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   Charakteristické vlastnosti obrazových bodov  
  Tento produkt má vysoký po�et farebných 
obrazových bodov. Aj napriek tomu, že obsahuje 
minimálne 99,999 % efektívnych obrazových 
bodov, na obrazovke sa môžu nepretržite 
zobrazova� �ierne body alebo jasné svetelné body 
(�ervené, zelené alebo modré). Ide o štrukturálnu 
vlastnos� displeja (v rámci bežných priemyselných 
noriem), ktorá neznamená poruchu.    

  Spolo�nos� Philips Electronics Singapore Pte Ltd 
týmto ponúka možnos� poskytnutia, na základe 
požiadania, kópie úplného zdrojového kódu 
pre balíky softvéru s otvoreným zdrojovým 
kódom chránené autorským právom použité 
v tomto výrobku, pre ktoré je takýto spôsob 
sprístupnenia vyžadovaný príslušnými licenciami. 
Táto ponuka platí po dobu troch rokov od 
zakúpenia výrobku pre kohoko�vek, kto dostal 
tieto informácie. Ak chcete získa� zdrojový 
kód, pošlite e-mail na adresu open.source@
philips.com. Ak nechcete použi� e-mail alebo 
ak nedostanete potvrdenie o prijatí do jedného 
týžd�a od odoslania správy na túto e-mailovú 
adresu, napíšte na poštovú adresu „Open 
Source Team, Philips Intellectual Property & 
Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, 
The Netherlands“. Ak na svoj list nedostanete 
v�asnú odpove�, pošlite e-mail na vyššie 
uvedenú e-mailovú adresu. Texty licencií a 
vyhlásení pre softvér s otvoreným zdrojovým 
kódom použitý v tomto výrobku sú uvedené v 
samostatnom letáku.    

   Súlad s normami týkajúcimi sa 
elektromagnetických polí 
  Koninklijke Philips Electronics N.V. vyrába 
a predáva mnoho produktov ur�ených pre 
zákazníkov, ktoré ako akéko�vek elektronické 
zariadenia majú vo všeobecnosti schopnos� 
vyžarova� a prijíma� elektromagnetické signály. 

  Jedným z hlavných obchodných princípov 
spolo�nosti Philips je uskuto�ni� všetky potrebné 
opatrenia na ochranu zdravia a bezpe�nosti pri 
používaní našich produktov s cie�om dodrža� 
všetky príslušné zákonné požiadavky a v 
dostato�nej miere ich zosúladi� s normami EMF, 
ktoré platili v �ase výroby produktov.

         1 Upozornenie
  2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. 
Všetky práva vyhradené.
  Technické údaje podliehajú zmenám bez 
predchádzajúceho upozornenia. Ochranné 
známky sú majetkom spolo�nosti Koninklijke 
Philips Electronics N.V alebo príslušných 
vlastníkov. Spolo�nos� Philips si vyhradzuje 
právo na zmenu produktu kedyko�vek, a to bez 
povinnosti rovnako upravi� už dodané produkty.
  Materiál v tejto príru�ke sa považuje za 
adekvátny pre ur�ené používanie tohto systému. 
Ak sa produkt, prípadne jeho individuálne 
moduly alebo postupy používajú na iné 
ú�ely, ako sú uvedené v tomto dokumente, 
je potrebné potvrdenie o ich oprávnenosti 
a vhodnosti. Spolo�nos� Philips zaru�uje, že 
samotný materiál neporušuje žiadny z patentov 
USA. Nevyslovuje ani nenazna�uje sa tu žiadna 
�alšia záruka.    

   Záruka  
    Riziko poranenia, poškodenia televízora • 
alebo zrušenia platnosti záruky. Nikdy sa 
nepokúšajte opravi� televízor sami.
    Televízor a príslušenstvo používajte iba • 
spôsobom ur�eným výrobcom.
    Výstražný štítok na zadnej strane • 
televízora ozna�uje riziko úrazu 
elektrickým prúdom. Nikdy 
nedemontujte kryt televízora. Ak je 
potrebný servis alebo oprava, vždy 
sa obrá�te na zákaznícku podporu 
spolo�nosti Philips.

    
    Nárok na záruku zaniká vykonaním akýchko�vek 
�inností výslovne zakázaných v tejto príru�ke, 
akýchko�vek nastavení a postupov montáže, 
ktoré sa v tejto príru�ke neodporú�ajú alebo 
nepovo�ujú.    
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   ®  Kensington a Micro Saver sú ochranné 
známky spolo�nosti ACCO World Corporation 
registrované v USA, pri�om v iných krajinách sú 
registrácie vydané alebo �akajú na vydanie. 

    
  DLNA ® , logo DLNA a DLNA CERTIFIED ®  sú 
ochranné, servisné alebo certi� ka�né známky 
spolo�nosti Digital Living Network Alliance.
  Všetky ostatné registrované a neregistrované 
ochranné známky sú majetkom ich príslušných 
vlastníkov.

    
  Vyrobené v rámci licencie od spolo�nosti BBE 
Sound, Inc. Licenciu udelila spolo�nos� BBE, Inc 
v rámci jedného alebo viacerých z nasledujúcich 
amerických patentov: 5510752, 5736897. BBE a 
symbol BBE sú registrované obchodné známky 
spolo�nosti BBE Sound Inc. 

  Spolo�nos� Philips je odhodlaná vyvíja�, vyrába� 
a predáva� produkty, ktoré nemajú žiadne 
nepriaznivé ú�inky na zdravie. Spolo�nos� 
Philips potvrdzuje, že ak sa s jej produktmi bude 
správne narába� pod�a ich ur�eného ú�elu, 
môžu sa bezpe�ne používa�, a to v súlade 
s vedeckými poznatkami, ktoré sú v sú�asnosti 
dostupné. 

  Spolo�nos� Philips má aktívnu úlohu pri vývoji 
medzinárodných noriem EMF a bezpe�nostných 
noriem, �o jej umož�uje predvída� �alší vývoj 
v štandardizácii pre skoré integrovanie v jej 
produktoch.    

   Hlavná poistka (platí len v Spojenom 
krá¤ovstve) 
  Tento televízor je vybavený schválenou 
lisovanou zástr�kou. Ak treba vymeni� hlavnú 
poistku, musí sa vymeni� za poistku s rovnakou 
hodnotou, aká je uvedená na zástr�ke (napríklad 
10 A).

      1 Vyberte kryt poistky a poistku. 
    2 Náhradná poistka musí sp��a� normu 

BS 1362 a obsahova� zna�ku schválenia 
ASTA. Ak poistku stratíte, obrá�te sa na 
svojho predajcu a overte si správny typ. 

    3 Opätovne nasa�te kryt poistky.
    Z dôvodu dodržania smernice 
o elektromagnetickej kompatibilite sa sie�ová 
zástr�ka a sie�ový kábel tohto produktu nesmú 
odpája�.    

   Autorské práva 

   
  VESA, FDMI a logo upevnenia v súlade s 
normou VESA sú obchodné známky organizácie 
Video Electronics Standards Association.
  Windows Media je registrovaná ochranná 
známka alebo ochranná známka spolo�nosti 
Microsoft Corporation v USA alebo iných 
krajinách.
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    Zástr�ky napájacieho kábla nevystavujte • 
pôsobeniu sily. Uvo�nené zástr�ky 
napájacieho kábla môžu spôsobi� iskrenie 
alebo požiar.

     Riziko poranenia osôb alebo poškodenia 
televízora. 

    Televízor s hmotnos�ou vyššou ako 25 kg • 
(55 libier) musia zdvíha� a prenáša� dve 
osoby.
    Pri montáži televízora na stojan • 
používajte iba dodaný stojan. Stojan 
bezpe�ne upevnite k televízoru. Televízor 
umiestnite na vodorovný povrch, ktorý 
udrží hmotnos� televízora aj stojana.
    Pri montáži televízora na stenu použite • 
iba konzolu, ktorá udrží hmotnos� 
televízora. Konzolu upevnite na stenu, 
ktorá udrží hmotnos� televízora aj 
konzoly. Koninklijke Philips Electronics 
N.V. nenesie žiadnu zodpovednos� 
za nesprávnu montáž na stenu, ktorá 
spôsobí nehodu, poranenie alebo 
poškodenie.

     Riziko poranenia detí. 
  Dodržiavajte nasledujúce opatrenia, aby sa 
televízor neprevrátil a neporanil deti:

    Televízor nikdy neumiest�ujte na povrch • 
pokrytý látkou ani iným materiálom, ktorý 
možno stiahnu�.
    Skontrolujte, �i žiadna �as� televízora • 
nepresahuje okraje povrchu.
    Televízor nikdy neumiest�ujte na vysoký • 
nábytok (napríklad skri�u) bez toho, aby 
ste nábytok i televízor neupevnili k stene 
alebo vhodnej podpere.
    Pou�te deti o nebezpe�enstvách lezenia • 
na nábytok, na ktorom je televízor 
umiestnený.

     Riziko prehriatia!  
    Televízor nikdy neumiest�ujte do • 
stiesnených priestorov. Z dôvodu vetrania 
nechajte okolo televízora minimálne 
10 cm (4 palce) vo�ného priestoru. Dbajte 
na to, aby vetracie otvory televízora nikdy 
nezakrývali závesy ani iné predmety.

     2 Dôležité
   Skôr ako za�nete používa� televízor, pre�ítajte si 
všetky pokyny. Záruka sa nevz�ahuje na prípady, 
ku ktorým dôjde v dôsledku nedodržania 
pokynov.

    Bezpe¯nos°
   Riziko požiaru alebo úrazu elektrickým 
prúdom. 

    Televízor nikdy nevystavujte pôsobeniu • 
daž�a ani vody. Do blízkosti televízora 
nikdy neumiest�ujte nádoby s tekutinami, 
napríklad vázy. Ak sa na televízor alebo 
do jeho vnútra vyleje tekutina, okamžite 
ho odpojte od elektrickej zásuvky. 
Pred �alším používaním požiadajte 
o kontrolu televízora službu starostlivosti 
o zákazníkov spolo�nosti Philips.
    Televízor, dia�kové ovládanie ani batérie • 
neumiest�ujte do blízkosti otvoreného 
oh�a ani iných zdrojov tepla vrátane 
priameho slne�ného svetla.
  Televízor, dia�kové ovládanie ani batérie 
nikdy neumiest�ujte do blízkosti svie�ok 
ani iných plame�ov, aby nedošlo k šíreniu 
oh�a.

      
    Do vetracích a iných otvorov na • 
televízore nikdy nevkladajte predmety.
    Pri otá�aní televízora dbajte na to, aby • 
sa nenapínal napájací kábel. Pri napínaní 
napájacieho kábla by mohli uvo�nené 
pripojenia spôsobi� iskrenie.

     Riziko skratu alebo požiaru. 
    Dia�kové ovládanie ani batérie nikdy • 
nevystavujte pôsobeniu daž�a, vody ani 
nadmerného tepla.
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    Riziko poškodenia televíznej obrazovky. • 
Nedotýkajte sa obrazovky, netla�te, 
neškriabte ani neudierajte na �u žiadnym 
predmetom.
    	o najskôr utrite kvapky vody, aby • 
nedošlo k deformáciám a vyblednutiu 
farieb.

       Likvidácia použitých produktov 
a batérií

    
  Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili 
vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré 
možno recyklova� a znova využi�.

    
  Ke� sa na produkte nachádza symbol 
pre�iarknutého koša s kolieskami, znamená 
to, že sa na tento produkt vz�ahuje Európska 
smernica 2002/96/ES. Informujte sa 
o lokálnom systéme separovaného zberu pre 
elektrické a elektronické zariadenia.
  Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte 
použité zariadenia do bežného domáceho 
odpadu.
  Správnou likvidáciou použitého zariadenia 
pomôžete zníži� možné negatívne následky na 
životné prostredie a �udské zdravie.

    
  Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe 
Smernice EÚ 2006/66/ES nemožno likvidova� 
spolu s bežným domovým odpadom.
  Informujte sa o miestnych predpisoch 
týkajúcich sa separovaného zberu batérií, 
pretože správnou likvidáciou pomôžete zníži� 
negatívne následky na životné prostredie 
a �udské zdravie.

     Riziko poškodenia televízora!  
    Skôr ako televízor pripojíte k elektrickej • 
zásuvke, presved�te sa, že napätie v sieti 
zodpovedá hodnotám uvedeným na 
zadnej strane televízora. Televízor nikdy 
nepripájajte k elektrickej zásuvke, ak sa 
napätie líši.

     Riziko poranenia osôb, požiaru alebo 
poškodenia napájacieho kábla.  

    Na napájací kábel nikdy neumiest�ujte • 
televízor ani iné predmety.
    Zachovajte vo�ný prístup k napájaciemu • 
káblu televízora, aby ste ho mohli 
kedyko�vek jednoducho odpoji� od 
elektrickej zásuvky.
    Pri odpájaní napájacieho kábla vždy • 
�ahajte za zástr�ku, nikdy nie za kábel.
    Pred búrkou odpojte televízor od • 
elektrickej zásuvky a antény. Po�as búrky 
sa nedotýkajte žiadnej �asti televízora, 
napájacieho kábla ani kábla antény.

     Riziko poškodenia sluchu!  
    Vyhýbajte sa dlhodobému používaniu • 
slúchadiel nastavených na vysokú 
hlasitos�.

     Nízka teplota 
    Ak televízor prevážate pri teplote nižšej • 
ako 5 °C, pred pripojením k elektrickej 
zásuvke ho vyba�te a po�kajte, kým sa 
teplota televízora neprispôsobí teplote 
v miestnosti.

       Starostlivos° o obrazovku
    V maximálnej miere sa vyhýbajte • 
statickým obrazom. Statické obrazy sú 
obrazy, ktoré ostávajú na obrazovke dlhý 
�as. Príkladmi sú ponuky, �ierne pásy 
a �as, ktoré sa zobrazujú na obrazovke. 
Ak musíte používa� statické obrazy, 
znížením kontrastu a jasu predí�te 
poškodeniu obrazovky.
    Pred �istením televízor odpojte.• 
    Televízor a rám �istite mäkkou a vlhkou • 
handri�kou. Na �istenie televízora nikdy 
nepoužívajte alkohol, chemické prípravky 
ani �istiace prostriedky pre domácnos�.
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     • Úspora energie 
  Nastavenie  [Štandard]  televízora v sebe 
spája hne� nieko�ko nastavení, ktoré 
prinesú zníženie spotreby energie. Pozrite 
si položku  [Smart nastavenie]  v ponuke 
 [Kon· gurácia] .
     • Nízka spotreba v pohotovostnom 
režime 

    Špi�kové a technologicky vyspelé napájacie 
obvody znižujú spotrebu energie TV na 
výnimo�ne nízku úrove�, a to bez straty 
funkcie nepretržitého pohotovostného 
režimu.
   Správa napájania 
  Pokro�ilá správa napájania tohto TV zaistí 
najefektívnejšie využívanie jeho energie. 
Môžete zisti�, ako vaše osobné nastavenia TV, 
úrove� jasu v práve zobrazovanom obraze a 
okolité svetelné podmienky ur�ujú relatívnu 
spotrebu energie. 
  Stla�te tla�idlo  DEMO , vyberte položku 
 [Active Control]  a stla�te tla�idlo  OK . 
Aktuálne nastavenie televízora je zvýraznené. 
Môžete vybra� iné nastavenie a skontrolova� 
príslušné hodnoty.
   Koniec používania 
  Informácie o správnej likvidácii televízora 
a batérií nájdete v kapitole Likvidácia 
použitých produktov a batérií v používate�skej 
 príru�ke   (pozrite si ‘Likvidácia použitých 
produktov a batérií ’ na strane   6  ) . 

     Šetrné vo¯i životnému prostrediu

   
    Vysoká energetická ú�innos�• 
    Nízka spotreba energie v pohotovostnom • 
režime
    Navrhnuté s cie�om u�ah�i� recykláciu• 

    Spolo�nos� Philips sa nepretržite zameriava 
na znižovanie dopadov svojich inovatívnych 
spotrebite�ských produktov na životné 
prostredie. Naše snahy zameriavame na 
environmentálne zdokonalenia po�as výroby, 
znižovanie škodlivých látok, energeticky 
efektívne používanie, pokyny na likvidáciu na 
konci životnosti a na recykláciu produktu.
  V�aka našim environmentálnym snahám získal 
tento TV ekologické ocenenie European 
Ecolabel (symbol kvetiny – www.ecolabel.eu).
  Podrobné informácie o spotrebe v 
pohotovostnom režime, záru�ných 
podmienkach, náhradných dieloch a recyklácii 
tohto TV môžete nájs� na webovej stránke 
spolo�nosti Philips na lokalite www.philips.
com.
  Tento TV má vlastnosti, ktoré prispievajú k 
energeticky efektívnemu používaniu. Tento TV 
získal ekologické ocenenie European Ecolabel 
za svoje environmentálne vlastnosti.
   Energeticky úsporné vlastnosti 

     • Senzor okolitého svetla 
  S cie�om úspory energie zníži vstavaný 
senzor okolitého svetla jas TV obrazovky, 
ke� sa zníži úrove� okolitého osvetlenia.
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       Dia¤kový ovláda¯

   
    a    ( Pohotovostný režim - zapnutý )

    Ak je produkt zapnutý, prepne ho do • 
pohotovostného režimu.
    Ak je produkt v pohotovostnom • 
režime, zapne ho.

1
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       3 Váš produkt
  Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi 
používate�mi produktov spolo�nosti Philips! 
Ak chcete naplno využi� podporu ponúkanú 
spolo�nos�ou Philips, zaregistrujte svoj produkt 
na stránke www.philips.com/welcome.

    Preh¤ad produktu
  Táto �as� poskytuje preh�ad bežne používaných 
ovládacích prvkov a funkcií.

    Bo¯né ovládacie prvky a indikátory

   
    a     POWER : Vypína alebo zapína produkt. 

Produkt nie je nikdy úplne vypnutý, kým 
fyzicky neodpojíte zástr¯ku.

    b  P/CH +/- : Prepne na nasledujúci alebo 
predchádzajúci kanál.

    c     SOURCE : Vyberie pripojené 
zariadenia.

    d  VOLUME +/- : Zvýši alebo zníži hlasitos°.

    e  LightGuide : Predný indikátor LED

3

4

2

1

5
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    q  DISC MENU 
  Slúži na prístup k ponuke disku alebo na 
jej zatvorenie. 

    r  TELETEXT 
  Zapína alebo vypína teletext.

    s  0-9  ( -íselné tla¯idlá )
  Slúžia na výber kanálu alebo nastavenia.

    t    SOURCE 
  Vyberie pripojené zariadenia.

    u  AMBILIGHT 
  *Zapína alebo vypína funkciu Ambilight.

    v  SUBTITLE 
  Zapína alebo vypína titulky.

    w  NET TV 
  *Slúži na prístup k službe Net TV.

    x     +/-  (  Hlasitos° +/- )
  Zvýši alebo zníži hlasitos�.

    y     BACK 
  Slúži na návrat na predchádzajúcu 
ponuku.

    z     GUIDE 
  Slúži na zobrazenie alebo opustenie 
elektronického sprievodcu programom 
(EPG).

    {  DEMO 
  Zapína alebo vypína ponuku ukážky.

    |   
  *Slúži na prístup k elektronickej 
používate�skej príru�ke.

    }  TV 
    Slúži na prepnutie na anténový zdroj.    

