (pildiformaat)
kaugjuhtimispuldil. Alternatiivselt vajutage

.

Vajutage või , et valida üks järgnevatest
ildiformaatidest:

Võimaldab pildil automaatselt täita ekraani.
Subtiitrid jäävad nähtavale.

Soovitame kasutada
(automaatset formaati) minimaalseks ekraani
moonutuseks.

Eemaldab mustad ääred 4:3 ülekannete puhul
minimaalse moonutusega.

Kuvab klassikalise 4:3 formaadi.

1. MENU
(TV menu) (televiisori menüü) > (TV

Settings) (televiisori seadistused) > (Reset
smart settings) (seadistage smart
seadistused)

2.

3.

4.

1. Picture format
(TV

menu) (televiisori menüü) > (TV Settings)
(televiisori seadistused) > (Picture) (pilt) >
(Picture format) (pildiformaat)

2.

(Auto format)

Q

\ [

N

\ [

Märkus
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7 (On)
(On durning

mute)

8 OK (Features)

1. MENU
(TV menu) (televiisori menüü) >

(Features) (omadused) > (Subtitle)
(subtiitrid)

2.

3. (On)
(On durning

mute)

4. OK (Features)

(Installation)

1. MENU
(TV menu) (televiisori menüü) >

(Features) (omadused) > (Subtitle)
(subtiitrid)

2.

3.

4. OK.

(Multimedia)

. Vajutage või , et valida (sees), et
kuvada subtiitreid alati sees või

(sees summutatuse ajal), et kuvada
subtiitreid, siis kui heli on summutatud
nupuga kaugjuhtimispuldil.

. Vajutage , et naasta (omadused)
menüüsse.

Peate võimaldama subtiitrid igale
analoogkanalile.

Vajutage (menüü) kaugjuhtimispuldil, et
valida

.

Vajutage , et siseneda nimekirja.

Vajutage või , et valida (sees), et
kuvada subtiitreid alati sees või

(sees summutatuse ajal), et kuvada
subtiitreid, siis kui heli on summutatud
nupuga kaugjuhtimispuldil.

Vajutage , et naasta (omadused)
menüüsse.

Kui valite subtiitrite keele digitaalsele
telekanalile, nagu allpool kirjeldatud,

(installeerimise) menüüs valitud
subtiitrite keelt eiratakse ajutiselt.

Vajutage (menüü) kaugjuhtimispuldil, et
valida

.

Vajutage , et siseneda saada olevate keelte
nimekirja.

Vajutage või , et valida subtiitrite keelt.

Vajutage

Ühendage väline USB seade ja vaadake pilte (ainult
JPEG formaat) või kuulake muusikat (MP3 või
Linear PCM formaadid ainult).

Philips ei vastuta selle eest, kui Teie USB seadet
ei toetata ega ei võta Philips vastu ka kaebusi
kahjustuste või kaduma läinud informatsiooni
eest.

Kui televiisor on sisse lülitatud, ühendage USB
seade USB pordiga televiisori küljel (vaadake
“Seadmete ühendamine” leheküljel 41). Peamenüü
ilmub automaatselt ja USB seadme nimi on
märgistatud (multimeedia) kõrval.

\ [

@

Q

\ [

@

Q

\ [

Märkus

Märkus

Fotode vaatamine ja muusika
kuulamine

Märkus

Subtiitrite võimaldamine digitaalsetele
kanalitele

Digitaalsetele telekanalitele subtiitrite keele
valimine

USB seadme ühendamine
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Lapseluku menüüsse sisenemine

Kõikide kanalite ja ühendatud seadmete
lukustamine või lahti võtmine

Saate või kanalite lukustamine kindlal ajal

Ühe või enama kanali ja ühendatud seadme
lukustamine

Vanemlik hinnang

Subtiitrite võimaldamine
analoogtelekanalitel

1. MENU
(TV menu) (televiisori menüü) >

(Features) (omadused) > (Child lock)
(lapselukk)

2.

1. Child lock (Lock)
(Unlock)

2. OK

1. Child lock (Custome
lock).

2. (Custom lock)

3. (Lock after)

4. (On) (Time lock)

5.

6. (Time)

7.

8.

9. OK.

1. Child lock (Custom
lock)

2.