  *Táto funkcia je dostupná len vo vybraných 
modeloch.
  **Slúži na ovládanie pripojeného zariadenia 
kompatibilného s funkciou EasyLink.

      b  Univerzálne ovládacie tla¯idlá  ( DVD /
 STB / HTS )
  *Ovládajú iné zariadenia, napríklad 
prehráva� diskov DVD, koncový prijíma� 
alebo systém domáceho kina zna�ky 
Philips alebo iných zna�iek.

    c  Farebné tla¯idlá 
  Slúži na výber úloh alebo možností.

    d    ( Ponuka Doma )
  Zapína alebo vypína domovskú ponuku.

    e     OPTIONS 
  Slúži na prístup k možnostiam pre 
aktuálnu �innos� alebo výber.

    f  OK 
  Potvrdzuje zadanie alebo výber.

    g       ( Naviga¯né tla¯idlá )
  Sprevádza ponukami.

    h     INFO 
  Zobrazuje informácie o programe (ak sú 
k dispozícii).

    i    ( Dozadu )
  **Preh�adáva smerom dozadu.

    j    ( Dopredu )
  **Preh�adáva smerom dopredu.

    k    ( Prehráva°/pozastavi° )
  **Spustí, zastaví alebo obnoví 
prehrávanie.

    l   ( Zaznamenávanie )
  **Spustí alebo zastaví zaznamenávania 
videa.

    m   ( Zastavi° )
  **Zastaví prehrávanie.

    n    ( Vypnutie zvuku )
  Vypína alebo obnovuje zvuk.

    o  P +/-  ( Program +/- )
  Prepne na nasledujúci alebo 
predchádzajúci kanál.

    p     FORMAT 
  Vyberá formát obrazu.
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 Tip

 Televízor v pohotovostnom režime síce  •
spotrebúva ve�mi málo energie, energia sa 
však na�alej spotrebúva. Ke� televízor dlhší 
�as nepoužívate, odpojte napájací kábel od 
elektrickej zásuvky.

 Poznámka

 Ak nemôžete nájs� dia�kové ovládanie a chcete  •
zapnú� televízor z pohotovostného režimu, 
stla�te tla�idlo  P/CH +/-  na bo�nej strane 
televízora.

      Prepnutie na iný kanál

    
     

      Stla�te tla�idlo  • P +/-  na dia�kovom 
ovláda�i alebo tla�idlo  P/CH +/-  na bo�nej 
strane televízora.
    Použite  • -íselné tla¯idlá  a zadajte �íslo 
kanálu.
    Použite  • preh�ad   (pozrite si ‘Prepínanie 
kanálov pomocou preh�adu kanálov’ na 
strane   11  )  kanálov.

       4 Používanie 
produktu

  Táto �as� vám pomôže pri základnom  ovládaní .

    Zapnutie a vypnutie 
televízora alebo prepnutie do 
pohotovostného režimu

      

     
     Zapnutie 

    Ak nesvieti predný indikátor LED, stla�te • 
tla�idlo    POWER  na bo�nej strane 
televízora.
    Ak predný indikátor LED svieti na • 
�erveno, stla�te tla�idlo    ( Pohotovostný 
režim - zapnutý ) na dia�kovom ovláda�i.

     Prepnutie do pohotovostného režimu 
    Na dia�kovom ovláda�i stla�te tla�idlo  •   
( Pohotovostný režim - zapnutý ).

    Predný indikátor LED za�ne svieti� na  »
�erveno.

       Vypnutie 
    Stla�te tla�idlo  •   POWER  na bo�nej 
strane televízora.

    Predný indikátor LED prestane svieti�. »

SK
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          Nastavenie hlasitosti 
televízora

    
     
     Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti 

    Stla�te tla�idlo  •    +/- .
    Stla�te tla�idlo  • VOLUME +/-  na bo�nej 
strane televízora.

     Vypnutie alebo obnova zvuku 
    Zvuk vypnete stla�ením tla�idla  •  .
    Opätovným stla�ením tla�idla  •   obnovíte 
zvuk.

 Poznámka

 Pomocou ponuky   • [Zvuk]  upravte  hlasitos�   
(pozrite si ‘Manuálne úpravy nastavení zvuku’ 
na strane   21  )  slúchadiel.

 Poznámka

 Ak používate zoznam ob�úbených kanálov,  •
môžete vybra� iba kanály zo zoznamu.

     Prepínanie kanálov pomocou 
preh¤adu kanálov
  Preh�ad kanálov umož�uje zobrazi� všetky 
dostupné kanály vo formáte mriežky.

   
    1 Stla�te tla�idlo  OK .

    Zobrazí sa preh�ad kanálov. »

    
      2 Na výber kanálu použite  Naviga¯né 

tla¯idlá .
    3 Stla�ením tla�idla  OK  potvr�te svoj výber.

    Zobrazí sa vybratý kanál. »

NedNed 11 1 N dNed 22 222 RTLRTL 44 444 RTLRTL 55 555

Comedy1666166edyed CNN 7177NN Animal991119999malma HBOB 022220OOEurorosspsp8811888spsppspp

BBC B 11111 BBC 21222 Discover1144verve Nationala1515onalaonKetNKetNKetNet1133311333NNNetetetetNNeteet

SBS SBSSBSS 6666 666666666 RTLRTLRTL 77 77 Net 5 99999999999 Nickelo00001110000eloelo

1

NedNed 33 3322222
7777777777777

33333333333
RTL 88
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      4 Stla�te tla�idlo  OK .
    Pod�a pokynov na obrazovke vyberte  »
typ zariadenia a miesto pripojenia. 
Po dokon�ení sprievodcu sa do 
domovskej ponuky pridá ikona nového 
zariadenia.

 Tip

 Ak chcete zachova� aktuálny stav zariadení na  •
obrazovke, z domovskej ponuky odstrá�te tie 
zariadenia, ktoré už nie sú  pripojené   (pozrite 
si ‘Odstránenie zariadení z domovskej ponuky’ 
na strane   16  ) .

     Výber zariadenia v domovskej ponuke

    
    1 Stla�te tla�idlo    ( Ponuka Doma ).

    Zobrazí sa domovská ponuka. »

      2 Na výber požadovaného zariadenia 
použite  Naviga¯né tla¯idlá .

    3 Stla�ením tla�idla  OK  potvr�te svoj výber.
    Televízor sa prepne na vybraté  »
zariadenie.

         Výber zariadenia v zozname zdrojov

    
    1 Stla�te tla�idlo     SOURCE .

    Zobrazí sa zoznam zdrojov. »

      2 Na výber požadovaného zariadenia 
použite  Naviga¯né tla¯idlá .

    3 Stla�ením tla�idla  OK  potvr�te svoj výber.
    Televízor sa prepne na vybraté  »
zariadenie.

      Sledovanie pripojených 
zariadení

 Poznámka

 Ak chcete získa� jednoduchý prístup, pridajte  •
nové zariadenia do domovskej ponuky ešte 
pred tým, než ich budete vybera�. 

    Pridanie zariadenia do domovskej 
ponuky
  Skôr ako zariadenia pridáte do domovskej 
ponuky, musíte ich pripoji� a zapnú�.

    
    1 Stla�te tla�idlo    ( Ponuka Doma ). 

    Zobrazí sa domovská ponuka. »

    
      2 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  

vyberte možnos�  [Prida° zariadenia] .
    3 Stla�te tla�idlo  OK .

    Zobrazí sa hlásenie s vybratou  »
položkou  [Spusti°]  a výzvou na 
spustenie sprievodcu pridaním nového 
zariadenia.

Pridať zariadenia

Prehľadávať USB

Konfigurácia

Sledovať televíziu Prehľadávať PC

Prehľadáv. Net TV

SK
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       Ozna¯ovanie ob¤úbených stránok 
služby Net TV
  Stránky služby Net TV môžete ozna�i� ako 
ob�úbené, a tak si k nim u�ah�i� prístup.
    1 V službe Net TV použite  Naviga¯né 

tla¯idlá  na výber možnosti  [Ozna¯i° ako 
ob¤úbený] .

    2 Stla�te tla�idlo  OK .
    3 Použite  Naviga¯né tla¯idlá  na presunutie 

na stránku, ktorú chcete ozna�i�. Potom 
stla�te tla�idlo  OK .

    4 Po dokon�ení použite  Naviga¯né tla¯idlá  
na výber možnosti  [Hotovo] . Napokon 
stla�te tla�idlo  OK .

       Vymazanie histórie preh¤adávania
  Vymazaním histórie preh�adávania odstránite 
z televízora heslá, súbory cookie a údaje 
zaznamenané pri preh�adávaní.
    1 Stla�te tla�idlo    ( Ponuka Doma ).

    Zobrazí sa domovská ponuka. »

      2 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [Kon· gurácia] .

    Zobrazí sa ponuka   » [Kon· gurácia] .

      3 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [Inštalácia]  >  [Vymaza° 
pamä° služby Net TV] .

    Z televízora sa odstránia heslá, súbory  »
cookie a �alšia história preh�adávania.

          Preh¤adávanie služby Net TV 
(len vybrané modely)
  Pomocou televízora pripojeného na internet 
môžete používa� službu Net TV a získa� 
tak prístup k videám, obrázkom, hudbe, 
informáciám, hrám a iným službám online.

 Poznámka

 Spolo�nos� Koninklijke Philips Electronics  •
N.V. nenesie žiadnu zodpovednos� za obsah 
sprístupnený poskytovate�mi služby Net TV.

    Prístup k službe Net TV

 Poznámka

 Skôr ako získate prístup k službe Net  TV ,  •
musíte televízor pripoji� k po�íta�u.

    1 Stla�te tla�idlo  NET TV .
    Zobrazí sa domovská stránka služby  »
Net TV.

         Pohyb v rámci služby Net TV
  Stla�te:

     • Naviga¯né tla¯idlá , ak sa chcete 
pohybova� v rámci služby Net TV alebo 
webových stránok.
     • OK , ak chcete zobrazi� alebo vybra� 
položku.
     •    BACK , ak sa chcete vráti� na 
predchádzajúcu stránku.
     •   ( Ponuka Doma ), ak chcete ukon�i� 
službu Net TV a vráti� sa do domovskej 
ponuky.
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        Používanie funkcie Ambilight 
(len vybrané modely)

     
      1 Stla�te tla�idlo  AMBILIGHT .

    Zapne sa funkcia Ambilight. »

      2 Opätovným stla�ením tla�idla 
 AMBILIGHT  sa funkcia Ambilight vypne.

 Tip

 Ke� je televízor v pohotovostnom režime,  •
stla�ením tla�idla  AMBILIGHT  môžete 
funkciu Ambilight použi� na tlmené osvetlenie 
miestnosti. Stla�ením tla�idla  OK  zmeníte 
farby.

     Nastavenie aktívneho režimu 
Ambilight
  Môžete nastavi� rýchlos�, v závislosti od ktorej 
bude režim Ambilight odpoveda� na obrázky 
na obrazovke.
    1 Stla�te a aspo� tri sekundy podržte 

tla�idlo  AMBILIGHT .
    Zobrazí sa ukazovate�   » [Aktívny režim] .

      2 Použite  Naviga¯né tla¯idlá  na posunutie 
posúva�a smerom k možnosti 
 [Relaxa¯ný]  (reakcia funkcie Ambilight 
bude plynulejšia) alebo možnosti 
 [Dynamic.]  (reakcia bude rýchlejšia). 

    3 Stla�ením tla�idla     BACK  opustite 
ponuku.

 Poznámka

 Nastavenie aktívneho režimu Ambilight  •
môžete zmeni� len vtedy, ak je možnos� 
 [Farba]  funkcie Ambilight nastavená na 
hodnotu  [Aktívny režim] . Pozrite si aj �alšie 
informácie o tejto a iných rozšírených funkciách 
 Ambilight .

          Používanie teletextu

     
      1 Stla�te tla�idlo  TELETEXT .

    Zobrazí sa obrazovka teletextu. »

      2 Stránku môžete vybra�:
    Zadaním �ísla stránky. Použite na to • 
 -íselné tla¯idlá .
    Stla�te tla�idlo  • P +/-  alebo  Naviga¯né 
tla¯idlá , �ím zobrazíte nasledujúcu 
alebo predchádzajúcu stránku.
    Na výber farebnej položky použite • 
 Farebné tla¯idlá .
    Stla�ením tla�idla  •    BACK , �ím 
sa vrátite na naposledy zobrazenú 
stránku.

      3 Stla�ením tla�idla  TELETEXT  opustíte 
teletext.
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     • [Základný zvuk] / [Sekundárny zvuk] 
  Vyberte základný a sekundárny jazyk 
zvuku pre digitálne kanály.
     • [Základné titulky] / [Sekundárne titulky] 
  Vyberte základný a sekundárny jazyk 
titulkov pre digitálne kanály.
     • [Základný teletext] / [Sekundárny 
teletext] 
  Vyberte základný a sekundárny jazyk 
teletextu pre digitálne kanály.
     • [Zhoršený sluch] 
  Ak chcete zobrazi� titulky so základným 
a sekundárnym jazykov zvuku, vyberte 
možnos�  [Zapnuté] .
     • [Zrakové postihnutie] 
  V závislosti od dostupnosti vyberte 
režim zvukových poznámok pre zrakovo 
postihnutých ob�anov z možností: 
 [Reproduktory] ,  [Slúchadlá]  alebo 
 [Reproduktory + slúchadlá] . Výberom 
možnosti  [Vypnuté]  vypnete túto funkciu.
     • [Preferovaný formát zvuku] 
    Ak chcete dosiahnu� reprodukciu zvuku 
špi�kovej kvality pre systémy domáceho 
kina, vyberte možnos�  [Rozšírené] . Ak 
chcete dosiahnu� špi�kový reprodukciu 
zvuku z reproduktorov TV prijíma�a a 
základných zvukových systémov, vyberte 
možnos�  [Štandard] .

       5 �alšie funkcie 
produktu

    Zmena nastavení jazyka

 Poznámka

 Ak sú nastavenia jazyka správne, presko�te  •
tento krok.

     1 Po�as sledovania televízora stla�te tla�idlo 
   ( Ponuka Doma ).

    Zobrazí sa domovská ponuka. »

      2 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [Kon· gurácia] .

    Zobrazí sa ponuka   » [Kon· gurácia] .

      3 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [Inštalácia]  >  [Jazyky]  
>  [Menu jazyk] .

    Zobrazí sa zoznam jazykov. »

      4 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte jazyk ponuky.

    5 Stla�ením tla�idla  OK  potvr�te svoj výber.
    V ponuke sa použije vybratý jazyk. »

        Okrem  [Menu jazyk]  môžete nakon� gurova� 
nasledujúce nastavenia jazyka pomocou 
ponuky  [Jazyky]  (platí iba pre digitálne kanály):

    Menu jazy

NastaNastavenievenie pred predvolievoliebb

PredvPPrredvP ooooooľbbbbyyyyyy

ZZáZáklaáklaZákladdndndný znýd vuk

SekSekukunundárnydárnyárnyárnyárnyárny zvuk zvuk zvuk zvukzvuk zvuk

ZáklaZákladné tdné tné tné tn ituititulkitulkitulkitulkyyyDekDekodDeekode érér

SekunSekunSSekunSeku dárneedárne titutitulkyyyyHodinHodind yy

Dansk

CeŠtina

Resesetseee  na nna astavastavasta enie enie
z tovovvvárneárne

ZáklaZákladný tdný tnýnýný eletextxt

SekuSekunSekunSeku dárnydárnyárnyrny tele tele teletelet lteletextexttexttextextex

ZhorZh šený ssluchluch

Deutsch

EÏÏËÓÈÎÎ¿EÏÏËÓÈÎÎ¿

English

EspañEspañEsE olol

Françrançançnçnçnçaisaisaisaisaisais

HrvatHrvatHr aHHHrva skiski

Jazyky
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     Odstránenie zariadení z domovskej 
ponuky
  Ak už zariadenie nie je pripojené k televízoru, 
odstrá�te ho z domovskej ponuky.
    1 Stla�te tla�idlo    ( Ponuka Doma ). 

    Zobrazí sa domovská ponuka. »

      2 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte zariadenie, ktoré chcete odstráni�.

    3 Stla�te tla�idlo  OPTIONS .
    Zobrazí sa zoznam s vybratou  »
položkou  [Odstráni° toto zariadenie] .

      4 Stla�te tla�idlo  OK .
    Zobrazí sa hlásenie s výzvou na  »
odstránenie zariadenia.

      5 Stla�te tla�idlo  OK .
    Zobrazí sa domovská ponuka s  »
odstráneným zariadením.

          Zobrazenie ponuky možností
  Ponuka možností poskytuje rýchly prístup k 
panelu zážitkov na nastavenie obrazu a zvuku 
a k iným užito�ným funkciám, napríklad k 
funkcii  [Stav] . Ponuka  [Stav]  poskytuje preh�ad 
aktuálnych informácií o televízore.
     1 Po�as sledovania televízora stla�te tla�idlo 

    OPTIONS .
    Zobrazí sa ponuka možností. »

    
      2 Na výber požadovanej možnosti použite 

 Naviga¯né tla¯idlá .

Stav

Zrakové postihnutie

HlasHlasHlasHlaHlasHlasitositositositositoosť -ť -ť  ť  ť  ZrakZrakZrakZrakZrakZrakovéovéové ové ové ové postpostpostpostostpostihihhnhnuhn tie

OznaOznaOznaOznaOznaOznačiť čiťčiťčiťčiťčiť ako ako akoako ako ako obľúobľúobľúobľúobľúbľ benýbenbenýbenýbenbe

CommCommCommCommCommmmon ion ion ion ionon internternternterter aceaceaceacecrrrrfafafafa eeee

Hodiodiod nyny

      Prístup do domovskej ponuky
  Domovská ponuka vám umož�uje jednoduchý 
prístup k pripojeným zariadeniam, nastaveniam 
obrazu a zvuku, ako aj iným užito�ným funkciám.
     1 Stla�te tla�idlo    ( Ponuka Doma ). 

    Zobrazí sa domovská ponuka. »

    
      2 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  

vyberte položku domovskej ponuky:
     • [Sledova° televíziu]  Ak je vybratý iný 
zdroj, prepne spä� na zdroj antény.
     • [Kon· gurácia]  Slúži na prístup 
k ponukám, v ktorých možno meni� 
obraz, zvuk a iné nastavenia.
     • [Prida° zariadenia]  Pridá nové 
zariadenia do domovskej ponuky.
     • [Preh¤adáva° USB]  Sprístupní 
prehliada� obsahu pripojeného 
úložného zariadenia USB.
     • [Preh¤adáva° PC]  Sprístupní 
prehliada� obsahu pripojenej 
po�íta�ovej siete.
     • [Preh¤adáv. Net TV]  Slúži na prístup 
k službe Net TV.

      3 Stla�ením tla�idla  OK  potvr�te svoj výber.

 Tip

 Stla�ením tla�idla   •   ( Ponuka Doma ) môžete 
kedyko�vek opusti� domovskú ponuku.
  Stla�ením tla�idla   •    BACK  môžete 
kedyko�vek opusti� ponuku  [Kon· gurácia] .
  Stla�ením tla�idla   •    OPTIONS  môžete 
kedyko�vek opusti� ponuku možností.

Pridať zariadenia

Prehľadávať USB

Konfigurácia

Sledovať televíziu Prehľadávať PC

Prehľadáv. Net TV
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      4 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [Smart nastavenie] .

    5 Stla�te tla�idlo  OK .
    Zobrazí sa zoznam inteligentných  »
nastavení.

    
      6 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  

vyberte možnos�:
     • [Osobné] Nastaví televízor pod�a 
osobných preferencií nastavených v 
ponukách  [Obraz]  a  [Zvuk]  v �asti 
 [Kon· gurácia] .
     • [Jasné] Použijú sa sýte a dynamické 
nastavenia, ideálne pre použitie pri 
dennom svetle.
     • [Prirodzený]  Použije sa bežné 
nastavenie.
     • [Kino]  Použijú sa nastavenia na 
sledovanie � lmov.
     • [Hra]  Použijú sa nastavenia na hranie 
hier.
     • [Štandard]  Použijú sa nastavenia 
s najnižšou spotrebou energie. 
Štandardné výrobné nastavenie.

      7 Stla�ením tla�idla  OK  potvr�te svoj výber.
    Inteligentné nastavenie sa použije.  »

      8 Ak chcete skon�i�, stla�te tla�idlo     
BACK . Ak sa chcete presunú� naspä� 
do domovskej ponuky, stla�te tla�idlo    
( Ponuka Doma ). 

 Poznámka

   • [Smart nastavenie]  – toto nastavenie je dostupné 
aj prostredníctvom  [Obraz a zvuk]  panela zážitkov   
(pozrite si ‘Používanie panela obrazových a 
zvukových zážitkov’ na strane   18  ) .

Osobné
JasnJasJaJ é

PrPrPriirodzený

KinoKinoKinoKino

HHraHraHra

ŠtanŠtanŠŠtandarddarddard

    3 Stla�te tla�idlo  OK .
    Zobrazí sa ponuka vybratej možnosti. »

          Prístup do ponuky nastavenia
  Ponuka  [Kon· gurácia]  umož�uje získa� 
prístup k nastaveniam obrazu, zvuku a �alším 
nastaveniam TV prijíma�a.
     1 Stla�te tla�idlo    ( Ponuka Doma ).

    Zobrazí sa domovská ponuka. »

      2 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [Kon· gurácia] .

    3 Stla�te tla�idlo  OK .
    Zobrazí sa ponuka   » [Kon· gurácia] .

          Zmena nastavení obrazu a zvuku
  Nastavenia obrazu a zvuku môžete meni� tak, 
aby vyhovovali vašim potrebám. Môžete použi� 
vopred de� nované nastavenia alebo zmeni� 
nastavenia manuálne.

 Poznámka

 Flexibilita možností zmeny nastavení je  •
obmedzená, ak je umiestnenie TV prijíma�a 
nastavené do režimu  [Obchod] . Po nastavení 
umiestnenia TV prijíma�a do režimu  [Doma]  
získate prístup ku všetkým  nastaveniam   
(pozrite si ‘Zmena predvolieb televízora’ na 
strane   37  )  TV prijíma�a.

     Používanie inteligentných nastavení
  Pomocou inteligentných nastavení môžete 
používa� predvolené nastavenia obrazu a zvuku.
    1 Po�as sledovania televízora stla�te tla�idlo 

   ( Ponuka Doma ).
    Zobrazí sa domovská ponuka. »

      2 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [Kon· gurácia] .

    3 Stla�te tla�idlo  OK .
    Zobrazí sa ponuka   » [Kon· gurácia] .
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      2 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [Obraz a zvuk] .

    Zobrazí sa panel zážitkov   » [Obraz a zvuk] .

    
      3 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  

vyberte nastavenie obrazu alebo zvuku, 
ktoré chcete upravi�.

    4 Stla�te tla�idlo  OK .
    Zobrazí sa ponuka nastavenia obrazu  »
alebo zvuku.

      5 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
upravte nastavenie obrazu alebo zvuku.

    6 Stla�ením tla�idla  OK  potvr�te svoj výber.
    Nastavenie obrazu alebo zvuku sa  »
použije a znova sa zobrazí panel 
zážitkov  [Obraz a zvuk] .

      7 Stla�ením tla�idla     BACK  opustite 
ponuku.      

  Prostredníctvom panela zážitkov  [Obraz a zvuk] 
 možno nakon� gurova� nasledujúce nastavenia.

     • [Smart nastavenie]  Slúži na použitie 
predvolených nastavení obrazu a zvuku.
     • [Farebná sýtos°]  Upravuje sýtos� farieb.
     • [Kontrast]  Upravuje intenzitu svetlých 
�astí bez zmeny tmavých �astí.
     • [Basy]  Upravuje úrove� basov.
     • [Výšky]  Upravuje úrove� výšok.
     • [TV reproduktory]  Vypína alebo zapína 
reproduktory televízora. Ak je vybratá 
možnos�  [Automatický (EasyLink)] , 
reproduktory televízora sa vypnú po 
zistení obsahu zo systému domáceho 
kina, ktorý je kompatibilný s funkciou 
EasyLink.

Smart nastavenie

     Používanie asistenta nastavenia
  Asistent nastavenia vás prevedie nastaveniami 
obrazu a zvuku.
    1 Po�as sledovania televízora stla�te tla�idlo 

   ( Ponuka Doma ).
    Zobrazí sa domovská ponuka. »

      2 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [Kon· gurácia] .

    3 Stla�te tla�idlo  OK .
    Zobrazí sa ponuka   » [Kon· gurácia] .

      4 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [Obraz]  >  [Asistent 
nastavenia] .

    5 Stla�te tla�idlo  OK .
    Zobrazí sa hlásenie s výzvou na  »
spustenie asistenta nastavení.

      6 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [Spusti°] .

    7 Stla�te tla�idlo  OK .
    Pod�a pokynov na obrazovke vyberte  »
uprednost�ované nastavenie obrazu a 
zvuku.

         Používanie panela obrazových a 
zvukových zážitkov
  Panel zážitkov  [Obraz a zvuk]  slúži na prístup 
k naj�astejšie používaným nastaveniam obrazu 
a zvuku.

 Poznámka

 Všetky nastavenia obrazu sú dostupné  •
prostredníctvom  [Obraz]   ponuky   (pozrite si 
‘Manuálne úpravy nastavení obrazu’ na strane 
  19  ) .
  Všetky nastavenia zvuku sú dostupné  •
prostredníctvom  [Zvuk]   ponuky   (pozrite si 
‘Manuálne úpravy nastavení zvuku’ na strane 
  21  ) .

    1 Po�as sledovania televízora stla�te tla�idlo 
    OPTIONS .

    Zobrazí sa ponuka možností. »
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    7 Stla�ením tla�idla     BACK  opustite 
ponuku.      

  Možno kon� gurova� nasledujúce nastavenia 
obrazu. V závislosti od formátu zdroja obrazu 
nemusia by� k dispozícii všetky nastavenia 
obrazu.

     • [Asistent nastavenia]  Použite asistenta 
nastavení, ktorý vás bude sprevádza� 
nastaveniami obrazu a zvuku.
     • [Kontrast]  Upravuje intenzitu svetlých 
�astí bez zmeny tmavých �astí.
     • [Jas]  Upravuje intenzitu a detaily tmavých 
�astí.
     • [Farebná sýtos°]  Upravuje sýtos� farieb.
     • [Farebný tón]  Kompenzuje farebné 
odchýlky pri kódovanom vysielaní 
v systéme NTSC.
     • [Ostros°]  Upravuje ostros� obrazu.
     • [Redukcia šumu]  Filtruje a znižuje šum 
obrazu.
     • [OdtieÅ]  Upravuje vyváženie farieb 
obrazu. 

 Poznámka

 Skôr ako za�nete nastavova� položku   • [Osobné 
sfarbenie] , vyberte možnosti  [OdtieÅ]  > 
 [Osobné]  a stla�ením tla�idla  OK  ju povo�te.

     • [Osobné sfarbenie]  Prispôsobuje 
nastavenie odtie�ov.
     • [Pixel Plus HD] / [Pixel Precise HD] 
 Poskytuje prístup k rozšíreným 
nastaveniam:

     • [Perfect Natural Motion]  Znižuje 
blikanie polí a riadkov, �o umož�uje 
zobrazi� jemný pohyb.
     • [100Hz ClearLCD]  Nastavuje 
maximálnu obnovovaciu frekvenciu 
televízora 100 Hz, ktorá zais�uje 
vynikajúcu ostros� reprodukcie 
pohybu, lepšiu úrove� �iernej, vysoký 
kontrast so stabilným obrazom bez 
blikania a vä�ším zorným uhlom.
     • [Rozšírená ostros°]  Zabezpe�uje 
vynikajúcu ostros�, najmä v líniách a 
kontúrach na obraze.

     • [Aktívny režim]  Nastavuje odpo�inkovú 
alebo dynamickú úrove� funkcie 
Ambilight. Táto funkcia je dostupná len 
v prípade, ak je možnos�  [Farba]  funkcie 
Ambilight nastavená na hodnotu  [Aktívny 
režim] .
     • [Ambilight]  Zapína alebo vypína funkciu 
Ambilight.
     • [Jas]  Zmení výstup svetla funkcie 
Ambilight.

 Poznámka

 Možnosti   • [Basy]  a  [Výšky]  nie sú dostupné, ak 
je položka  [TV reproduktory]  nastavená na 
hodnotu  [Vypnuté] .

     Manuálne úpravy nastavení obrazu
    1 Po�as sledovania televízora stla�te tla�idlo 

   ( Ponuka Doma ).
    Zobrazí sa domovská ponuka. »

      2 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [Kon· gurácia] .

    3 Stla�te tla�idlo  OK .
    Zobrazí sa ponuka   » [Kon· gurácia] .

      4 Pomocou tla�idiel  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte položku  [Obraz] . Zobrazí sa 
príslušná ponuka.

    5 Stla�te tla�idlo  OK .
    Zobrazí sa ponuka   » [Obraz] .

    
      6 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  a 

 OK  vyberte a upravte nastavenie obrazu.

Picture

Settings assistant

Obraz

Asistent nastavenia

ZvZZvukZZZv

FunkcFunkcunkcunkcunun ieiei

Smart nastas avenie

Kontrtrtrrrrastaaa

JaJasasJa

Farebná sýtosť

Inštalácia FarebFarebný tóónn

Aktuauaalizáczácia soia softvértvéré u

Redukcia šumu

Odtieň

Ostrosť
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     Zmena formátu obrazu
    1 Stla�te tla�idlo     FORMAT .

    Zobrazí sa zoznam obrazových  »
formátov.

    
      2 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  

vyberte formát obrazu.
    3 Stla�ením tla�idla  OK  potvr�te svoj výber.

    Vybratý formát obrazu sa aktivuje. »

 Tip

 Formáty obrazu sú dostupné aj  •
prostredníctvom  [Kon· gurácia]   ponuky   
(pozrite si ‘Prístup do ponuky nastavenia’ na 
strane   17  ) .

  Môžete vybra� nasledujúce formáty obrazu. 

 Poznámka

 V závislosti od zdroja obrazu nemusia by� k  •
dispozícii všetky formáty obrazu a nemožno 
ich zobrazi� na obrazovke.
  Skôr ako za�nete nastavova� položku  •
 [Nezmenený formát] , vyberte možnosti 
 [Obraz]  >  [Režim PC]  >  [Zapnuté]  a 
stla�ením tla�idla  OK  ju povo�te.

Rozšírený obraz 16:9

SupeSupeSupSupSuSup rzoorzoomm

Automatický formát

NezmNezNezNezNezmNez enený foý formátrmá

Širokouhlý obraz

     • [Dynamický kontr.]  Vylepšuje 
kontrast.
     • [Dynamické podsvietenie]  Nastavuje 
jas podsvietenia televízora vzh�adom 
na svetelné podmienky.
     • [Redukcia MPEG artefaktov]  Vyhladí 
prechody na digitálnych snímkach. 
Túto funkciu môžete zapnú� alebo 
vypnú�.
     • [Zvýšenie sýtosti farieb]  Umož�uje 
zobrazi� živšie farby a zdokonali� 
detaily v jasných farbách. Túto 
funkciu môžete zapnú� alebo vypnú�.

       • [Režim PC]  Umož�uje upravi� nastavenia 
obrazu, ke� je k televízoru pripojený 
po�íta� prostredníctvom rozhrania 
HDMI. Ak je tento režim povolený, 
môžete vybra� položky  [Formát obrazu]  
>  [Nezmenený formát] , ktoré poskytujú 
maximálnu úrove� detailov obsahu 
prenášaného z po�íta�a.
     • [Senzor osvetlenia]  Dynamicky upravuje 
nastavenia, aby zodpovedali svetelným 
podmienkam.
     • [Formát obrazu]  Mení formát obrazu.
     • [Režim automatického formátu]  Slúži na 
nastavenie obrazového formátu tak, aby 
obraz automaticky vyplnil/automaticky sa 
zvä�šil na celú obrazovku.

 Tip

 Ak je možnos�   • [Režim automatického 
formátu]  vypnutá, zapnite ju výberom položiek 
 [Formát obrazu]  >  [Automatický formát] .

     • [Posun obrazu]  Upravuje polohu obrazu.

 Poznámka

   • [Farebná sýtos°]  a  [Kontrast]  – tieto 
nastavenia sú dostupné aj prostredníctvom 
 [Obraz a zvuk]  panela zážitkov   (pozrite si 
‘Používanie panela obrazových a zvukových 
zážitkov’ na strane   18  ) .
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    5 Stla�te tla�idlo  OK .
    Zobrazí sa ponuka   » [Zvuk] .

    
      6 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  a 

 OK  vyberte a upravte nastavenie zvuku.
    7 Stla�ením tla�idla     BACK  opustite 

ponuku.      

  Môžete nakon� gurova� nasledujúce nastavenia 
zvuku. Pri niektorých vysielaniach nemusia by� 
dostupné všetky nastavenia zvuku.

     • [Basy]  Upravuje úrove� basov.
     • [Výšky]  Upravuje úrove� výšok.
     • [Hlasitos°]  Upravuje hlasitos�.

 Poznámka

 Skôr ako za�nete nastavova� položku  •
 [Hlasitos° - Zrakové postihnutie] , povo�te 
položku  [Zrakové postihnutie] . Po�as 
sledovania televízora stla�te tla�idlo     
OPTIONS  a vyberte položku  [Zrakové 
postihnutie] . Vyberte preferovanú možnos� a 
stla�te tla�idlo  OK .

     • [Hlasitos° - Zrakové postihnutie] 
 Nastavuje hlasitos� zvuku pre zrakovo 
postihnutých zmiešaného s bežným 
zvukom. Ak je táto možnos� dostupná, 
zvuk pre zrakovo postihnutých obsahuje 
aj zvukové opisy deja odohrávajúceho sa 
na obrazovke. Túto možnos� môžete tiež 
aktivova� stla�ením tla�idla  AD  ( Popis 
zvuku ).
     • [Jazyk zvuku]  (Platí len pre digitálne 
kanály.) Ak sa vysielajú viaceré jazyky 
zvuku, umož�uje medzi nimi prepína�.

Zvuk

Basy

-8

Obraz

Smart nastavenie

VVýVýšVýškVý y

HlasHlasasitosittosťťť

HlasHlasitositosť - ť - - ZrakZrakZraakakkooové ové ové postpospostihnuhnuihnuttietieFunkcie

Inštalácia azyJazyJazyJazyk zvk zvk zvuku

Aktualizácia softvéru DualD l I/I I/IIII

noMonoMonoono/Ste/Sterreoeo

TV rT eproduktuktoryory

Basy

    [Automatický formát]  
Zvä�ší obraz, aby sa 
zmestil na obrazovku 
(titulky ostanú vidite�né). 
Odporú�a sa na 
dosiahnutie minimálneho 
skreslenia na obrazovke 
(nie však pre režim HD 
alebo PC).

    [Superzoom]  Odstráni 
�ierne pásy po stranách 
programov vysielaných vo 
formáte 4 : 3. Neodporú�a 
sa pre režim HD ani PC.

    [Rozšírený obraz 16:9]  
Slúži na zmenu klasického 
formátu 4:3 na formát 
16:9. Neodporú�a sa pre 
režim HD ani PC.

    [Širokouhlý obraz]  
Roztiahne klasický formát 
4:3 na formát 16:9.

    [Nezmenený formát]  
Poskytuje maximálnu 
úrove� detailov obrazu 
prenášaného z po�íta�a. K 
dispozícii je len po aktivácii 
nastavenia  [Režim PC]  v 
ponuke  [Obraz] .

     Manuálne úpravy nastavení zvuku
    1 Po�as sledovania televízora stla�te tla�idlo 

   ( Ponuka Doma ).
    Zobrazí sa domovská ponuka. »

      2 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [Kon· gurácia] .

    3 Stla�te tla�idlo  OK .
    Zobrazí sa ponuka   » [Kon· gurácia] .

      4 Pomocou tla�idiel  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte položku  [Zvuk] . Zobrazí sa 
príslušná ponuka.
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      Zmena nastavení funkcie 
Ambilight (len vybrané 
modely)
  Môžete upravi� farbu, jas a režim funkcie 
Ambilight, aby vyhovovali vášmu vkusu. 
     1 Po�as sledovania televízora stla�te tla�idlo 

   ( Ponuka Doma ).
    Zobrazí sa domovská ponuka. »

      2 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [Kon· gurácia] .

    3 Stla�te tla�idlo  OK .
    Zobrazí sa ponuka   » [Kon· gurácia] .

      4 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [Ambilight] .

    5 Stla�te tla�idlo  OK .
    Zobrazí sa ponuka   » [Ambilight] .

      6 Použite  Naviga¯né tla¯idlá  a tla�idlo OK  
na výber a úpravu nastavenia funkcie 
Ambilight.

    7 Stla�ením tla�idla     BACK  opustite 
ponuku.      

    Môžete nakon� gurova� nasledujúce nastavenia 
funkcie Ambilight:

     • [Ambilight]  Zapína alebo vypína 
funkciu Ambilight.
     • [Aktívny režim]  Nastavuje 
odpo�inkovú alebo dynamickú 
úrove� funkcie Ambilight. Táto 
funkcia je dostupná len v prípade, ak 
je možnos�  [Farba]  funkcie Ambilight 
nastavená na hodnotu  [Aktívny 
režim] .
     • [Jas]  Zmení výstup svetla funkcie 
Ambilight.
     • [Farba]  Umož�uje vybra� vopred 
de� nované alebo vlastné nastavenie 
farby.
     • [Vlastné nast. farieb]  Umož�uje 
jemne doladi� vopred de� nované 
farby.

     • [Dual I-II]  (Platí len pre analógové kanály.) 
Ak sa zvuk vysiela v duálnom režime, 
umož�uje prepína� medzi jazykmi zvuku.
     • [Mono/Stereo]  Slúži na výber 
monofónneho alebo stereofónneho 
zvuku, ak je k dispozícii stereofónne 
vysielanie.
     • [TV reproduktory]  Vypína alebo zapína 
reproduktory televízora. Ak je vybratá 
možnos�  [Automatický (EasyLink)] , 
reproduktory televízora sa vypnú po 
zistení obsahu zo systému domáceho 
kina, ktorý je kompatibilný s funkciou 
EasyLink.
     • [Surround]  Aktivuje priestorový zvuk.
     • [Hlasitos° do slúchadiel]  Slúži na 
nastavenie hlasitosti slúchadiel.
     • [Delta hlasitos°]  Vyrovná rozdiely 
v hlasitosti medzi kanálmi alebo 
pripojenými zariadeniami. Pred zmenou 
hlasitosti Delta prepnite na pripojené 
zariadenie.
     • [Stereo vyváženie]  Upravuje vyváženie 
pravého a �avého reproduktora.
     • [Automatické nast. hlasitosti] 
 Automaticky obmedzuje ne�akané zmeny 
hlasitosti, napríklad pri prepínaní medzi 
kanálmi. 

 Poznámka

   • [Basy] ,  [Výšky]  a  [TV reproduktory]  – tieto 
nastavenia sú dostupné aj prostredníctvom 
 [Obraz a zvuk]  panela zážitkov   (pozrite si 
‘Používanie panela obrazových a zvukových 
zážitkov’ na strane   18  ) . Ak sa podporujú 
možnosti  [Jazyk zvuku]  a  [Hlasitos° - Zrakové 
postihnutie] , prístupné sú priamo z ponuky 
možností.
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     • [Odkry°]  Skryje alebo zobrazí 
skryté informácie na stránke, 
napríklad riešenia hádaniek alebo 
kvízov.
     • [Opakov. podstránok]  Umož�uje 
automaticky prechádza� 
podstránkami, ak sú k dispozícii.
     • [Jazyk]  Ak jazyk používa odlišný 
súbor znakov, umož�uje prepnú� 
na inú jazykovú skupinu, aby sa 
zobrazoval správne.

      4 Stla�ením tla�idla  OK  potvr�te svoj výber.
    Zobrazí sa obrazovka teletextu. »

 Tip

 Stla�ením tla�idla   •    OPTIONS  môžete 
kedyko�vek opusti� ponuku možností.

     Výber podstránok teletextu
  Stránka teletextu môže obsahova� viacero 
podstránok. Podstránky sa zobrazujú na 
ukazovateli ved�a hlavného �ísla stránky.

 Poznámka

 Povo�te opakovanie podstránok ešte pred  •
tým, než budete vybera�  podstránky   (pozrite 
si ‘Zobrazenie ponuky možností teletextu’ na 
strane   23  ) .