3. (Channel lock)

4.

5.

6. OK

1. Child lock (Custom
lock)

2.

3. (Parental rating)

4.

5.

6. MENU (Child lock)

1.

2. TELETEXT

3.

4. TELETEXT

5. MENU
(TV menu) (televiisori menüü) >

(Features) (omadused) > (Subtiltle)
(subtiitrid).

6.

Vajutage (menüü) kaugjuhtimispuldil ja
valige

ja vajutage , et sisestada oma
kood.

Sisestage oma kood numbrinuppudega.

(lapselukk) menüüs valige
(lukusta) või (lukusta lahti).

Vajuta .

(lapseluku) menüüs valige

Vajutage , et siseneda
menüüsse.

Vajutage uuesti, et siseneda
(lukusta pärast) menüüsse.

Valige (sees), et võimaldada
(ajalukk).

Vajutage .

Valige (aeg).

Vajutage .

Sisestage aeg või või .

Vajutage

(lapseluku) menüüs valige
.

Vajutage , et siseneda.

Vajutage või , et valida
(kanalilukk).

Vajutage .

Vajutage või , et valida kanal või seade,
mida soovite lukustada või lahti lukustada.

Iga valiku juures vajutage , et lukustada või
lahti lukustada kanal või seade.

Mõned digitaalsaadete ülekandjad hindavad oma
saateid vastavalt vanusesobilikkusele. Saate seada
televiisori näitama vaid saateid, mis on hinnatud
Teie lapsele sobiliku vanusega.

(lapselukk) menüüs valige
.

Vajutage , et siseneda.

Vajutage või , et valida
(vanemlik hinnang).

Vajutage .

Vajutage või , et valida vanusehinnang.

Vajutage , et väljuda
(lapseluku) menüüst.

Saate võimaldada subtiitrid igale telekanalile.
Subtiitreid kantakse üle läbi teleteksti või DVB-T
digitaalse ülekande. Digitaalse ülekandega, on Teil
lisavalik, valida endale eelistatud subtiitrite keel.

Valige analoogtelekanal.

Vajutage (teletekst)
kaugjuhtimispuldil.

Sisestage kolme numbrikohaga subtiitrite
leheküljenumber.

Vajutage (teletekst), et lülitada
välja teleteksti.

Vajutage (menüü) kaugjuhtimispuldil ja
valige

Vajutage , et siseneda nimekirja.

Q

Q

Q

q

Q

\ [ Q

Q

\ [

Q

\ [

Q

\ [

Q

\ [

C

C

Q

Subtiitrite kasutamine
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Märkus

Märkus

Pidev pildiformaadi kasutamine võib
põhjustada ekraani moonutust. Soovitame
kasutada (automaatset formaati).

Muudab klassikalise 4:3 formaadi 14:9
formaadiks.

Pidev pildiformaadi kasutamine võib
põhjustada ekraani moonutust. Soovitame
kasutada (automaatset formaati).

Muudab klassikalise 4:3 formaadi 16:9
formaadiks.

Venitab klassikalise 4:3 formaadi 16:9
formaadiks.

Maksimaalne teravus, kuigi moonutused võivad
esineda äärtes. Ka mustad ääred võivad ilmuda
personaalarvuti piltidega.

4:3

(Auto format)

4:9

(Auto format)

0

0

0

0

(filmilaiendusega 14:9)
(mitte HDle)

(filmilaiendusega 16:9)
(mitte HDle)

(laiekraan)

(muutmata) (ainult HDle ja
personaalarvutile)

Movie expand 14:9

Movie expand 16:9

Wide screen

Unscaled
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Heliseadistuste kohandamine

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Equaliszer

Volume

Balance

Audio language

Dual I/II

Mono/Stereo

Surround mode

Automatic volume levelling

Delta volume

Auto surround

(ekvalaiser)

(helitugevus)

(tasakaal)

(audio keel)

(ümbritsev reþiim)

Headphone volume (Kõrvaklappide helitugevus)

(delta heli)

(automaatne ümbrus)

0

0

0

0

Standard

Speech

Multimedia

Music

(standartne)

(kõne)

(multimeedia)

(muusika)daa

@

See peatükk kirjeldab, kuidas kohandada
heliseadistusi.

Vajutage (menüü) kaugjuhtimispuldil ja
valige

.