    1 Stla�te tla�idlo  TELETEXT .
    Zobrazí sa obrazovka teletextu. »

      2 Vyberte stránku teletextu.
    3 Stla�ením tla�idla    alebo    vyberte 

podstránku.
    Podstránka sa zobrazí na obrazovke. »

     • [Rozdelenie] Nastaví rozdielne 
úrovne farieb funkcie Ambilight 
medzi jednotlivými stranami 
televízora. Vypnutím tejto funkcie 
dosiahnete dynamickú, rovnomernú 
farbu funkcie Ambilight.
     • [TV switch off]  vyberie spôsob 
vypínania funkcie Ambilight pri 
vypnutí TV.

        Používanie pokro¯ilých funkcií 
teletextu

    Zobrazenie ponuky možností 
teletextu
  K funkciám teletextu získate prístup 
prostredníctvom ponuky možností teletextu.
    1 Stla�te tla�idlo  TELETEXT .

    Zobrazí sa obrazovka teletextu. »

      2 Stla�te tla�idlo     OPTIONS .
    Zobrazí sa ponuka možností teletextu. »

    
      3 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  

vyberte požadovanú možnos�:
     • [Zmrazi° stránku]  Zmrazí aktuálnu 
stránku.
     • [Dual Screen] / [Celá obrazovka] 
 Zapína a vypína teletext v režime 
duálneho zobrazenia.

Zmraziť stránku

DuaDDual scr scr screeneeneen

OdkrOdkrOdkryťyťyť
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       Zvä¯šenie stránok teletextu
  Kvôli pohodlnejšiemu �ítaniu môžete 
teletextovú stránku zvä�ši�.
    1 Stla�te tla�idlo  TELETEXT .

    Zobrazí sa obrazovka teletextu. »

      2 Stla�te tla�idlo     FORMAT .
    Obrazovka teletextu sa zvä�ší. »

      3 Stla�ením tla�idla:
     • Naviga¯né tla¯idlá , ak sa chcete 
posúva� po zvä�šenej obrazovke.
     •    FORMAT , ak sa chcete vráti� k 
normálnej ve�kosti obrazovky.

         Používanie teletextu 2.5
  Teletext 2.5 ponúka viac farieb a lepšiu 
gra� ku než normálny teletext. Ak kanál vysiela 
teletext 2.5, tento režim bude predvolene 
zapnutý.
    1 Po�as sledovania televízora stla�te tla�idlo 

   ( Ponuka Doma ).
    Zobrazí sa domovská ponuka. »

      2 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [Kon· gurácia] .

    3 Stla�te tla�idlo  OK .
    Zobrazí sa ponuka   » [Kon· gurácia] .

      4 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [Inštalácia]  > 
 [Predvo¤by]  >  [Teletext 2.5]  > 
 [Zapnuté]  alebo  [Vypnuté] .

    Teletext 2.5 zapnete alebo vypnete. »

      5 Ak chcete skon�i�, stla�te tla�idlo     
BACK . Ak sa chcete presunú� naspä� 
do domovskej ponuky, stla�te tla�idlo    
( Ponuka Doma ).

         Výber tabu¤ky stránok teletextového 
vysielania
  Tabu�ka stránok (T.O.P) teletextového 
vysielania umož�uje presko�i� z jednej témy 
na druhú bez použitia �ísel stránok. T.O.P. 
teletextu sa nevysiela na všetkých televíznych 
kanáloch.
    1 Stla�te tla�idlo  TELETEXT .

    Zobrazí sa obrazovka teletextu. »

      2 Stla�te tla�idlo  INFO .
    Zobrazí sa preh�ad tabu�ky stránok. »

      3 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte predmet.

    4 Stla�ením tla�idla  OK  potvr�te svoj výber.
    Zobrazí sa stránka teletextu. »

         Vyh¤adávanie v teletexte
  Vyh�adávanie stránok teletextu pod�a 
predmetu alebo slova.
    1 Stla�te tla�idlo  TELETEXT .

    Zobrazí sa obrazovka teletextu. »

      2 Stla�ením tla�idla  OK  zvýraznite prvé 
slovo alebo �íslo.

    3 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  sa 
premiestnite na slovo alebo �íslo, ktoré 
chcete vyh�ada�.

    4 Stla�ením tla�idla  OK  spustite 
vyh�adávanie.

    5 Vyh�adávanie ukon�íte stlá�aním tla�idla    
dovtedy, kým nebude zvýraznené žiadne 
slovo alebo �íslo.

SK



25

     • [Rádio]  Slúži na zobrazenie iba 
rozhlasových kanálov.
     • [Digitálne]  Slúži na zobrazenie iba 
digitálnych kanálov.
     • [Analógový]  Slúži na zobrazenie iba 
analógových kanálov.

      6 Stla�ením tla�idla  OK  potvr�te svoj výber.
    Vybratý zoznam sa použije v preh�ade  »
kanálov.

         Pridávanie a odstraÅovanie kanálov zo 
zoznamu ob¤úbených kanálov

 Tip

 Pred pridaním kanála do zoznamu ob�úbených  •
kanálov vyberte  [Všetky]  kanály.

    1 Po�as sledovania televízora prepnite na 
kanál, ktorý chcete prida� alebo odstráni� 
zo zoznamu ob�úbených kanálov. 
  Taktiež môžete stla�i� tla�idlo  OK  a 
vstúpi� do preh�adu kanálov. Potom 
stla�te tla�idlo  Naviga¯né tla¯idlá  a 
vyberte kanál, ktorý chcete prida� alebo 
odstráni�.

    2 Stla�te tla�idlo     OPTIONS .
    Zobrazí sa ponuka možností. »

      3 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [Ozna¯i° ako 
ob¤úbený]  alebo  [Zruši° ozna¯enie ako 
ob¤úbený] .

    V preh�ade kanálov sa zobrazí  »
hviezdi�ka, ktorá znamená pridanie 
kanála do zoznamu ob�úbených 
kanálov. Ak sa rozhodnete odstráni� 
kanál zo zoznamu ob�úbených kanálov, 
hviezdi�ka sa stratí.

        Vytváranie a používanie 
zoznamu ob¤úbených kanálov
  Môžete vytvára� zoznamy uprednost�ovaných 
televíznych kanálov a jednoducho ich 
vyh�adáva�.

 Poznámka

 Do zoznamov ob�úbených kanálov možno  •
pridáva� aj digitálne rozhlasové stanice (ak je 
táto možnos� podporovaná).

   Môžete si zobrazi� iba kanály v zozname 
ob�úbených kanálov alebo si môžete zobrazi� 
všetky kanály, ak je zoznam ob�úbených 
kanálov momentálne vybratý.
    1 Po�as sledovania TV prijíma�a stla�te 

tla�idlo  OK .
    Zobrazí sa preh�ad kanálov. »

      2 Stla�te tla�idlo     OPTIONS .
    Zobrazí sa ponuka možností. »

    
      3 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  

vyberte možnos�  [Zozn. na výber] .
    4 Stla�te tla�idlo  OK .

    Zobrazí sa ponuka   » [Zozn. na výber] .

      5 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�:

     • [Všetky]  Slúži na zobrazenie 
všetkých kanálov.
     • [Ob¤úbené programy]  Slúži na 
zobrazenie kanálov vo vybratom 
zozname ob�úbených kanálov.
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    6 Stla�ením tla�idla  OK  potvr�te svoj výber.
    Kanál sa premiestni na požadované  »
miesto.

      7 Stla�ením tla�idla     BACK  opustite 
preh�ad kanálov.

       Premenovanie kanálov
  Môžete premenova� kanály v zozname 
televíznych kanálov.
    1 Po�as sledovania televízora stla�te tla�idlo 

 OK .
    Zobrazí sa preh�ad kanálov. »

      2 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte kanál, ktorého názov chcete 
zmeni�.

    3 Stla�te tla�idlo     OPTIONS .
    Zobrazí sa ponuka možností. »

      4 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [Premenova°] .

    Zobrazí sa obrazovka na zadávanie  »
údajov.

      5 Použite  Naviga¯né tla¯idlá  alebo  -íselné 
tla¯idlá  na úpravu názvu a potom stla�te 
tla�idlo  OK .

    6 Po dokon�ení stla�ením tla�idla 
 Naviga¯né tla¯idlá  vyberte možnos� 
 [Hotovo] .

    Ak chcete vymaza� zadaný názov, • 
vyberte možnos�  [Zmaza°] .
    Ak chcete zruši� akciu, vyberte • 
možnos�  [Zruši°] .

      7 Stla�ením tla�idla  OK  potvr�te svoj výber.
    8 Stla�ením tla�idla     BACK  opustite 

preh�ad kanálov.

          Zmena poradia, usporiadanie 
a premenovanie kanálov

    Zmena poradia a usporiadanie 
kanálov
  Zme�te poradie kanálov (usporiadajte ich) v 
preh�ade pod�a svojich požiadaviek.
    1 Po�as sledovania televízora stla�te tla�idlo 

 OK .
    Zobrazí sa preh�ad kanálov. »

      2 Stla�te tla�idlo     OPTIONS .
    Zobrazí sa ponuka možností. »

      3 Použite  Naviga¯né tla¯idlá  na výber 
položky  [Znovu zoradi°]  a potom stla�te 
tla�idlo  OK .

    Na obrazovke sa zobrazí správa. Ak  »
chcete pokra�ova�, prejdite na krok 
�. 4.
    Ak chcete operáciu zruši� a ukon�i�,  »
stla�te tla�idlo     OPTIONS  a 
postupujte pod�a pokynov na 
obrazovke.

      4 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte kanál, ktorého poradie chcete v 
preh�ade zmeni�.

    Okolo vybratého kanála sa zobrazí  »
okienko.

    
      5 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  

premiestnite kanál na požadované miesto 
v preh�ade.
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      5 Použite  Naviga¯né tla¯idlá  na výber 
kanálu, ktorý chcete odkry�.

    6 Stla�te tla�idlo     OPTIONS .
    Zobrazí sa ponuka možností. »

      7 Použite  Naviga¯né tla¯idlá  na výber 
položky  [Odkry° kanál]  a potom stla�te 
tla�idlo  OK .

    Kanál sa odkryje. »

 Poznámka

 Zopakovaním krokov �. 5 až 7 môžete odkry�  •
ostatné kanály.

      Používanie elektronického 
sprievodcu programom

 Poznámka

 Sprievodca EPG nie je dostupný vo  •
všetkých krajinách. Ak je dostupný, zobrazí 
sa sprievodca typu  [Teraz] / [�alšie]  alebo 
sprievodca EPG na 8 dní.

  Elektronický sprievodca programom (EPG) 
predstavuje sprievodcu na obrazovke, ktorý 
je dostupný v prípade digitálnych kanálov. 
Sprievodca EPG umož�uje:

    Zobrazi� zoznam vysielaných digitálnych • 
programov.
    Zobrazi� nasledujúce programy.• 
    Zoskupi� programy pod�a žánrov.• 
    Nastavi� upozornenia na za�iatok • 
programu.
    Nastavi� preferované EPG kanály• 

        Skrytie a odkrytie kanálov

    Skrytie kanálov
  Skryte kanály v preh�ade, aby ste predišli 
neoprávnenému prístupu.
    1 Po�as sledovania TV prijíma�a stla�te 

tla�idlo  OK .
    Zobrazí sa preh�ad kanálov. »

      2 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte kanál, ktorý chcete skry�.

    3 Stla�te tla�idlo     OPTIONS .
    Zobrazí sa ponuka možností. »

      4 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [Skry° kanál] .

    5 Stla�ením tla�idla  OK  potvr�te svoj výber.
    Kanál sa skryje. »

      6 Stla�ením tla�idla     BACK  opustite 
preh�ad kanálov.

       Odkrytie kanálov
  Zobrazte skryté kanály. 
    1 Po�as sledovania televízora stla�te tla�idlo  OK .

    Zobrazí sa preh�ad kanálov. »

      2 Stla�te tla�idlo     OPTIONS .
    Zobrazí sa ponuka možností. »

      3 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [Zobrazi° skryté kanály] .

    4 Stla�te tla�idlo  OK .
    Skryté kanály sa zobrazujú v preh�ade  »
kanálov, ale bez informácií o kanáli. 
Zobrazujú sa ako �ierne polia.
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    3 Stla�ením tla�idla     INFO  sa prepnete 
naspä� na pôvodný kanál a stla�ením 
tla�idla     BACK  zobrazíte ponuku 
sprievodcu EPG.

       Používanie ponuky možností 
sprievodcu EPG
  Pomocou ponuky možností sprievodcu EPG 
môžete nastavi� alebo vymaza� pripomienky, 
zmeni� de� a získa� prístup k �alším 
užito�ným možnostiam sprievodcu EPG.

 Poznámka

 Možnosti sprievodcu EPG sú prístupné len pre  •
informácie o televíznych kanáloch na 8 dní.

    1 V režime EPG stla�te tla�idlo     OPTIONS .
    Zobrazí sa ponuka možností  »
sprievodcu EPG.

   
      2 Stla�ením tla�idiel  Naviga¯né tla¯idlá  a 

 OK  vyberte a nastavte možnosti:
     • [Nastavi° pripomienku]  Slúži na 
nastavenie pripomienok programu.
     • [Vymaza° pripomienku]  Slúži na 
odstránenie pripomienok programu.
     • [Zmeni° deÅ]  Slúži na nastavenie d�a 
EPG. Vyberte možnos�  [Dnes] ,  [�alší 
deÅ]  alebo  [Predchádzajúci deÅ] .
     • [�alšie informácie]  Zobrazuje 
informácie o programe.
     • [H¤ada° pod¤a žánru]  Slúži na 
vyh�adávanie televíznych programov 
pod�a žánru.
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       Zapnutie sprievodcu EPG

 Poznámka

 Pri prvom použití sprievodcu EPG sa zobrazí  •
výzva na vykonanie aktualizácie. Aktualizáciu 
vykonajte pod�a pokynov na obrazovke.

    1 Po�as sledovania televízora stla�te tla�idlo 
 GUIDE .

    Zobrazí sa ponuka sprievodcu EPG. »

    
      2 Stla�ením tla�idla:

    tla�idlá  • Naviga¯né tla¯idlá , ak sa 
chcete posúva� okolo obrazovky.
     •    INFO , ak chcete zobrazi� �alšie 
informácie o  programe   (pozrite si 
‘Zobrazenie informácií o kanáli alebo 
programe’ na strane   28  ) .
     •    OPTIONS , ak chcete zobrazi� 
 ponuku možností   (pozrite si 
‘Používanie ponuky možností 
sprievodcu EPG’ na strane   28  ) .

      3 Stla�ením tla�idla     BACK  sa prepnete 
na pôvodný kanál a stla�ením tla�idla  OK  
sa prepnete na vybratý kanál.

       Zobrazenie informácií o kanáli alebo 
programe
    1 Po�as sledovania TV prijíma�a alebo v 

režime EPG stla�te tla�idlo     INFO .
    Zobrazí sa obrazovka s informáciami o  »
programe. 

      2 Stla�ením  Naviga¯né tla¯idlá  sa môžete 
presúva� obrazovkami.
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      6 Stla�ením tla�idla  OK  aktivujte �asova� 
vypnutia.

    Po uplynutí nastaveného �asového  »
úseku sa televízor prepne do 
pohotovostného režimu.

      7 Ak chcete skon�i�, stla�te tla�idlo     
BACK . Ak sa chcete vráti� do domovskej 
ponuky, stla�te tla�idlo    ( Ponuka Doma ).

        Používanie rodi¯ovskej zámky 
a vekového hodnotenia
  Zamknutím televízora a použitím vekového 
hodnotenia môžete de�om zabráni� v sledovaní 
televízneho vysielania. 

    Nastavenie alebo zmena kódu 
rodi¯ovskej zámky
    1 Po�as sledovania televízora stla�te tla�idlo 

   ( Ponuka Doma ).
    Zobrazí sa domovská ponuka. »

      2 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [Kon· gurácia] .

    3 Stla�te tla�idlo  OK .
    Zobrazí sa ponuka   » [Kon· gurácia] .

      4 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [Funkcie]  >  [Zada° 
kód] / [ZmeÅte kód] .

    Zobrazí sa ponuka   » [Zada° kód] /
 [ZmeÅte kód] .

      5 Pomocou  -íselné tla¯idlá  zadajte kód.
    6 Stla�te tla�idlo  OK .

    Zobrazí sa hlásenie s potvrdením o  »
nastavení kódu.

      7 Ak chcete skon�i�, stla�te tla�idlo     
BACK . Ak sa chcete presunú� naspä� 
do domovskej ponuky, stla�te tla�idlo    
( Ponuka Doma ).

 Tip

 Ak zabudnete kód, zadaním hodnoty „8888“  •
zrušte všetky existujúce kódy.

     • [Naplánované pripomienky]  Slúži na 
zobrazenie zoznamu pripomienok 
programu.
     • [Preferované kanály]  Slúži na 
nastavenie uprednost�ovaných 
kanálov EPG.

      3 Stla�ením tla�idla     OPTIONS  zobrazte 
ponuku možností sprievodcu EPG.

        Používanie ¯asova¯ov
  Nastavením �asova�ov môžete v ur�ený �as 
televízor prepnú� do pohotovostného režimu.

    Automatické prepnutie televízora 
do pohotovostného režimu (¯asova¯ 
vypnutia)
  	asova� vypnutia prepne televízor do 
pohotovostného režimu po uplynutí vopred 
de� novaného �asu.

 Tip

 Po�as odpo�ítavania môžete televízor vypnú�  •
aj skôr alebo vynulova� �asova� vypnutia.

    1 Po�as sledovania televízora stla�te tla�idlo 
   ( Ponuka Doma ).

    Zobrazí sa domovská ponuka. »

      2 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [Kon· gurácia] 

    3 Stla�te tla�idlo  OK .
    Zobrazí sa ponuka   » [Kon· gurácia] .

      4 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [Funkcie]  > 
 [Automatické vypnutie] .

    Zobrazí sa ponuka   » [Automatické 
vypnutie] .

      5 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
nastavte �as vypnutia. 

    	asova� vypnutia možno nastavi� až  »
na 180 minút v krokoch po piatich 
minútach. 	asova� vypnutia vypnete, ak 
ho nastavíte na nula minút.
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    1 Po�as sledovania televízora stla�te tla�idlo 
   ( Ponuka Doma ).

    Zobrazí sa domovská ponuka. »

      2 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [Kon· gurácia] .

    3 Stla�te tla�idlo  OK .
    Zobrazí sa ponuka   » [Kon· gurácia] .

      4 Použite  Naviga¯né tla¯idlá  na výber 
položiek  [Funkcie]  >  [Rodi¯ovská zámka]  
a potom stla�te tla�idlo   .

    Zobrazí sa hlásenie s výzvou na  »
zadanie kódu rodi�ovskej zámky.

      5 Pomocou  -íselné tla¯idlá  zadajte kód 
rodi�ovskej zámky.

    6 Použite  Naviga¯né tla¯idlá  a vrá�te sa 
o úrove� vyššie do ponuky  [Funkcie]  > 
 [Rodi¯ovská zámka] .

    Sprístupní sa ponuka   » [Rodi¯ovská 
zámka] .

         Nastavenie rodi¯ovskej kontroly
  Niektoré stanice s digitálnym vysielaním 
hodnotia svoje programy z h�adiska vhodnosti 
pre dané vekové skupiny divákov. Televízor 
možno nastavi� tak, aby vysielal len programy 
s vekovým hodnotením vyšším, než je vek 
vášho die�a�a.

 Poznámka

 Skôr ako budete môc� nastavi� rodi�ovskú  •
kontrolu, musíte túto funkciu  povoli�   (pozrite 
si ‘Povolenie rodi�ovskej kontroly’ na strane 
  30  ) .

    1 Po�as sledovania televízora stla�te tla�idlo 
   ( Ponuka Doma ).

    Zobrazí sa domovská ponuka. »

      2 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [Kon· gurácia] .

    3 Stla�te tla�idlo  OK .
    Zobrazí sa ponuka   » [Kon· gurácia] .

     Zamknutie alebo odomknutie 
televízora
  Zamknutím televízora zabránite prístupu ku 
všetkým kanálom a pripojeným zariadeniam.
    1 Po�as sledovania televízora stla�te tla�idlo 

   ( Ponuka Doma ).
    Zobrazí sa domovská ponuka. »

      2 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [Kon· gurácia] .