Vajutage , et siseneda nimekirja.

Vajutage või , et valida üks alljärgnevatest
seadistustest:

Muudab heli bassi ja kõrgeid toone. Valige iga
vööt, et muuta seadistusi. Alternatiivselt
vajutage värvinuppe, et valida eeldefineeritud
ekvalaiseri seadistused:

Ekvalaiser on seadistatud neutraalseks.

Ekvalaiseri seadistused maksimaliseeritud
kõnepõhisele audiole.

Seadistused maksimaliseeritud erinevatele
audio tüüpidele.

Seadistused maksimaliseeritud muusikale.

Muudab helitugevust.

Võimaldamaks või mittevõimaldamaks
helinäidikut, mis ilmub, kui muudate
helitugevust, vajutage (menüü)
kaugjuhtimispuldil ja valige

. Vajutage , et siseneda nimekirja
ja valige

.

Seadistab parema ja vasaku kõlari tasakaalu
parimalt sobivaks Teie istumispositsiooniga.

Loetleb saada olevad audiokeeled digitaalsel
kanalil (pole saadaval analoogkanalil).

Kui võimalik, valige kahe keele vahel.

Kui stereo ülekanne on saadaval, valige mono
ja stereo vahel.

Kui ümbritsev heli on saadaval, siis võimaldage
see veelgi ruumilisema heli jaoks.

Muudab kõrvaklappide helitugevust.

Kui kõrvaklapid on ühendatud, vajutage
(summuta) nuppu kaugjuhtimispuldil, et

summutada audio televiisori kõlarites.
(helitugevus +/-) vajutamine

taasvõimaldab televiisori kõlarites heli.

Vähendab järsku helitugevuse muutust, näiteks
reklaamide ajal või ühelt kanalilt teisele
lülitades. Valige (sees) või (väljas).

Tasakaalustab helitugevuse erinevuse kanalite
vahel või ühendatud seadmete vahel. Peate
lülitama enne ühendatud seadmele, kui saate
muuta delta heli.

Automaatselt lülitab televiisori parimale
ümbritsevale helireþiimile, mis on ülekandest
saadaval. Valige (sees) või (väljas).

1. MENU
(TV menu) (televiisori menüü) > (TV

Settings) (televiisori seadistused) > (Sound)
(heli)

2.

3.

MENU
(TV menu)

(televiisori menüü) > (Installation)
(installeerimine) > (Preferences)
(eelistused)

(Volume bar on) (helitugevusenäidik
sees) või (Volume bar off)
(helitugevusenäidik väljas)

Mute

Volume +/-

(on) (off)

(On) (Off)

Q

\ [

Q

?

Nõuanne

Märkus
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2. MENU
(Programme guide)

3.

4.

5.

6. OK

7.

(Programme guide)

1. MENU
(TV menu) (televiisori menüü) >

(Features) (omadused) > (Sleeptimer)
(unetaimer).

2. (Sleeptimer)

3.

4. OK

1. MENU (TV
menu) (televiisori menüü) > (Features)
(omadused) > (On timer) (sisse taimer)

2. (On timer)

3.

4. OK

5. MENU

On timer
(Off) (On timer)

1. MENU
(TV menu) (televiisori menüü) >

(Features) (omadused) > (Set/Change code)
(Määrake/Muutke kood)

2.

3.
(Features)

Vajutage kaugjuhtimispuldil.
(saatekava) menüü ilmub.

Vajutage või , et valida menüü valik.

Vajutage , et siseneda.

Vajutage või , et teha valik.

Vajutage või rohelist nuppu, et aktiveerida
valik.

Vajutage , et väljuda EPGst.

Ainult eelistatud EPG kanaliteks märgitud
kanalid ilmuvad
(saatekava) menüüsse.

See peatükk kirjeldab, kuidas televiisorit lülitada
sisse või välja kindlal ajal, ja kuidas kasutada
lapselukku.

Unetaimer lülitab televiisori ootereþiimile pärast
kindlat aega.

Vajutage (menüü) kaugjuhtimispuldil ja
valige

Vajutage , et siseneda
(unetaimeri) ribasse.

Vajutage või , et määrata unetaimer.

Vajutage , et aktiveerida unetaimer.