    3 Stla�te tla�idlo  OK .
    Zobrazí sa ponuka   » [Kon· gurácia] .

      4 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [Funkcie]  > 
 [Rodi¯ovská zámka]  >  [Zámka] /
 [Odomknú°] .

    Zobrazí sa hlásenie s výzvou na  »
zadanie kódu rodi�ovskej zámky.

      5 Pomocou  -íselné tla¯idlá  zadajte kód 
rodi�ovskej zámky.

    Zobrazí sa ponuka   » [Rodi¯ovská 
zámka] .

      6 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [Zámka] / [Odomknú°] .

    7 Stla�ením tla�idla  OK  potvr�te svoj výber.
    Všetky kanály a pripojené zariadenia sa  »
uzamknú alebo odomknú.

      8 Ak chcete skon�i�, stla�te tla�idlo     
BACK . Ak sa chcete presunú� naspä� 
do domovskej ponuky, stla�te tla�idlo    
( Ponuka Doma ). 

       Povolenie rodi¯ovskej kontroly

 Poznámka

 Rodi�ovská zámka nie je dostupná vo všetkých  •
krajinách.

  Niektoré stanice s digitálnym vysielaním 
hodnotia svoje programy z h�adiska vhodnosti 
pre dané vekové skupiny divákov. Skôr ako 
budete môc� nastavi� rodi�ovskú kontrolu, 
musíte túto funkciu povoli�.
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      6 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�:

     • [Zapnuté]  Slúži na zapnutie titulkov.
     • [Vypnuté]  Slúži na vypnutie titulkov.
     • [Zapnuté bez zvuku]  Slúži na 
zobrazenie titulkov iba v prípade, ak 
je vypnutý zvuk.

      7 Stla�ením tla�idla  OK  potvr�te svoj výber.
    Titulky sa zapnú alebo vypnú. »

      8 Ak chcete skon�i�, stla�te tla�idlo     
BACK . Ak sa chcete presunú� naspä� 
do domovskej ponuky, stla�te tla�idlo    
( Ponuka Doma ).

 Poznámka

 Zopakovaním tohto postupu aktivujte titulky  •
na každom analógovom kanáli.
  Ak je zapnutá funkcia EasyLink a vybrali ste  •
možnos�  [Zapnuté bez zvuku] , titulky sa 
 nezobrazia   (pozrite si ‘Zapnutie alebo vypnutie 
funkcie EasyLink’ na strane   56  ) .

     Zapnutie alebo vypnutie titulkov 
digitálnych TV kanálov
    1 Stla�te tla�idlo  SUBTITLE . 

    Zobrazí sa ponuka   » [Titulky] .

 Poznámka

 Ponuka   • [Titulky]  je dostupná aj prostredníctvom 
 [Kon· gurácia]   ponuky   (pozrite si ‘Prístup do 
ponuky nastavenia’ na strane   17  ) .

      2 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�:

     • [Zapnuté]  Slúži na zapnutie titulkov.
     • [Vypnuté]  Slúži na vypnutie titulkov.
     • [Zapnuté bez zvuku]  Slúži na 
zobrazenie titulkov iba v prípade, ak 
je vypnutý zvuk.

      3 Stla�te tla�idlo  OK .
    Titulky sa zapnú alebo vypnú. »

      4 Ak chcete skon�i�, stla�te tla�idlo     
BACK . Ak sa chcete presunú� naspä� 
do domovskej ponuky, stla�te tla�idlo    
( Ponuka Doma ).

      4 Použite  Naviga¯né tla¯idlá  a vyberte 
možnosti  [Funkcie]  >  [Rodi¯ovská 
zámka] .

    Zobrazí sa hlásenie s výzvou na  »
zadanie kódu rodi�ovskej zámky.

      5 Pomocou  -íselné tla¯idlá  zadajte kód 
rodi�ovskej zámky.

    6 Použite  Naviga¯né tla¯idlá  a vyberte 
vekové hodnotenie. Dané nastavenie 
použijete stla�ením tla�idla  OK .

    Všetky programy s hodnotou pod  »
vybratým vekovým hodnotením sa 
zablokujú.

      7 Ak chcete skon�i�, stla�te tla�idlo     
BACK . Ak sa chcete presunú� naspä� 
do domovskej ponuky, stla�te tla�idlo    
( Ponuka Doma ).

        Používanie titulkov
  Titulky možno aktivova� pre každý televízny 
kanál. Titulky sa vysielajú prostredníctvom 
teletextu alebo digitálneho vysielania DVB-T. V 
prípade digitálneho vysielania môžete vybra� 
jazyk titulkov.

    Zapnutie alebo vypnutie titulkov 
analógových TV kanálov
    1 Prepnite sa na analógový TV kanál.
    2 Stla�te tla�idlo  TELETEXT .
    3 Na zadanie trojciferného �ísla stránky s 

titulkami použite  -íselné tla¯idlá .
    4 Stla�ením tla�idla TELETEXT  vypnite 

teletext.
    5 Stla�te tla�idlo  SUBTITLE . 

    Zobrazí sa ponuka   » [Titulky] .

 Poznámka

 Ponuka   • [Titulky]  je dostupná aj 
prostredníctvom ponuky  [Kon· gurácia] .
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      Používanie hodín televízora
  Na televíznej obrazovke môžete zobrazi� 
hodiny. Hodiny zobrazujú aktuálny �as na 
základe �asových údajov prijímaných od 
poskytovate�a televíznych služieb.

    Zobrazenie hodín televízora
  Na obrazovke TV prijíma�a môžete zobrazi� 
hodiny, t. j. aktuálny �as.
    1 Po�as sledovania televízora stla�te tla�idlo 

    OPTIONS .
    Zobrazí sa ponuka možností. »

      2 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [Hodiny] .

    3 Stla�ením tla�idla  OK  potvr�te svoj výber.
    Na obrazovke TV prijíma�a sa zobrazia  »
hodiny.

 Poznámka

 Ak chcete hodiny deaktivova�, zopakujte  •
postup uvedený vyššie.

 Tip

 Hodiny sú dostupné aj prostredníctvom  •
 [Kon· gurácia]   ponuky   (pozrite si ‘Prístup do 
ponuky nastavenia’ na strane   17  ) .

     Zmena režimu hodín
  Režim �asu je predvolene nastavený na 
hodnotu  [Automatický] , t. j. dochádza k 
synchronizácii hodín TV prijíma�a s �asom 
UTC (Coordinated Universal Time). Ak TV 
prijíma� nedokáže prijíma� vysielanie UTC, 
nastavte režim �asu na hodnotu  [Ru¯ne] . Ak 
je režim �asu nastavený na hodnotu  [Ru¯ne] , 
�asové údaje sú založené na aktuálnom 
�asovom  pásme   (pozrite si ‘Krok �. 1: Výber 
systému’ na strane   41  )  a  letnom �ase   (pozrite 
si ‘Zapnutie alebo vypnutie letného �asu’ na 
strane   33  ) .

       Výber jazyka titulkov na digitálnych 
televíznych kanáloch

 Poznámka

 Pokia� pod�a postupu uvedeného nižšie  •
vyberiete jazyk titulkov na digitálnom 
televíznom kanáli, do�asne sa vypne 
preferovaný jazyk titulkov nastavený v ponuke 
inštalácie.

    1 Po�as sledovania televízora stla�te tla�idlo 
   ( Ponuka Doma ).

    Zobrazí sa domovská ponuka. »

      2 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [Kon· gurácia] .

    3 Stla�te tla�idlo  OK .
    Zobrazí sa ponuka   » [Kon· gurácia] .

      4 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [Funkcie]  >  [Jazyk 
titulkov] .

    Zobrazí sa zoznam jazykov titulkov. »

      5 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte jazyk.

    6 Stla�ením tla�idla  OK  potvr�te svoj výber.
    Jazyk titulkov sa použije. »

 Poznámka

 Vyberte uprednost�ované jazyky titulkov v  •
 [Jazyky]   ponuke . Ke� sú titulky povolené, 
automaticky sa zobrazia v uprednost�ovaných 
jazykoch.
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          Prezeranie fotogra· í, prehrávanie 
hudby a sledovanie videa

 Výstraha

 Spolo�nos� Philips nenesie zodpovednos� za  •
nepodporovanie vášho pamä�ového zariadenia 
USB ani za poškodenie �i stratu údajov pri 
použití tejto funkcie.

  Televízor je vybavený konektorom USB, ktorý 
umož�uje prezera� fotogra� e, po�úva� hudbu 
alebo sledova� � lmy uložené v pamä�ovom 
zariadení USB.
  Televízor disponuje aj sie�ovým konektorom, 
ktorý umož�uje získa� prístup k mediálnym 
súborom priamo z po�íta�a a prehráva� ich.

    Pripojenie pamä°ového zariadenia 
USB a vstup do preh¤adáva¯a obsahu
    1 Zapnite televízor a pripojte pamä�ové 

zariadenie USB k portu USB na bo�nej 
strane   televízora .

    Zobrazí sa preh�adáva� obsahu USB. »

   
 Poznámka

 Prístup do preh�adáva�a obsahu USB môžete  •
získa� aj výberom možnosti  [Preh¤adáva° USB]  
v domovskej ponuke.
  Ak pripojíte viacero pamä�ových zariadení USB  •
prostredníctvom USB rozbo�ova�a, zobrazí sa 
hlásenie s výzvou na výber zariadenia. Stla�ením 
tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  vyberte zariadenie a 
výber potvr�te stla�ením tla�idla  OK .

      2 Ak chcete zavrie� preh�adáva� obsahu 
USB, stla�te tla�idlo    ( HOME ).

    Zobrazí sa domovská ponuka. »
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    1 Po�as sledovania televízora stla�te tla�idlo 
   ( Ponuka Doma ).

    Zobrazí sa domovská ponuka. »

      2 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [Kon· gurácia] .

    3 Stla�te tla�idlo  OK .
    Zobrazí sa ponuka   » [Kon· gurácia] .

      4 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [Inštalácia]  >  [Hodiny]  
>  [Automat. režim hodín] .

    Zobrazí sa ponuka   » [Automat. režim 
hodín] .

      5 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [Automatický]  alebo 
 [Ru¯ne] .

    6 Stla�ením tla�idla  OK  potvr�te svoj výber.
    Takto nastavíte režim �asu. »

         Zapnutie alebo vypnutie letného ¯asu
  Ak je režim �asu nastavený na hodnotu 
 [Ru¯ne] , pod�a potreby (vzh�adom na aktuálne 
�asové pásmo) zapnite alebo vypnite letný �as.
    1 V ponuke  [Hodiny]  stla�ením tla�idla 

 Naviga¯né tla¯idlá  vyberte možnos� 
 [Letný ¯as] .

    Zobrazí sa ponuka   » [Letný ¯as] .

      2 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [Letný ¯as]  alebo 
 [Štandardný ¯as] .

    3 Stla�ením tla�idla  OK  potvr�te svoj výber.
    Takto zapnete alebo vypnete  »
nastavenie letného �asu pre aktuálne 
�asové pásmo.
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     • [Náhodne vypnuté]  Slúži na zrušenie 
zobrazovania obrázkov prezentácie v 
náhodnom poradí.
     • [Rýchlos° prezentácie]  Nastaví 
�asový interval zobrazenia obrázka.
     • [Prechody pri prezentácii]  Nastaví 
prechod medzi obrázkami.

      3 Stla�ením tla�idla  OK  potvr�te svoj výber.
    Použije sa nastavenie prezentácie. »

         Po¯úvanie hudby
    1 Ak chcete vybra� skladbu, v preh�adáva�i 

obsahu USB stla�te tla�idlo  Naviga¯né 
tla¯idlá .

    2 Stla�te tla�idlo  OK .
    V prehráva�i hudby sa za�ne prehráva�  »
vybratá skladba.

      3 Stla�ením tla�idla:
     • P +/- , ak chcete prejs� na �alšiu alebo 
predchádzajúcu skladbu.
     •  /  , ak chcete zrýchlene prevíja� 
skladbu dopredu alebo dozadu.
     •  , ak chcete prehra� alebo 
pozastavi� skladbu.

      4 Stla�ením tla�idla    alebo  OK  zastavíte 
prehrávanie a zobrazíte preh�adáva� 
obsahu USB.

       Zmena nastavení hudby
    1 V prehráva�i hudby stla�te tla�idlo 

 OPTIONS .
    Zobrazí sa ponuka možností. »

      2 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte a nastavte možnosti:

     • [Opakova°]  Slúži na opakovanie 
prehrávania skladby alebo albumu.
     • [Náhodne zapnuté] / [Náhodne 
vypnuté]  Zapína alebo vypína 
náhodné prehrávanie skladieb.

      3 Stla�ením tla�idla  OK  potvr�te svoj výber.
    Nastavenie hudby sa použije. »

       Pripojenie k sieti a zobrazenie 
prehliada¯a obsahu
  Skôr ako zobrazíte prehliada� obsahu, 
skontrolujte, �i je televízor pripojený k 
po�íta�ovej  sieti   (pozrite si ‘Pripojenie k sieti a 
zobrazenie prehliada�a obsahu’ na strane   34  ) .
    1 Po�as sledovania televízora stla�te tla�idlo 

   ( Ponuka Doma ).
    Zobrazí sa domovská ponuka. »

      2 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [Preh¤adáva° PC] .

    Zobrazí sa prehliada� obsahu. »

         Sledovanie prezentácie fotogra· í
    1 Ak chcete vybra� fotogra� u, v prehliada�i 

obsahu použite  Naviga¯né tla¯idlá .
    2 Stla�te tla�idlo    alebo  OK .

    Po�núc vybratým obrázkom sa spustí  »
prezentácia.

      3 Stla�ením tla�idla:
     •  , ak chcete pozastavi� 
prezentáciu.
     •  /  ,   /   alebo  P +/- , ak sa chcete 
presunú� na predchádzajúci alebo 
�alší obrázok.
     •  , ak chcete zastavi� prezentáciu a 
vráti� sa do prehliada�a obsahu. 

         Zmena nastavení prezentácie
    1 Po�as sledovania prezentácie stla�te 

tla�idlo  OPTIONS .
    Zobrazí sa ponuka možností. »

      2 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte a nastavte možnosti:

     • [Oto¯i°]  Oto�í obrázok.
     • [Opakova°]  Slúži na opakovanie 
prehrávania prezentácie.
     • [Náhodne zapnuté]  Slúži na 
zobrazovanie obrázkov prezentácie v 
náhodnom poradí.
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       Odpojenie pamä°ového zariadenia 
USB

 Výstraha

 Ria�te sa týmto postupom, aby nedošlo  •
k poškodeniu pamä�ového zariadenia USB.

    1 Stla�ením tla�idla    ( HOME ) zavriete 
preh�adáva� obsahu USB.

    2 Pred odpojením pamä�ového zariadenia 
USB po�kajte pä� sekúnd.

        Po¯úvanie digitálnych 
rozhlasových staníc
  Ak je dostupné digitálne vysielanie, po�as 
inštalácie sa automaticky nainštalujú digitálne 
rozhlasové stanice.
     1 Po�as sledovania televízora stla�te tla�idlo 

 OK . 
    Zobrazí sa preh�ad kanálov. »

      2 Stla�te tla�idlo  OPTIONS .
    Zobrazí sa ponuka možností. »

      3 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [Zozn. na výber] .

    Zobrazí sa ponuka   » [Zozn. na výber] .

      4 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [Rádio] .

    5 Stla�te tla�idlo  OK .
    V preh�ade kanálov sa zobrazí zoznam  »
dostupných digitálnych rozhlasových 
kanálov.

      6 Ak chcete vybra� rozhlasový kanál, stla�te 
 Naviga¯né tla¯idlá .

    7 Stla�te tla�idlo  OK .
    Vybratý digitálny rozhlasový kanál  »
sa bude prehráva� prostredníctvom 
reproduktorov TV prijíma�a.

 Poznámka

 Nastavenia prezentácie sú dostupné aj  •
stla�ením tla�idla  OPTIONS  v prehliada�i 
obsahu.

     Sledovanie videa
    1 Ak chcete vybra� video, v preh�adáva�i 

obsahu USB stla�te tla�idlo  Naviga¯né 
tla¯idlá .

    2 Stla�te tla�idlo  OK .
    V prehráva�i videa sa za�ne prehráva�  »
vybraté video.

      3 Stla�ením tla�idla:
     • P +/- , ak chcete prejs� na �alšie alebo 
predchádzajúce video.
     •  /  , ak chcete zrýchlene prevíja� 
video dopredu alebo dozadu.
     •  , ak chcete prehra� alebo 
pozastavi� prehrávanie videa.

      4 Stla�ením tla�idla    alebo  OK  zastavíte 
prehrávanie a zobrazíte preh�adáva� 
obsahu USB.

       Zmena nastavení videa
    1 V prehráva�i videa stla�te tla�idlo 

 OPTIONS .
    Zobrazí sa ponuka možností. »

      2 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte a nastavte možnosti:

     • [Malá obrazov.]  Slúži na prehrávanie 
videa na malej obrazovke.
     • [Celá obrazovka]  Slúži na 
prehrávanie videa na celej obrazovke.
     • [Opakova°]  Slúži na opakovanie 
prehrávania videa.
     • [Náhodne zapnuté] / [Náhodne 
vypnuté]  Zapína alebo vypína 
náhodné prehrávanie videosúborov.

      3 Stla�ením tla�idla  OK  potvr�te zmenu 
nastavenia.
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        Aktualizácia softvéru televízora
  Spolo�nos� Philips sa neustále snaží zlepšova� 
svoje výrobky. Odporú�ame, aby ste softvér 
televízora aktualizovali, vždy ke� budú 
k dispozícii príslušné aktualizácie. Ich dostupnos� 
zistíte na lokalite www.philips.com/support.

    Zistenie aktuálnej verzie softvéru
    1 Po�as sledovania televízora stla�te tla�idlo 

   ( Ponuka Doma ).
    Zobrazí sa domovská ponuka. »

      2 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [Kon· gurácia] .

    3 Stla�te tla�idlo  OK .
    Zobrazí sa ponuka   » [Kon· gurácia] .

      4 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [Aktualizácia softvéru]  
>  [Info o použitom softvéri] .

    5 Stla�te tla�idlo  OK .
    Zobrazí sa aktuálna verzia softvéru. »

         Aktualizácia softvéru (z webovej stránky)
  Skôr než za�nete s týmto postupom:

    Vyhra�te si ur�itý �as na dokon�enie celej • 
aktualizácie.
    Pripravte si pamä�ové zariadenie USB s • 
minimálne 256 MB vo�ného ukladacieho 
priestoru.
    Zabezpe�te si prístup k po�íta�u s • 
portom USB a prístupom na Internet.

      1 Po�as sledovania televízora stla�te tla�idlo 
   ( Ponuka Doma ).

    Zobrazí sa domovská ponuka. »

      2 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [Kon· gurácia] .

    3 Stla�te tla�idlo  OK .
    Zobrazí sa ponuka   » [Kon· gurácia] .

      4 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [Aktualizácia softvéru]  
>  [Aktualiz. teraz] .

          Používanie funkcie Scenea

    Aktivovanie funkcie Scenea
  Pomocou funkcie Scenea môžete na televíznej 
obrazovke zobrazi� tapetu vytvorenú z 
fotogra� e. Skontrolujte, �i je lokalita televízora 
prepnutá na režim  [Doma] .
    1 Stla�te tla�idlo   .
    2 Vyberte funkciu [Scenea] a potom stla�te 

tla�idlo  OK  .
    Zobrazí sa predvolený alebo dopredu  »
na�ítaný obrázok.

 Poznámka

 Poznámka: Ak je �asova� vypnutia vypnutý,  •
tapeta sa zobrazí na 240 minút. V opa�nom 
prípade sa zobrazí na dobu trvania  �asova�a 
vypnutia   (pozrite si ‘Automatické prepnutie 
televízora do pohotovostného režimu (�asova� 
vypnutia)’ na strane   29  ) .

     Nastavenie obrázku ako prvku Scenea

 Poznámka

 Ve�kos� súboru obrázka nesmie by� vä�šia ako  •
1 MB.

    1 Pripojte pamä�ové zariadenie USB k 
televízoru.

    2 Vyberte položku  [Preh¤adáva° USB]  a 
potom stla�te tla�idlo  OK .

    3 Vyberte obrázok a stla�te tla�idlo   .
    4 Vyberte položku  [Nastavi° ako Scenea]  a 

potom stla�te tla�idlo  OK .
    5 Vyberte položku  [Áno]  a potom stla�te 

tla�idlo  OK .
    6 Režim Scenea ukon�ite stla�ením 

�ubovo�ného tla�idla.
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      2 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [Kon· gurácia] .

    3 Stla�te tla�idlo  OK .
    Zobrazí sa ponuka   » [Kon· gurácia] .

      4 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [Aktualizácia softvéru]  
>  [Aktualiz. teraz] .

    5 Stla�te tla�idlo  OK .
    6 Vyberte položku  [Internet]  a stla�te 

tla�idlo  OK .
    Spustí sa aktualizácia. Po dokon�ení sa  »
televízor automaticky vypne a znova 
zapne. Po�kajte, kým sa televízor 
nezapne. Nepoužívajte tla�idlo  
  POWER  na televízore.

 Tip

 Ak je televízor pripojený na Internet, po jeho  •
zapnutí sa na televíznej obrazovke zobrazí 
správa o dostupnosti nového softvéru.

      Zmena predvolieb televízora

     1 Po�as sledovania televízora stla�te tla�idlo 
   ( Ponuka Doma ).

    Zobrazí sa domovská ponuka. »

      2 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [Kon· gurácia] .

    3 Stla�te tla�idlo  OK .
    Zobrazí sa ponuka   » [Kon· gurácia] .

      4 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [Inštalácia]  > 
 [Predvo¤by] .

    Zobrazí sa ponuka   » [Predvo¤by] .

    5 Stla�te tla�idlo  OK .
    Spustí sa asistent aktualizácie.  »
Dokon�ite aktualizáciu pod�a pokynov 
na obrazovke.

         Aktualizácia softvéru (digitálne vysielanie)
  (Táto funkcia je dostupná len v niektorých 
krajinách.) V závislosti od dostupnosti môže 
tento televízor prijíma� aktualizácie softvéru 
prostredníctvom digitálneho vysielania.
  Ak je dostupná aktualizácia, zobrazí sa hlásenie 
s výzvou na vykonanie aktualizácie softvéru. 
Dôrazne odporú�ame, aby ste po zobrazení 
výzvy na aktualizáciu softvéru vykonali 
aktualizáciu softvéru. 
  Ak chcete aktualizova� softvér neskôr, 
postupujte pod�a pokynov nižšie.
    1 Po�as sledovania televízora stla�te tla�idlo 

   ( Ponuka Doma ).
    Zobrazí sa domovská ponuka. »

      2 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [Kon· gurácia] .

    3 Stla�te tla�idlo  OK .
    Zobrazí sa ponuka   » [Kon· gurácia] .

      4 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [Aktualizácia softvéru]  
>  [Lokálna aktualizácia] .

    5 Stla�te tla�idlo  OK .
    Televízor za�ne vyh�adáva� dostupné  »
aktualizácie softvéru prostredníctvom 
digitálneho vysielania.

         Aktualizácia softvéru (z Internetu)
  (Táto funkcia je dostupná len v niektorých 
krajinách.) Ak je televízor pripojený k 
smerova�u, ktorý je pripojený na Internet, 
môžete softvér televízora aktualizova� priamo 
z Internetu. Potrebujete vysokorýchlostné 
pripojenie na Internet.
    1 Po�as sledovania televízora stla�te tla�idlo 

   ( Ponuka Doma ).
    Zobrazí sa domovská ponuka. »
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          Spustenie ukážky funkcií 
televízora
  (Nepodporuje sa na kanáloch MHEG.)
     1 Po�as sledovania TV prijíma�a stla�te 

tla�idlo  DEMO .
    Zobrazí sa ponuka ukážky. »

      2 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte ukážku.

    3 Stla�ením tla�idla  OK  spustite ukážku.
    4 Stla�ením tla�idla  DEMO  alebo     BACK  

ukon�ite ukážku.

        Obnova výrobných nastavení 
televízora
  Nastavením televízora na hodnoty z výroby sa 
obnovia predvolené nastavenia obrazu a zvuku. 
Nastavenia predvolieb ostanú nezmenené.
     1 Po�as sledovania televízora stla�te tla�idlo 

   ( Ponuka Doma ).
    Zobrazí sa domovská ponuka. »

      2 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [Kon· gurácia] .

    Zobrazí sa ponuka   » [Kon· gurácia] .

      3 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [Inštalácia]  >  [Reset na 
nastavenie z továrne] .

    4 Stla�te tla�idlo  OK .
    Nastavenia TV prijíma�a sa obnovia na  »
predvolené hodnoty z výroby.

          Používanie univerzálneho 
dia¤kového ovládania (len 
vybrané modely)
  Umož�uje ovláda� iné zariadenia, napríklad 
prehráva� diskov DVD, koncový prijíma� alebo 
systém domáceho kina zna�ky Philips alebo 
iných zna�iek.
  Ak sa chcete z režimu univerzálneho dia�kového 
ovládania vráti� do režimu televízora, stla�te 
tla�idlo  TV . 

   
      5 Stla�ením  Naviga¯né tla¯idlá  vyberte a 

zme�te nasledujúce možnosti:
     • [Umiestenie] Optimalizuje 
nastavenia televízora vzh�adom na 
jeho umiestnenie – doma alebo 
v obchode.
     • [Ukazovate¤ hlasitosti]  Pri 
nastavovaní hlasitosti zobrazí 
ukazovate� hlasitosti.
     • [Ve¤kos° informácií o kanáli]  Zobrazí 
informácie o televíznom kanáli pri 
každom prepnutí na iný kanál.
     • [EasyLink]  Umož�uje jedným 
dotykom prehráva� a prepína� do 
pohotovostného režimu zariadenia 
kompatibilné s funkciou EasyLink. 
     • [Dia¤kové ovládanie EasyLink]  Ak je 
zapnutá funkcia EasyLink, umož�uje 
prenos signálov z tla�idiel dia�kového 
ovláda�a. 
     • [Pripojenie Pixel Plus]  Ak je zapnutá 
funkcia EasyLink a k dispozícii je 
viacero nastavení Pixel Plus (ak 
napríklad nastavenie Pixel Plus 
podporuje televízor aj prehráva� 
diskov DVD), automaticky sa použije 
najlepšie nastavenie.
     • [Jas LightGuide]  Nastavuje jas 
predného indikátora LED alebo 
indikátora LightGuide.
     • [Teletext 2.5]  Slúži na zapnutie 
alebo vypnutie režimu teletext 2.5.

      6 Stla�te tla�idlo  OK .
    Predvo�ba televízora sa použije. »

Location Home

Preferences

UmiestenieJazyky

Nastatavenie predvolieb UUUkkaz.kaU  hlahlalaaasa it.

VeľkokooV kosť insť insť informáformáformáformáformármácií ocií ocií ocií ocií ocií o kaná kaná kanákaná kanálli

EasyLEasyLinkinkDekodDekodDekodDekodkoko éréréré

DiaľkDiaľDiaľkovéové ovládadanie Ee EasyLiasyLiasyLiasyLsyLsyL nknknknknk

Pripojenieee P P PixeP PP l Plus

Jas LJas LJas LightGightGig uideuid

Teletext 2.5

Hodindinyy

Obchod

Doma

Resett nana nastavasta enie enie z továrneá

Predvoľby
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 Tip

 Ak v režime univerzálneho dia�kového  •
ovládania 30 sekúnd nestla�íte žiadne tla�idlo, 
dia�kový ovláda� sa prepne do režimu 
televízora.

     Manuálne nastavenie univerzálneho 
dia¤kového ovládania
  Zadaním kódu dia�kového ovládania nastavte 
požadované tla�idlo univerzálneho  režimu   
(pozrite si ‘Kódy univerzálneho dia�kového 
ovládania’ na strane   64  ) . 

   
    1 Sú�asne stla�te tla�idlo univerzálneho režimu 

( DVD ,  STB  alebo  HTS ) a tla�idlo  OK . 
    Na jednu sekundu sa všetky štyri  »
tla�idlá rozsvietia a príslušné tla�idlo 
ostane svieti�.

      2 Zadajte štvorciferný kód dia�kového 
ovládania zariadenia.

    3 Po prijatí kódu všetky štyri tla�idlá trikrát 
zablikajú. 

    Tla�idlo univerzálneho režimu je  »
nastavené.

      4 Ak zadáte nesprávny kód, všetky tla�idlá 
budú blika� dve sekundy. Znova zadajte 
správny kód. 

    5 Po dokon�ení nastavenia môžete 
stla�ením tla�idla univerzálneho režimu 
ovláda� zariadenie. 

 Tip

 Ak zariadenie nereaguje správne, zopakujte  •
nastavenie použitím iného kódu dia�kového 
ovládania.

   Na ovládanie zariadení používajte tieto tla�idlá:
     • DVD : ovláda prehráva� diskov DVD, 
rekordér diskov DVD, pevný disk DVD-R 
alebo prehráva� diskov Blu-ray Disc.
     • STB : ovláda prijíma� digitálnej televízie 
alebo satelitný prijíma�.
     • HTS : ovláda systém domáceho kina alebo 
zosil�ova�.

       Nastavenie univerzálneho dia¤kového 
ovládania
  Skôr ako za�nete pomocou dia�kového 
ovláda�a televízora ovláda� iné zariadenie, 
nastavte režim univerzálneho dia�kového 
ovládania.

 Poznámka

 Niektoré zariadenia túto funkciu nepodporujú.  •
Nie je pre ne k dispozícii vhodný kód 
dia�kového ovládania.

    1 Stla�te tla�idlo    ( Ponuka Doma ).
    Zobrazí sa domovská ponuka. »

      2 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [Kon· gurácia] .

    3 Stla�te tla�idlo  OK .
    Zobrazí sa ponuka   » [Kon· gurácia] .

      4 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnosti  [Inštalácia]  > 
 [Univerzálne dia¤kové ovládanie] .

    5 Stla�te tla�idlo  OK .
    Postupujte pod�a pokynov na  »
obrazovke. Televízor spustí vyh�adávanie 
vhodného kódu dia�kového ovládania 
pre vaše zariadenie.

      6 Po zistení kódu dia�kového ovládania 
môžete zariadenie ovláda� pomocou 
tla�idiel  Univerzálne ovládacie tla¯idlá . 

    Príslušné tla�idlo zabliká. Zistené  »
zariadenie môžete ovláda� pomocou 
dia�kového ovláda�a.
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 Výstraha

 Možnos�   • [Nastavenie]  neme�te (neplatí v 
prípade, ak poskytovate� vysielania DVB-
C poskytne hodnoty možností  [Sie°ová 
frekvencia] ,  [Identi· kácia siete]  alebo 
 [Prenosová rýchlos°] ). 
  Nastavením možnosti   • [Snímanie frekvencie]  
na hodnotu  [Kompletné snímanie]  môžete 
výrazne pred�ži� �as inštalácie.

 Poznámka

 Ak máte prístup k vysielaniu DVB-T aj DVB-C  •
a chcete sledova� kanály z oboch sietí, kanály 
musíte nainštalova� dvakrát – jeden raz pre 
vysielanie DVB-T a druhý raz pre vysielanie 
DVB-C. Výberom možnosti  [Anténa]  
nainštalujete kanály DVB-T a výberom 
možnosti  [Kábel]  kanály DVB-C. 
  Ak chcete prepína� medzi kanálmi DVB-T a  •
 DVB-C   (pozrite si ‘Prístup k sie�am s kanálmi 
DVB-C a DVB-T’ na strane   41  ) .

    1 Stla�te tla�idlo  OK .
    Pod�a pokynov na obrazovke dokon�ite  »
inštaláciu kanálov. Po dokon�ení 
inštalácie kanálov bude vybratá 
možnos�  [Hotovo]  a zobrazí sa 
zoznam nainštalovaných kanálov.

      2 Stla�ením tla�idla  OK  potvr�te svoj výber.
    TV prijíma� sa prepne do ponuky  »
 [Nastavenie predvolieb] .

Ak chcete aktualizovať  
aktuálny zoznam kanálov,  
vyberte položku  
Aktualizovať kanály. Ak  
chcete znova vyhľadať a  
uložiť všetky kanály,  
vyberte položku Znova  
nastaviť kanály.

Aktualizovať kanály

Znova nastaviť kanály

       6 Inštalácia kanálov
  Po�as úvodného nastavovania televízora vás systém 
vyzve, aby ste vybrali jazyk ponuky a nainštalovali 
televízne a digitálne rozhlasové kanály (ak sú 
dostupné). Táto kapitola obsahuje pokyny, ako 
opätovne inštalova� a jemne ladi� kanály.

    Automatická inštalácia kanálov
  Táto �as� obsahuje informácie o spôsobe 
automatického vyh�adávania a ukladania kanálov.

    Inštalácia kanálov
  Televízor vyh�adá a uloží všetky dostupné 
digitálne a analógové televízne kanály a tiež 
digitálne rozhlasové stanice.
    1 V ponuke  [Nastavenie predvolieb]  

stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [Automatická inštalácia] .

    2 Stla�te tla�idlo  OK .
    Zobrazí sa hlásenie s výzvou na  »
spustenie inštalácie kanála.

    
      3 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  

vyberte možnos�  [Spusti°] .
    4 Stla�te tla�idlo  OK .

    Zobrazí sa obrazovka aktualizácie  »
kanálov s vybratou možnos�ou  [Znova 
nastavi° kanály] .

Nastavenie predvolieb

Automatická inštaláciaMenu jazyk

Jazyky yy SSpSprSprávSp a oa ooo ao o ktualizácii kanálov

DigitDigititálny:álny:álny: TestTesTesTeTe Tes  príjpríjpríjpr príjprí mumumumumumu

Hodindindiini y

Resete  na nna nastaastavstaavavtavenie enienie ene z tovz tovvtovvárneárneárneárneá

Preferences

Remote control assist

p g y p j

Aktualizovať analógové kanály

antt Zrušiť Spustiť

SK



41

          Manuálna inštalácia kanálov
  V tejto �asti sa opisuje, ako manuálne 
vyh�adáva� a uklada� analógové televízne kanály.

    Krok ¯. 1: Výber systému

 Poznámka

 Ak sú nastavenia systému správne, presko�te  •
tento krok.

    1 Po�as sledovania televízora stla�te tla�idlo 
   ( Ponuka Doma ).

    Zobrazí sa domovská ponuka. »

      2 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [Kon· gurácia] .

    Zobrazí sa ponuka   » [Kon· gurácia] .

      3 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [Inštalácia]  > 
 [Nastavenie predvolieb]  >  [Analóg: 
manuálna inštalácia]  >  [Systém] .

    4 Stla�te tla�idlo  OK .
    Zobrazí sa zoznam oblastných  »
systémov.

      5 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte svoju krajinu alebo oblas�.

    6 Stla�ením tla�idla  OK  potvr�te svoj výber.
    Použije sa vybratá krajina alebo oblas�. »

 Tip

 Po vyh�adaní digitálnych televíznych kanálov  •
sa v zozname nainštalovaných kanálov môžu 
zobrazova� prázdne �ísla kanálov. Uložené 
kanály môžete premenova�, usporiada� alebo 
odinštalova� pod�a postupu uvedeného nižšie.

     Prístup k sie°am s kanálmi DVB-C 
a DVB-T
  Táto možnos� sa zobrazí iba v prípade, ak je 
vo vašej krajine podporované vysielanie DVB-
C (Digital Video Broadcasting – Cable). Ak 
máte nainštalované kanály DVB-C aj DVB-T, 
musíte prepnú� na príslušnú sie�, aby ste mohli 
sledova� kanály v tejto sieti. 

   
    1 Po�as sledovania televízora stla�te tla�idlo 

   ( Ponuka Doma ).
    Zobrazí sa domovská ponuka. »

      2 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [Kon· gurácia] .

    Zobrazí sa ponuka   » [Kon· gurácia] .

      3 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [Inštalácia]  > 
 [Nastavenie predvolieb]  >  [Anténa alebo 
kábel DVB]  >  [Anténa]  alebo  [Kábel] .

    Ak chcete získa� prístup ku kanálom • 
DVB-T (Digital Video Broadcasting 
– Terrestrial), vyberte možnos� 
 [Anténa] . 
    Ak chcete získa� prístup ku kanálom • 
DVB-C (Digital Video Broadcasting 
– Cable), vyberte možnos�  [Kábel] .

      4 Stla�ením tla�idla  OK  potvr�te svoj výber.
    5 Stla�ením tla�idla     BACK  opustite 

ponuku.
    Televízor sa prepne na vybratú sie�. »
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         Jemné ladenie analógových kanálov
  Ke� je slabý príjem, analógové kanály môžete 
manuálne doladi�.
    1 Po�as sledovania TV Prijíma�a vyberte 

kanál, ktorý chcete jemne doladi�.
    2 Stla�te tla�idlo    ( Ponuka Doma ).

    Zobrazí sa domovská ponuka. »

      3 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [Kon· gurácia] .

    4 Stla�te tla�idlo  OK .
    Zobrazí sa ponuka   » [Kon· gurácia] .

      5 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [Inštalácia]  > 
 [Nastavenie predvolieb]  >  [Analóg: 
manuálna inštalácia]  >  [Jemné ladenie] .

    6 Stla�te tla�idlo  OK .
    Zobrazí sa ponuka   » [Jemné ladenie] .

      7 Stla�te tla�idlo  Naviga¯né tla¯idlá  alebo 
 -íselné tla¯idlá , ak chcete manuálne 
zada� frekvenciu kanála.

    8 Po výbere správnej frekvencie kanála 
stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [Hotovo] , a potom 
stla�te tla�idlo  OK .

    Zobrazí sa ponuka   » [Analóg: manuálna 
inštalácia] .

      9 Ak chcete uloži� nový kanál namiesto 
aktuálneho kanála, stla�ením tla�idla 
 Naviga¯né tla¯idlá  vyberte možnos� 
 [Uloži° tento kanál] .

    10 Stla�ením tla�idla  OK  potvr�te svoj výber.

         Krok ¯. 2: Vyh¤adávanie a ukladanie 
nových televíznych kanálov
    1 V ponuke  [Analóg: manuálna inštalácia]  

stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [Vyh¤ada° kanál] .

    2 Stla�te tla�idlo  OK .
    Zobrazí sa ponuka   » [Vyh¤ada° kanál] .

   
      3 Stla�te:

    Tla�idlo  • Naviga¯né tla¯idlá  alebo 
 -íselné tla¯idlá , ak chcete manuálne 
zada� frekvenciu kanála.
    Tla�idlo  • Naviga¯né tla¯idlá  a vyberte 
možnos�  [Vyh¤ada°] , a stla�ením 
tla�idla  OK  spustíte automatické 
vyh�adávanie �alšieho kanála.

      4 Po výbere správnej frekvencie kanála 
stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [Hotovo] .

    5 Stla�te tla�idlo  OK .
    Zobrazí sa ponuka   » [Analóg: manuálna 
inštalácia] .

      6 Ak chcete uloži� nový kanál namiesto 
aktuálneho kanála, stla�ením tla�idla 
 Naviga¯né tla¯idlá  vyberte možnos� 
 [Uloži° tento kanál] . Ak chcete uloži� 
nový kanál pod novým �íslom kanála, 
vyberte možnos�  [Uloži° ako novú 
predvo¤bu] .

    7 Stla�ením tla�idla  OK  potvr�te svoj výber.
    Takto uložíte kanál. »

5 3 8 . 0 0 MHzHotovo Vyhľadať
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    Pod�a pokynov na obrazovke dokon�ite  »
aktualizáciu kanálov. Po dokon�ení 
aktualizácie bude vybratá možnos� 
 [Hotovo]  a zobrazí sa zoznam 
pridaných kanálov.