Sisse taimer lülitab televiisori sisse määratud
kanalile määratud ajal ootereþiimist.

Vajutage kaugjuhtimispuldil ja valige

.

Vajutage , et siseneda (sisse
taimeri) menüüsse.

Kasutage , ,  või , , et valida ja
siseneda menüüdesse, et määrata kanal,
nädalapäev, sagedus ja algusaeg.

Vajutage , et kinnitada.

Vajutage (menüü), et väljuda.

(sisse taimer) välja lülitamiseks valige
(väljas) (sisse taimeri)

menüüs.

Lukustage telekanalid või ühendatud seadmed
neljakohalise lukuga, et takistada lastel nägemast
sobimatut sisu.

Vajutage (menüü) kaugjuhtimispuldil ja
valige

.

Vajutage , et siseneda koodi seadistustesse.

Sisestage oma kood numbrinuppudega.
(omaduste) menüü ilmub uuesti,

teatega , mis kinnitab koodi loomist või
muutmist.

Kui unustasite oma koodi, sisestage “8888”, et
kirjutada üle ükskõik, milline eksisteeriv kood.

\ [

Q

\ [

Q

\ [

Q

\ [ q Q

Q

Saate alati lülitada televiisori välja varem või
määrata unetaimerile uue aja.

Lapseluku koodi määramine või muutmine

Märkus

Taimerite ja lapseluku kasutamine

Märkus

Nõuanne

Nõuanne

Automaatselt lülitab televiisori ootereþiimile
(Unetaimer)

Televiisori automaatne sisselülitamine
(Sisse taimer)

Televiisori kanalite või ühendatud seadmete
lukustamine (lapselukk)

0 See saab olla kuni 180 minutit 5minutiliste
sammude kaupa. Kui seatud 0 minuti peale, on
unetaimer välja lülitatud.
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Elektroonilise telekava kasutamine
(EPG)

Märkus

EPG on ekraanil olev kava, mis kuvab
digitelevisiooni telekava. See telekava pole saadaval
analoogkanalitele. Saate navigeerida, valida ja
vaadata kanaleid aja, pealkirja või þanri järgi.

On kahte tüüpi EPGsid, ) (praegu ja
järgmine) ja (7 või 8 päeva) EPG.

(praegu ja järgmine) EPG on alati
saadaval, kuid (7 või 8 päeva) EPG on
saadaval vaid teatud riikides.

EPG menüüga saate:

þ

Esimest korda, kui kasutate EPGd, palutakse
Teil ehk läbi viia uuendus. Kui nii, järgige
ekraani pealseid juhiseid.

Vajutage kaugjuhtimispuld

Alternatiivselt vajutage ja valige
(saatekava).

Alljärgnevad EPG tüübid ilmuvad:

Kasutage värvinuppe kaugjuhtimispuldil, et
aktiveerida võimalikud tegevused:

Kuvab informatsiooni järgmise saate kohta.

Märgib saate nagu meeldetuletuse.

Vaadake või kuulake seda kanalit.

Hüppab eelmisele või järgmisele kanalile.

Kui võimalik, kuvab valitud saate kohta
informatsiooni.

Vajutage , et väljuda EPGst.

Otsimine þanri, meeldetuletuste määramine ja veel
funktsioone on saadaval
(saatekava) menüüs.

Vajutage kaugjuhtimispuldil.

(Now and Next
(7 or 8 day) (Now

and Next)
(7 or 8 day)

1. GUIDE

MENU
(Programme guide)

2.

3. GUIDE

(Programme guide)

1. GUIDE

0

0

0

0

0

Vaadata hetkel ülekantavate digitaalsete saadete
nimekirja
Vaadata varsti tulevaid saateid
Grupeerida saateid anri alusel
Seada meeldetuletusi, kui saade algab
Seadistada eelistatud EPG kanaleid.

EPG sisse lülitamine

Veel “7 or 8 day” EPGst

0

0

0

0

0

0

0

Now and Next

7 or 8 day
(7 or 8 day)

Next

Remind

Watch

Jump to…

Info

(nüüd ja järgmine)
Detailne informatsioon praegusest saatest
kuvatakse.

(7 või 8 päeva)
Võib võtta pisut aega, et saada
(7 või 8 päeva) EPG informatsiooni. Kuni see
laeb, kuvatakse telekanalite nimekiri.

(järgmine)

(meeldetuletamine)

(vaata)

(hüpake…)
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Poe- või kodureþiimile muutmine

Edasijõudnute teleteksti omaduste
kasutamine

1. MENU
(TV menu) (televiisori reþiim) >

(Installation) (installeerimine) >
(Preferences) (eelistused) > (Location)
(asukoht)

2. (Location)

3.

(Vivid)

4. OK

5. MENU

1. TELETEXT

2.

3.

1. TELETEXT

2. INFO

3.

4. OK

1. Dual Screen

2. Dual Screen

3. TELETEXT

1. TELETEXT

2.

3.

4. OK

5.
(Search)

Vajutage (menüü) kaugjuhtimispuldil ja
valige

.

Vajutage , et siseneda (asukoha)
menüüsse.

Kasutage või , et valida televiisori reþiimi:

Seadistab smart seadistused
(erksaks), mis on ideaalne poe keskkonnas.
Seadistuste muutmine on limiteeritud.

Annab võimaluse kodukasutajatel muuta
kõiki televiisori seadistusi.

Vajutage , et kinnitada.

Vajutage (menüü), et väljuda.

Televiisoril on 1200 lehekülge mälu, mis hoiab
ülekantud teleteksti lehekülgi ja alalehekülgi.
Teleteksti mälu vähendab lehekülje laadimise aega.

Teleteksti lehel võib olla mitu alalehekülge.
Alaleheküljed kuvatakse pealehekülgede numbrite
kõrvaloleval ribal.

Vajutage (teletekst)
kaugjuhtimispuldil.

Valige teleteksti lehekülg.

Vajutage või , et valida alalehekülge.

Lehekülgede tabeli (T.O.P.) teleteksti ülekanne lubab
hüpata ühelt teemalt teisele ilma lehekülje numbreid
kasutamata. T.O.P. teleteksti ei kanna üle kõik
telekanalid.

Vajutage (teletekst)
kaugjuhtimispuldil.

Vajutage .

Kasutage , või , , et valida subjekti.

Vajutage , et vaadata lehekülge.

Kaksikekraaniga teleteksti võimaldamisel kuvatakse
kanalid või allikad ekraani vasakusse ossa. Teletekst
kuvatakse paremale.

Vajutage kaugjuhtimispuldil, et
võimaldada kaksikekraani.

Vajutage uuesti, et kuvada
normaalset teksti.

Vajutage (teletekst), et lülitada
teletekst välja.

Hüpake kiiresti subjektide, mis on seotud
leheküljenumbrite seeriatega, või otsige spetsiifilisi
sõnu teleteksti lehel.

Vajutage (teletekst)
kaugjuhtimispuldil.

Vajutage OK, et märgistada esimene sõna või
number.

Vajutage , või , , et hüpata järgmisele
sõnale või numbrile leheküljel.

Vajutage , et otsida lehekülgi, kus on
märgistatud sõnu või numbreid.

Vajutage , kuni ükski sõna või number pole
enam märgistatud, et väljuda
(otsingust).

Q

\ [

C

q Q

C

q Q \ [

:

:

C

C

q Q \ [

\

0

0

0

Shop

Home

(pood)

(kodu)

T.O.P ülevaade ilmub

Teleteksti alalehekülje valimine

T.O.P. teleteksti ülekande valimine

Kaksikekraaniga teleteksti kasutamine

Teletekstis otsimine
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Teletekstilehekülgede suurendamine

Teleteksti menüü kasutamine

Teletekst 2.5 kasutamine

0

0

0

Reveal

Cycle subpages

Language

(paljasta)

(keel)

Mugavamaks lugemiseks, saate suurendada
teleteksti lehekülge.

Vajutage (teletekst)
kaugjuhtimispuldil ja valige teleteksti lehekülg.

Vajutage kaugjuhtimispuldil, et
suurendada lehekülje ülemist osa.

Vajutage uuesti, et suurendada alumist
lehe osa.

Vajutage või , et kerida läbi suurendatud
lehekülje.

Vajutage uuesti, et naasta normaalse
lehekülje suuruseni.

Teleteksti menüü valikutes saate paljastada peidetud
informatsiooni, korduvaid alalehekülgi automaatselt
ja muuta märkide seadistusi.