      6 Stla�te tla�idlo  OK .
    Zobrazí sa ponuka   » [Inštalácia] .

          Test digitálneho príjmu
  Môžete skontrolova� kvalitu a intenzitu signálu 
digitálnych kanálov. Následne môžete zmeni� 
polohu a vykona� test antény alebo satelitnej 
paraboly.
     1 V ponuke  [Inštalácia]  stla�ením tla�idla 

 Naviga¯né tla¯idlá  vyberte možnos� 
 [Nastavenie predvolieb]  >  [Digitálny: 
Test príjmu]  >  [Vyh¤ada°] .

    2 Stla�te tla�idlo  OK .
    Zobrazí sa ponuka   » [Vyh¤ada°] .

      3 Stla�te:
    Tla�idlo  • Naviga¯né tla¯idlá  alebo 
 -íselné tla¯idlá , ak chcete manuálne 
zada� frekvenciu kanála.
    Tla�idlo  • Naviga¯né tla¯idlá  a vyberte 
možnos�  [Vyh¤ada°] , a stla�ením 
tla�idla  OK  spustíte automatické 
vyh�adávanie �alšieho kanála.
  Ak je kvalita signálu a jeho intenzita 
nedostato�ná, zme�te polohu antény 
alebo satelitnej paraboly, a test 
zopakujte.

      4 Po dokon�ení stla�ením tla�idla 
 Naviga¯né tla¯idlá  vyberte možnos� 
 [Hotovo] .

    5 Stla�te tla�idlo  OK .
    Zobrazí sa ponuka   » [Inštalácia] .

 Poznámka

 Ak problémy s príjmom digitálneho vysielania  •
pretrvávajú, obrá�te sa na špecializovaného 
pracovníka pre oblas� inštalácie.

        Manuálna aktualizácia 
zoznamu kanálov
  Ke� je televízor prepnutý do pohotovostného 
režimu, aktualizácia sa vykonáva každé ráno. 
Táto aktualizácia „páruje“ kanály uložené v 
zozname predvolieb s kanálmi dostupnými od 
prevádzkovate�a služby. 
  Okrem automatickej aktualizácie môžete 
zoznam kanálov aktualizova� aj manuálne.

 Tip

 Ak chcete vypnú� automatickú aktualizáciu, v  •
ponuke  [Inštalácia]  stla�te  Naviga¯né tla¯idlá  
a vyberte položky  [Nastavenie predvolieb]  
>  [Aktualiz. kanálov v poh. režime]  , potom  
vyberte položku [Vypnuté] .

      1 V ponuke  [Inštalácia]  stla�ením tla�idla 
 Naviga¯né tla¯idlá  vyberte možnos� 
 [Nastavenie predvolieb]  >  [Automatická 
inštalácia] .

    2 Stla�te tla�idlo  OK .
    Zobrazí sa hlásenie s vybratou  »
možnos�ou  [Spusti°]  a s výzvou na 
spustenie aktualizácie kanálov.

      3 Stla�te tla�idlo  OK .
    Zobrazí sa obrazovka aktualizácie  »
kanálov.

      4 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [Aktualizova° kanály] .

    
    5 Stla�te tla�idlo  OK .

Ak chcete aktualizovať  
aktuálny zoznam kanálov,  
vyberte položku  
Aktualizovať kanály. Ak  
chcete znova vyhľadať a  
uložiť všetky kanály,  
vyberte položku Znova  
nastaviť kanály.

Znova nastaviť kanály

Aktualizovať kanály
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      Zmena nastavení úvodných 
hlásení
  Povo�te alebo zakážte zobrazovanie hlásení, 
ktoré sa zobrazujú pri spustení a uvádzajú, �i je 
potrebné vykona� aktualizáciu kanálov alebo 
inštalácie.
     1 V ponuke  [Inštalácia]  stla�ením tla�idla 

 Naviga¯né tla¯idlá  vyberte možnos� 
 [Nastavenie predvolieb]  >  [Správa o 
aktualizácii kanálov] .

    2 Stla�te tla�idlo  OK .
    3 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  

vyberte možnos�  [Zapnuté]  alebo 
 [Vypnuté] .

    Takto úvodné hlásenia povolíte alebo  »
zakážete.
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    a  EXT 1 / EXT 2  ( SCART )
  Vstup analógového zvuku a videa 
z analógových alebo digitálnych zariadení, 
napríklad z prehráva�ov diskov DVD 
alebo herných konzol.

   
    b  SPDIF OUT 

  Výstup digitálneho zvuku do domácich kín 
a �alších digitálnych zvukových systémov.

   
    c  AUDIO OUT L/R 

  Výstup analógového zvuku do domácich 
kín a �alších zvukových systémov.

   AUDIO
OUT AUDIO

IN

           7 Pripojenie zariadení
  Ak chcete dosiahnu� najlepšiu kvalitu obrazu, 
odporú�ame, aby ste používali nasledujúce typy 
pripojení (uvedené sú od najvyššej po základnú 
kvalitu):
    1  HDMI 
    2  Y Pb Pr (komponentové video) 
    3  SCART 
    4  VIDEO (kompozitné video) 

 Poznámka

 Schémy pripojenia uvedené v tejto �asti slúžia  •
len ako príklady. Úplný interaktívny návod, 
ktorý vám u�ah�í pripájanie zariadení, nájdete 
na lokalite www.connectivityguide.philips.com.

    Konektory na zadnej strane

   EXT 2
(RGB/CVBS)

EXT 1
(RGB/CVBS)

SPDIF
OUT

AUDIO

VGA

TV ANTENNA

HDMI 3

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

VGA

EXT 3

3

4

5

2 1

6 7 8

HDMI 2 HDMI 1

OUT

NETWORK

9
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    g  HDMI  1/2/3 
  Vstup digitálneho zvuku a videa z digitálnych 
zariadení s vysokým rozlíšením, napríklad 
z prehráva�ov diskov Blu-ray.

   
 Poznámka

 Ak pripájate hrubé káble HDMI, použite   • HDMI  1 .

    h  TV ANTENNA 
  Vstup signálu z antény, káblovej televízie 
alebo satelitu.

    TV ANTENNA

    d  VGA 
  Vstup videa z po�íta�a.

   
    e  AUDIO IN 

  Vstup zvuku zo zariadení vyžadujúcich 
samostatné pripojenie zvuku, napríklad z 
po�íta�a.

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

  Vstup analógového zvuku a videa z 
analógových alebo digitálnych zariadení, 
napríklad z prehráva�ov diskov DVD 
alebo herných konzol.

   
VGA

VGA

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

VGA

EXT 3

SK



47

    a  AUDIO IN L/R 
  Vstup zvuku z analógových zariadení 
pripojených ku konektoru  VIDEO  alebo 
 S-VIDEO .

   
    b  VIDEO 

  Vstup kompozitného videa z analógových 
zariadení, napríklad z videorekordérov.

   
    c  S-VIDEO 

  Vstup videa z analógových zariadení, 
napríklad zo satelitných prijíma�ov.

   

    i  NETWORK   *Táto funkcia je dostupná 
len vo vybraných modeloch.
    Údaje prijímané zo siete.

   
     Bo¯né konektory

   
NETWORK

1

2

6

3
4

5

7

8
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    Pripojte po¯íta¯ k jednému z nasledujúcich 
konektorov: 

 Poznámka

 Pripojenia ku konektoru DVI alebo VGA  •
vyžadujú �alší zvukový kábel.

     • Kábel HDMI 

    
     • Kábel DVI-HDMI (zadné konektory 
  HDMI   a   AUDIO IN  ) 

   
     • Kábel DVI-HDMI (bo¯né konektory 
  HDMI   a   AUDIO IN L/R  ) 

   
DVI

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

VGA

DVI

    d   
  Výstup stereofónneho zvuku do 
slúchadiel.

    e  COMMON INTERFACE 
  Zásuvka na modul podmieneného 
prístupu (CAM).

    f  USB 
  Vstup údajov z pamä�ových zariadení 
USB.

   
    g  HDMI 

  Vstup digitálneho zvuku a videa 
z digitálnych zariadení s vysokým 
rozlíšením, napríklad z prehráva�ov diskov 
Blu-ray.

    h  SERV. U 
    Ur�ený výlu�ne na použitie servisnými 
pracovníkmi.

     Pripojenie po¯íta¯a
   Skôr ako pripojíte po¯íta¯ k televízoru: 

    V po�íta�i nastavte obnovovaciu • 
frekvenciu obrazovky na hodnotu 60 Hz.
    V po�íta�i vyberte podporované • 
rozlíšenie obrazovky.
    Aktivujte nastavenie  • [Režim PC]  v 
ponuke  [Obraz]   –   (pozrite si ‘Manuálne 
úpravy nastavení obrazu’ na strane 
  19  ) . Potom nastavte formát obrazu 
 [Nezmenený formát] .      
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      Pripojenie k po¯íta¯ovej sieti 
(len vybrané modely)
  Pripojením televízora k po�íta�ovej sieti si 
môžete vychutnáva�:

     • Multimediálny obsah prenášaný z 
po¯íta¯a 
  Ak televízor pripojíte k po�íta�ovej sieti, 
môžete si prezera� fotogra� e, prehráva� 
hudbu a sledova� videosúbory prenášané 
z  po�íta�a   (pozrite si ‘Pripojenie k sieti a 
zobrazenie prehliada�a obsahu’ na strane 
  34  ) .
     • Net TV 

    Ak televízor pripojíte k po�íta�ovej sieti s 
prístupom na internet, môžete používa� službu 
Net  TV .

 Výstraha

 Skôr ako sa pokúsite o pripojenie televízora k  •
po�íta�ovej sieti, oboznámte sa so sie�ovým 
smerova�om, softvérom mediálneho servera 
a princípmi fungovania siete. V prípade 
potreby si pre�ítajte dokumentáciu dodanú 
so sie�ovými sú�as�ami. Spolo�nos� Philips 
nezodpovedá za stratené ani poškodené údaje.

     -o potrebujete
    Sie�ový smerova� (s podporou protokolu • 
DHCP) 
    Po�íta� s nainštalovaným softvérom • 
mediálneho servera. Po�íta� musí by� 
pripojený k sie�ovému smerova�u 
prostredníctvom drôtového alebo 
bezdrôtového pripojenia.
    Sie�ový kábel (RJ45)• 
    Pripojenie na internet (pre službu Net • 
TV)

 Poznámka

 K dispozícii je úplný zoznam podporovaného  •
softvéru mediálneho  servera   (pozrite si 
‘Multimédiá’ na strane   58  ) .

     • Kábel HDMI a adaptér HDMI-DVI 
(zadné konektory   HDMI   a   AUDIO IN  ) 

   
     • Kábel HDMI a adaptér HDMI-DVI 
(bo¯né konektory   HDMI   a   AUDIO IN 
L/R  ) 

    
     • Kábel VGA 

     

DVI

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

VGA

DVI

VGA

VGA

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

VGA
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       Nastavenie softvéru mediálneho 
servera
  Zdie�anie médií je možné iba v prípade, 
ak je softvér mediálneho servera správne 
nakon� gurovaný. Pri nastavovaní softvéru 
mediálneho servera a zdie�aní prie�inkov 
s médiami postupujte pod�a nasledujúcich 
pokynov. Ak na nasledujúcich stranách 
nenájdete pokyny pre svoj softvér mediálneho 
servera, povo�te zdie�anie médií pod�a 
dokumentácie dodanej s vaším softvérom.

 Poznámka

 Kroky uvedené v tejto �asti nemusíte vykona�,  •
ak chcete používa� službu Net TV.

   V programe Media Player 11 
(Microsoft Windows)

 Poznámka

 Pokyny platia pre systémy Windows XP a Vista  •
od spolo�nosti Microsoft.

   Povolenie zdie¤ania médií 
    1 V systéme Microsoft Windows spustite 

program Windows Media Player 11.
    Zobrazí sa program Windows Media  »
Player.

    
      2 Kliknite na položky  Knižnica  >  Zdie¤anie 

médií .
    Otvorí sa okno Zdie�anie médií. »

     Pripojenie televízora k po¯íta¯ovej 
sieti
    1 Sie�ový kábel pripojte medzi konektor 

 NETWORK  na zadnej strane televízora a 
sie�ový smerova�. 
  Smerova� musí by� k po�íta�u pripojený 
prostredníctvom drôtového alebo 
bezdrôtového pripojenia a v smerova�i 
musí by� povolené nastavenie protokolu 
DHCP. Ak chcete používa� službu 
Net TV, skontrolujte, �i má sie�ový 
smerova� plný prístup na internet 
(neobmedzovaný bránami � rewall ani 
inými zabezpe�ovacími systémami).

   
    2 Zapnite smerova�.
    3 Zapnite po�íta�.
    4 Ak chcete získa� prístup k médiám z 

po�íta�a, nastavte softvér mediálneho 
 servera   (pozrite si ‘Nastavenie softvéru 
mediálneho servera’ na strane   50  ) . 
Ak chcete získa� prístup k službe Net 
TV, nakon� gurujte  televízor   (pozrite si 
‘Nastavenie softvéru mediálneho servera’ 
na strane   54  ) .

NETWORK
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    9 V poli  Nastavenie zdie¤ania  kliknite na 
položku  Zdie¤a° moje médiá na: .

   
    10 Kliknite na ikonu  Neznáme zariadenie  

(televízor) a potom na tla�idlo  Povoli° . 
    Na ikone   » Neznáme zariadenie  sa 
zobrazí zelený symbol za�iarknutia, 
ktorý ozna�uje, že zariadenie je 
pripravené na zdie�anie médií.

      11 Kliknite na tla�idlo  OK .      

   Pridanie prie¯inkov na zdie¤anie médií 
    1 V programe Windows Media Player 

kliknite na položky  Knižnica  ->  Prida° do 
knižnice... 

    Zobrazí sa okno   » Prida° do knižnice .

   
      2 Kliknite na položku  Moje prie¯inky a 

prie¯inky ostatných používate¤ov, do 
ktorých mám povolený prístup .

   
      3 Kliknite na tla�idlo  Siete... 

    Zobrazí sa Centrum sietí. »

   
      4 Kliknite na šípku ved�a položky  Zis°ovanie 

siete . 
    Zobrazia sa možnosti položky  »
 Zis°ovanie siete .

      5 Kliknite na položku  Zapnú° zis°ovanie 
siete  a potom na tla�idlo  Použi° .

    6 Kliknite na šípku ved�a položky  Zdie¤anie 
súborov . 

    Zobrazia sa možnosti zdie�ania  »
súborov.

      7 Kliknite na položku  Zapnú° zdie¤anie 
súborov  a potom na tla�idlo  Použi° .

    8 Vrá�te sa do okna  Zdie¤anie médií .
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   V programe TVersity v0.9.10.3 
(Microsoft Windows)
   Povolenie zdie¤ania médií 
    1 V systéme Microsoft Windows spustite 

program TVersity.
    Zobrazí sa program TVersity. »

      2 Kliknite na kartu  Settings (Nastavenia) .
    Zobrazia sa nastavenia programu  »
TVersity.

   
      3 V poli  Media Sharing Service (Služba 

zdie¤ania médií)  kliknite na tla�idlo  Start 
Sharing (Za¯a° zdie¤a°) .

    Zobrazí sa okno s informáciou, že sa  »
spustila služba zdie�ania médií.

      4 Kliknite na tla�idlo  OK .      

   
    3 Kliknite na tla�idlo  Rozšírené možnosti .

    V okne   » Prida° do knižnice  sa zobrazia 
rozšírené možnosti.

   
      4 Kliknite na tla�idlo  Prida° .

    Zobrazí sa okno   » Prida° prie¯inok .

      5 Vyberte prie�inok, ktorý chcete zdie�a�, a 
kliknite na tla�idlo  OK .

    6 Po pridaní všetkých prie�inkov kliknite na 
tla�idlo  OK  v okne  Prida° do knižnice .

    Prie�inky sa pridajú do knižnice a sú  »
pripravené na prístup z televízora.
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      4 Kliknite na tla�idlo  Browse (Preh¤adáva°)  
a vyberte prie�inky, ktoré chcete zdie�a�.

    5 Po výbere všetkých prie�inkov kliknite na 
tla�idlo  Submit (Odosla°) .

    K mediálnym súborom teraz môžete  »
získa� prístup z televízora.

       V programe Twonky Media v. 4.4.2 
(Macintosh OS X)
   Povolenie zdie¤ania médií 
    1 V systéme Mac OS X spustite program 

Twonky Media.
    Zobrazí sa program Twonky Media. »

      2 V poli  Basic Setup (Základné nastavenie)  
kliknite na položku  Clients/Security 
(Klienti/zabezpe¯enie) .

    Zobrazia sa nastavenia klientov a  »
zabezpe�enia.

      3 Kliknite na položku  Enable sharing for new 
clients automatically (Pre nových klientov 
povoli° zdie¤anie automaticky)  a potom 
na tla�idlo  Save Changes (Uloži° zmeny) . 

    Povolí sa zdie�anie médií. »         

   Pridanie prie¯inkov na zdie¤anie médií 
    1 V poli  Basic Setup (Základné nastavenie)  

kliknite na položku  Sharing (Zdie¤anie ).
    Zobrazia sa nastavenia zdie�ania. »

   
      2 Kliknutím na tla�idlo  Browse 

(Preh¤adáva°)  pridajte umiestnenie 
prie�inka. Kliknutím na tla�idlo  Add new 
content directory (Prida° nový adresár s 
obsahom)  môžete prida� �alšie prie�inky.

   Pridanie prie¯inkov na zdie¤anie médií 
    1 V programe TVersity kliknite na kartu 

 Sharing (Zdie¤anie) .
    Zobrazia sa možnosti karty   » Sharing 
(Zdie¤anie) .

   
      2 Kliknite na zelenú ikonu (plus).

    Zobrazia sa možnosti pridania súborov  »
a prie�inkov.

   
      3 Kliknite na položku  Add Folder (Prida° 

prie¯inok) .
    Zobrazí sa okno   » Add Media (Pridanie 
médií) .
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     Pripojenie a aktivácia modulu CAM

 Výstraha

 Postupujte pod�a pokynov uvedených nižšie.  •
Nesprávne pripojenie modulu CAM môže 
poškodi� modul CAM a televízor.

    1 Vypnite televízor.
    2 Pod�a pokynov vytla�ených na module 

CAM opatrne zasu�te modul CAM do 
rozhrania  COMMON INTERFACE  na 
bo�nej strane televízora.

    
    3 Modul CAM pri pripájaní zatla�te až na 

doraz.
    4 Zapnite televízor a po�kajte, kým sa 

modul CAM aktivuje. Aktivácia modulu 
môže nieko�ko minút trva�. Po�as 
používania nevyberajte modul CAM zo 
zásuvky – vybratím modulu CAM sa 
digitálne služby deaktivujú.

       Prístup k službám modulu CAM
    1 Po vložení a aktivácii modulu CAM stla�te 

tla�idlo     OPTIONS .
    Zobrazí sa ponuka možností. »

      2 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [Common interface] .

    3 Stla�te tla�idlo  OK .
    Zobrazí sa zoznam aplikácií CAM. »

      4 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte aplikáciu CAM.

    5 Stla�ením tla�idla  OK  potvr�te svoj výber.
    Vybratá aplikácia CAM sa zapne. »

    3 Po pridaní všetkých prie�inkov kliknite 
na tla�idlo  Save changes (Uloži° zmeny)  
a potom na tla�idlo  Rescan content 
directories (Znovu preh¤ada° adresáre s 
obsahom) .

    K mediálnym súborom teraz môžete  »
získa� prístup z televízora.

         Nastavenie softvéru mediálneho 
servera
    1 Po pripojení televízora k po�íta�ovej sieti 

s prístupom na internet stla�te tla�idlo    
( Ponuka Doma ).

    Zobrazí sa domovská ponuka. »

      2 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [Kon· gurácia] .

    Zobrazí sa ponuka   » [Kon· gurácia] .

      3 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [Sie°]  >  [Inštalácia 
siete] .

    Pod�a pokynov na obrazovke  »
nakon� gurujte televízor na prístup k 
službe Net  TV .

          Používanie modulu 
podmieneného prístupu 
(CAM)
  Modul podmieneného prístupu (Conditional 
Access Module – CAM) poskytujú 
poskytovatelia služieb digitálnej televízie na 
dekódovanie digitálnych televíznych kanálov.

 Poznámka

 Informácie o spôsobe vloženia karty Smart  •
do modulu CAM nájdete v dokumentácii od 
poskytovate�a služieb.

SK



55

 Poznámka

 Zariadenie kompatibilné s funkciou EasyLink  •
musí by� zapnuté a vybraté ako zdroj.

     Funkcie EasyLink
   Prehrávanie jedným dotykom  
  Po pripojení televízora k zariadeniam 
podporujúcim prehrávanie jedným dotykom 
môžete televízor a zariadenia ovláda� 
pomocou jedného dia�kového ovládania.
   Prepnutie do pohotovostného režimu jedným 
dotykom 
  Po pripojení televízora k zariadeniam 
podporujúcim pohotovostný režim jedným 
dotykom môžete pomocou dia�kového 
ovládania televízora prepína� televízor 
a všetky pripojené zariadenia HDMI do 
pohotovostného režimu.
   Ovládanie zvuku systému 
  Ke� pripojíte televízor k zariadeniam 
kompatibilným s režimom HDMI CEC, 
televízor sa môže automaticky zapnú� 
a prehra� zvuk z pripojeného zariadenia. 
  Ak chcete použi� funkciu ovládania zvuku 
jedným dotykom, musíte prepoji� zvukový 
vstup z pripojeného zariadenia s televízorom. 
  Na úpravu hlasitosti môžete použi� dia�kové 
ovládanie pripojeného zariadenia.
   Aktivácia ovládacích tla¯idiel dia¤kového 
ovláda¯a (RC) 
  Funkcia aktivácie ovládacích tla�idiel RC 
umož�uje ovláda� zariadenia, ktoré sú 
kompatibilné s funkciou EasyLink pomocou 
dia�kového ovláda�a TV prijíma�a.

          Priradenie dekodéra kanálov
  Skôr než za�nete používa� dekodér digitálnych 
kanálov SCART, vyberte kanál, ktorý chcete 
dekódova� a prira�te dekodér ku konektoru 
 EXT 1  alebo  EXT 2 .
     1 Po�as sledovania televízneho vysielania 

stla�te tla�idlo    ( Ponuka Doma ).
    Zobrazí sa domovská ponuka. »

      2 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [Kon· gurácia] .

    3 Stla�te tla�idlo  OK .
    Zobrazí sa ponuka   » [Kon· gurácia] .

      4 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [Inštalácia]  > 
 [Dekodér]  >  [Kanál] .

    5 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [Stav]  a potom 
umiestnenie dekodéra (napr.  EXT 1  alebo 
 EXT 2 ).

    6 Stla�ením tla�idla  OK  potvr�te svoj výber.
    Takto priradíte dekodér. »

          Používanie funkcie Philips 
EasyLink
   Televízor podporuje funkciu Philips EasyLink, 
ktorá používa protokol HDMI CEC 
(Consumer Electronics Control). Zariadenia 
kompatibilné s funkciou EasyLink, ktoré sú 
pripojené prostredníctvom konektorov HDMI, 
možno ovláda� pomocou jedného dia�kového 
ovláda�a. 

 Poznámka

 Spolo�nos� Philips neposkytuje záruku na  •
úplnú schopnos� vzájomnej spolupráce so 
všetkými zariadeniami HDMI CEC.
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     Zapnutie alebo vypnutie funkcie 
EasyLink

 Poznámka

 Ak funkciu Philips EasyLink neplánujete  •
používa�, neaktivujte ju.

    1 Po�as sledovania televízora stla�te tla�idlo 
   ( Ponuka Doma ).

    Zobrazí sa domovská ponuka. »

      2 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [Kon· gurácia] .

    Zobrazí sa ponuka   » [Kon· gurácia] .

      3 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [Inštalácia]  > 
 [Predvo¤by]  >  [EasyLink] .

    Zobrazí sa ponuka EasyLink. »

      4 Vyberte možnos�  [Zapnuté]  alebo 
 [Vypnuté] .

    5 Stla�ením tla�idla  OK  potvr�te svoj výber.
    Takto povolíte alebo zakážete funkciu  »
EasyLink.

         Povolenie alebo zakázanie aktivácie 
klávesov dia¤kového ovláda¯a

 Poznámka

 Skôr ako povolíte prenos signálov z tla�idiel  •
dia�kového ovláda�a, zapnite funkciu EasyLink.

    1 Po�as sledovania televízora stla�te tla�idlo 
   ( Ponuka Doma ).

    Zobrazí sa domovská ponuka. »

      2 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [Kon· gurácia] .

    Zobrazí sa ponuka   » [Kon· gurácia] .

      3 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [Inštalácia]  > 
 [Predvo¤by]  >  [Dia¤kové ovládanie 
EasyLink] .

     Tla¯idlá funkcie EasyLink
  Zariadenia kompatibilné s funkciou EasyLink 
možno ovláda� pomocou nasledujúcich 
tla�idiel na dia�kovom ovláda�i televízora.

  Tla¯idlo   Funkcia EasyLink
    ( Prehráva°/
pozastavi° )

 Slúži na spustenie, 
pozastavenie alebo 
obnovenie prehrávania v 
zariadení EasyLink.

    ( Zastavi° )  Slúži na zastavenie 
prehrávania v zariadení 
EasyLink.

    
( Zaznamenávanie )

 Slúži na spustenie alebo 
zastavenie záznamu videa 
v zariadení EasyLink.

    
( Predchádzajúce )

 Slúži na vyh�adávanie 
v zariadení EasyLink 
smerom vzad.

    ( �alšie )  Slúži na vyh�adávanie 
v zariadení EasyLink 
smerom vpred.

  0-9  ( -íselné 
tla¯idlá )

 Slúži na výber názvu, 
kapitoly alebo skladby, ak je 
povolená funkcia EasyLink.

        
( Naviga¯né 
tla¯idlá )

 Slúži na presúvanie sa 
ponukami zariadení EasyLink.

  OK  Slúži na aktivovanie výberu 
alebo prístup do ponuky v 
zariadení EasyLink.

     OPTIONS  Slúži na zobrazenie 
ponúk zariadenia 
EasyLink. Pamätajte, že 
ak stla�íte tla�idlo    
( Ponuka Doma ), zobrazí 
sa ponuka TV prijíma�a.

  TV  Slúži na prepnutie na zdroj 
antény z režimu EasyLink.

   ( Pohotovostný 
režim - zapnutý )

 Slúži na prepnutie televízora 
a všetkých zariadení EasyLink 
do pohotovostného režimu 
(ak je povolená funkcia 
EasyLink). Stla�te a aspo� 
3 sekundy podržte tla�idlo 
   ( Pohotovostný režim - 
zapnutý ).
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        Používanie zámky Kensington
  Na zadnej strane televízora sa nachádza 
bezpe�nostná zásuvka Kensington. Pripevnením 
zámky Kensington medzi túto zásuvku a stály 
predmet, napríklad �ažký stôl, môžete zabráni� 
krádeži televízora.

    
    4 Vyberte položku  [Zapnuté]  a potom 

stla�te tla�idlo  OK .
    Takto povolíte alebo zakážete aktiváciu  »
klávesov RC na vybratom konektore 
HDMI.

 Poznámka

 Ak nemôžete opusti� ponuku zariadenia,  •
stla�te tla�idlo     OPTIONS  a potom tla�idlo 
 OK .

     Nastavenie reproduktorov 
televízneho prijíma¯a do režimu 
EasyLink
  Pri prehrávaní obsahu zo systému domáceho 
kina kompatibilného s funkciou EasyLink sa 
reproduktory televízora automaticky stlmia.
    1 Po�as sledovania obsahu zo zariadenia 

EasyLink stla�te tla�idlo     OPTIONS .
    Zobrazí sa ponuka možností. »

      2 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [TV reproduktory] .

    Zobrazí sa ponuka   » [TV reproduktory] .

      3 Stla�ením tla�idla  Naviga¯né tla¯idlá  
vyberte možnos�  [Automatický 
(EasyLink)] .

    4 Stla�ením tla�idla  OK  potvr�te svoj výber.
    Reproduktory TV prijíma�a sa nastavia  »
do režimu EasyLink.

      5 Stla�ením tla�idla     OPTIONS  opustite 
ponuku.
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          Multimédiá
     Podporované pamä�ové zariadenie: • 
USB (naformátované v systéme FAT 
alebo DOS; iba zariadenia kompatibilné 
s triedou Mass Storage Class – trieda 
ve�kokapacitného pamä�ového zariadenia) 
    Obrázky: JPEG• 
    Podporované formáty multimediálnych • 
súborov:

 Formát  Video  Zvuk  Prípona 
súboru

 AVI  MPEG-4 SP, 
MPEG-4 ASP

 MPEG 
Layer 
2/3, 
AC3

 .avi

 mpeg  MPEG-1, 
MPEG-2

 MPEG-1 
Layer 2, 
  LPCM, 
AC3

 .mpg, 
  .mpeg, 
  .vob

 mpeg4  MPEG-4 
AVC (H.264, 
L2-CIF), 
MPEG-4 
AVC (H.264, 
L4-HD)

 AAC-
LC, 
AAC-
HE

 .mp4

 WMV       
(k dispo-
zícii iba v 
modeloch 
PFL86XXH)

 WMV9/VC1  .wma  .wmv

 Poznámka

 Názvy multimediálnych súborov nesmú by�  •
dlhšie ako 128 znakov. 

      Podporovaný softvér mediálneho • 
servera (*Táto funkcia je dostupná len vo 
vybraných modeloch.):

    Windows Media Player 11 (systém • 
Microsoft Windows XP alebo Vista)
    PacketVideo Twonky Media 4.4.9 • 
(systém Microsoft Windows alebo 
Macintosh OS X)

       8 Informácie 
o výrobku

  Informácie o výrobku sa môžu zmeni� bez 
predchádzajúceho upozornenia. Podrobné 
informácie o výrobku nájdete na stránke www.
philips.com/support.

    Podporované rozlíšenia 
obrazovky
    Formáty po¯íta¯a 

    Rozlíšenie – obnovovacia frekvencia:• 
    640 x 480 – 60 Hz• 
    800 x 600 – 60 Hz• 
    1024 x 768 – 60 Hz• 
    1280 x 1024 – 60 Hz (podporuje • 
sa len v televízoroch s kompletným 
vysokým rozlíšením)
    1360 x 768 – 60 Hz• 
    1600 x 1200 – 60 Hz (podporuje • 
sa len v televízoroch s kompletným 
vysokým rozlíšením)
    1920 x 1080 – 60 Hz• 

       Formáty pre video 
    Rozlíšenie – obnovovacia frekvencia:• 

    480i – 60 Hz• 
    480p – 60 Hz• 
    576i – 50 Hz• 
    576p – 50 Hz• 
    720p – 50 Hz, 60 Hz• 
    1080i – 50 Hz, 60 Hz• 
    1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, • 
60 Hz
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        Podporované držiaky 
televízora
  Ak chcete televízor upevni� na stenu, zakúpte 
si držiak televízora od spolo�nosti Philips alebo 
držiak televízora kompatibilný so štandardom 
VESA. Medzi stenou a zadnou stranou 
televízora nechajte aspo� 5,5 cm (2,2 palca), 
aby nedošlo k poškodeniu káblov a konektorov.

 Varovanie

 Postupujte pod�a pokynov dodaných s  •
držiakom televízora. Spolo�nos� Koninklijke 
Philips Electronics N.V. nenesie žiadnu 
zodpovednos� za nesprávnu montáž 
televízora, ktorá spôsobí nehodu, poranenie 
alebo poškodenie.

 Ve¤kos° televíznej 
obrazovky

 Odporú¯aný držiak VESA

 19 palcov/48 cm  VESA MIS-D 75, 4
 22 palcov/56 cm  VESA MIS-D 100, 4
 26 palcov/69 cm  VESA MIS-E 200, 100, 4
 32 palcov/81 cm  VESA MIS-F 200, 200, 6
 37 palcov/94 cm  VESA MIS-F 200, 200, 6
 42 palcov/107 
cm

 VESA MIS-F 400, 400, 6

 47 palcov/119 
cm

 VESA MIS-F 400, 400, 8

 52 palcov/132 
cm

 VESA MIS-F 400, 400, 8

    Mediálny server Sony Vaio (systém • 
Microsoft Windows XP alebo Vista)
    TVersity v.0.9.10.3 (systém Microsoft • 
Windows XP)
    Nero 8 – Nero MediaHome (systém • 
Microsoft Windows XP)
    DiXiM (systém Microsoft Windows • 
XP)
    Macrovision Network Media Server • 
(systém Microsoft Windows XP)
    Fuppes (systém Linux)• 
    UShare (systém Linux)• 
    Philips Media Manager (systém • 
Microsoft Windows XP)

      Podporované sie�ové pamä�ové • 
zariadenia:

    Philips NAS SPD8020• 

          Ladenie, príjem, prenos
     Anténny vstup: 75-ohmový koaxiálny • 
(IEC75)
    Televízny systém: DVB COFDM 2K/8K• 
    Prehrávanie videa: NTSC, SECAM, PAL• 
    DVB-T (Digital Video Broadcasting • 
– Terrestrial) a DVB-C (Digital Video 
Broadcasting – Cable). Pre�ítajte si 
zoznam krajín na zadnej strane televízora.

        Dia¤kové ovládanie
     Typ: RC4495• 
    Batérie: 3 x AAA (typ LR03)• 

        Napájanie
     Napájanie: Striedavý prúd, 220 – 240 V, • 
50 Hz
    Spotreba v pohotovostnom režime: < • 
0,15 W
    Teplota okolia: 5 až 35 °C• 
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      Informácie o sprievodcovi 
EPG
   Sprievodca EPG na 8 dní je dostupný len v 
niektorých krajinách

 Krajina  Sprievodca EPG na 8 dní
 Ve�ká Británia  Áno
 Francúzsko  Nie
 Fínsko  Áno
 Švédsko  Áno
 Dánsko  Áno
 Nórsko  Áno
 Španielsko  Áno
 Nemecko  Áno
 Taliansko  Áno
 Grécko  Nie
 Holandsko  Áno
 	eská republika  Áno
 Belgicko  Nie
 Rakúsko  Áno
 Švaj�iarsko  Áno
 Estónsko  Áno
 Litva  Áno
 Chorvátsko  Nie
 Ma�arsko  Nie
 Írsko  Nie
 Luxembursko  Nie
 Po�sko  Nie
 Portugalsko  Nie
 Rusko  Nie
 Slovensko  Nie
 Slovinsko  Nie
 Rumunsko  Nie
 Srbsko  Nie
 Lotyšsko  Nie
 Ukrajina  Nie
 Bulharsko  Nie
 Kazachstan  Nie
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    Zabudli ste kód na odomknutie rodi¯ovskej 
zámky

  Zadajte kód 8888. •
    Ponuka televízora sa zobrazuje v nesprávnom 
jazyku.

  V ponuke televízora nastavte  •
uprednost�ovaný  jazyk   (pozrite si ‘Zmena 
nastavení jazyka’ na strane   15  ) .

    Po zapnutí televízora, vypnutí alebo prepnutí 
do pohotovostného režimu, po¯u° z jeho 
vnútra praskanie:

  Nevyžaduje sa žiadna �innos�. Praskanie  •
je vyvolané bežným rozpínaním 
a s�ahovaním televízora, ke� sa 
ochladzuje a zohrieva. Nemá to vplyv na 
výkon televízora.

    KeÎ je televízor v pohotovostnom režime, 
zobrazí sa úvodná obrazovka a potom sa 
televízor vráti do pohotovostného režimu.

  Ide o bežný jav. Úvodná obrazovka  •
sa zobrazí po odpojení televízora od 
elektrickej siete a opätovnom pripojení.

      Problémy s televíznymi 
kanálmi
   Predtým nainštalované kanály sa nezobrazujú 
v zozname kanálov:

  Skontrolujte, �i je vybratý správny zoznam  •
kanálov.

    Po¯as inštalácie sa nepodarilo nájs° žiadne 
digitálne kanály:

  Skontrolujte, �i televízor podporuje  •
vysielanie DVB-T, DVB-T Lite alebo DVB-
C vo vašej krajine. Pre�ítajte si zoznam 
krajín na zadnej strane televízora.

       9 Riešenie 
problémov

  V tejto �asti sa opisujú bežné problémy 
a zodpovedajúce riešenia.

    Všeobecné problémy s 
televízorom
   Televízor sa nedá zapnú°:

  Odpojte napájací kábel od elektrickej  •
zásuvky. Po�kajte minútu a potom ho 
znovu zapojte.
  Skontrolujte, �i je napájací kábel bezpe�ne  •
zapojený.

     Televízor po zapnutí nereaguje na dia¤kový 
ovláda¯ ani na bo¯né ovládacie prvky 
  Ke� zapnete televízor, 20 až 25 sekúnd bude 
blika� predný indikátor LED. Ide o bežný jav. 
V tom �ase televízor nereaguje na dia�kový 
ovláda� ani na bo�né ovládacie prvky. Ke� 
sa na obrazovke zobrazí obraz, nieko�ko 
prvých sekúnd bude televízor reagova� len na 
nasledujúce tla�idlá dia�kového ovláda�a:
      +/-  ( VOLUME +/- ),  P +/-  ( Program +/- ),   
( MUTE ) a     (Pohotovostný režim – zapnutý) . 
Všetky tla�idlá možno používa�, až ke� predný 
indikátor LED prestane blika�.
    Dia¤kový ovláda¯ nefunguje správne:

  Skontrolujte, �i sú batérie v dia�kovom  •
ovláda�i správne vložené (musí by� 
dodržaná polarita +/–).
  Ak sú batérie v dia�kovom ovláda�i slabé  •
alebo vybité, vyme�te ich.
  Vy�istite šošovku sníma�a dia�kového  •
ovláda�a a televízora.

    Svetelný indikátor pohotovostného režimu na 
televízore bliká na ¯erveno:

  Odpojte napájací kábel od elektrickej  •
zásuvky. Po�kajte, kým televízor 
nevychladne, a znovu zapojte napájací 
kábel. Ak sa blikanie objaví znovu, obrá�te 
sa na službu starostlivosti o zákazníkov 
spolo�nosti Philips. 
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    Na obrazovke televízora sa zobrazí 
„elektronická nálepka“ s informáciami:
  Televízor je v režime  [Obchod] . Elektronickú 
nálepku odstránite prepnutím televízora do 
režimu  [Doma] . V ponuke  [Doma]  vyberte 
položky  [Kon· gurácia]  >  [Inštalácia]  > 
 [Predvo¤by]  a ponuku  [Umiestenie] . Televízor 
musíte prepnú� do pohotovostného režimu, 
aby sa úplne ukon�il režim  [Obchod] .

      Problémy so zvukom
   Televízor zobrazuje obraz, no neprehráva zvuk:

 Poznámka

 Ak sa nezistí žiadny zvukový signál, televízor  •
automaticky vypne zvukový výstup – nejde o 
poruchu.

  Overte správnos� pripojenia všetkých  •
káblov.
  Skontrolujte, �i hlasitos� nie je nastavená  •
na 0.
  Overte, �i nie je vypnutý zvuk. •
  V ponuke Zvuk skontrolujte, �i je  •
aktivované nastavenie reproduktorov 
televízora.
  Skontrolujte, �i je výstup zvuku televízora  •
pripojený k vstupu zvuku na zariadení 
systému domáceho kina, ktoré je 
kompatibilné s funkciou HDMI CEC 
alebo EasyLink. Zvuk by ste mali po�u� z 
reproduktorov systému domáceho kina.

    Zobrazuje sa obraz, no kvalita zvuku je 
nedostato¯ná:

  Skontrolujte, �i sú vybraté správne  •
nastavenia zvuku.

    Zobrazuje sa obraz, no zvuk vychádza len 
z jedného reproduktora:

  Skontrolujte, �i je vyváženie zvuku  •
nastavené na stred.

      Problémy s obrazom
   Televízor je zapnutý, ale nezobrazuje sa obraz

  Overte, �i je anténa správne pripojená k  •
televízoru.
  Skontrolujte, �i je ako zdroj televízora  •
vybraté správne zariadenie.

    