Vajutage (teletekst)
kaugjuhtimispuldil.

Vajutage (menüü). (teleteksti)
menüü ilmub.

Vajutage või , et valida üks valikutest:

Peida või paljasta peidetud informatsioon
leheküljel, nagu lahendused probleemidele või
mõistatustele.

Kui alaleheküljed on saadaval valitud lehekülje
jaoks, saate vaadata alalehekülge automaatselt.

Mõndade keelte jaoks kasutatakse
teistsuguseid sümboleid. Kui kasutate
teistsugust keelt, lülitage sobiliku keele grupi
peale, et kuvada keelt korrektselt.

Vajutage , et muuta valikuid.

Vajutage (menüü), et  väljuda
(teletekst) menüüst.

Vajutage (teletekst), et lülitada
teleteksti välja.

Kui kantakse üle telekanalite poolt, Teletekst 2.5
pakub rohkem värve ja paremat graafikat, kui
tavaline teletekst. Teletekst 2.5 lülitatakse sisse
automaatselt.

1. TELETEXT

2. OPTION

3. OPTION

4.

5. OPTION

1. TELETEXT

2. MENU TELETEXT

3.

4. OK

5. MENU TELETEXT

6. TELETEXT

C

\ [

C

\ [

C

Q

1. MENU
(TV menu) (televiisori menüü) >

(Installation) (installeerimine) >
(Preferences) (eelistused) > (Teletext 2.5)
(teletekst 2.5)

2.

3. (On) (Off)

4. OK

Vajutage (menüü) kaugjuhtimispuldil ja
valige

.

Vajutage , et siseneda nimekirja.

Valige (sees) või (väljas).

Vajutage , et muuta valikut.
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Lemmikute nimekirja loomine

Kasutage (kõikide kanalite) nimekirja
või seadistage oma lemmikkanalite nimekiri
eelistatud telekanalitega ja raadiojaamadega. Iga
pereliige saab luua oma lemmikute nimekirja.

Kui tegu on uue installeerimisega, (All Channel)
(kõikide kanalite) nimekiri kuvatakse.
Kui tegu pole uue installeerimisega, viimati
valitud lemmikute nimekiri kuvatakse.

Vajutage .

(All Channel)

OK

Lemmikute nimekirja loomine

Lemmikute nimekirja seadistamine

Kanalite valimine lemmikute nimekirjast

0

0

0

0

0

0

0

Valitud lemmikute nimekiri kuvatakse.

Viimati valitud nimekiri ilmub.

Valitud nimekiri kuvab kogu kanalite
nimekirja.

Kanal lisatakse (või eemaldatakse) valitud
nimekirjast.

Muudetud kanalite nimekiri ilmub uuesti.

Vajutage kaugjuhtimispuldil, et sirvida
kanaleid valitud nimekirjas. Saate valida
kanaleid, mis pole nimekirjas, vajutades
numbrinuppe.

1. OK
MENU (Channel

list)

2.

3.

4.

5. OK

1. OK

2.

3.

4. OK

5. (Edit)

6.

7. OK

8. (Edit)

1. OK

2.

3. OK

– P +

Vajutage kaugjuhtimispuldil. Alternatiivselt,
vajutage (menüü) ja valige

(kanali nimekiri).

Vajutage punast nuppu, et kuvada kõikide
lemmikute nimekirja.

Vajutage või , et valida nimekiri.

Vajutage uuesti, et väljuda.

Vajutage kaugjuhtimispuldil.

Vajutage punast nuppu, et kuvada kogu
lemmikute nimekirja.

Vajutage või , et valida nimekiri.

Vajutage .

Vajutage rohelist nuppu, et siseneda
(seadistamise) reþiimi.

Vajutage või , et märgistada kanalit.

Vajutage , et märgistada (või märgistust ära
võtta) märgistatud kanal.

Vajutage rohelist nuppu uuesti, et väljuda
(seadistamise) menüüst.

Vajutage kaugjuhtimispuldil. Viimati valitud
kanalite nimekiri kuvatakse.

Kasutage või , et märgistada kanal.

Vajutage . Televiisor läheb sellele kanalile.

\ [

\ [

\ [

\ [

Nõuanne


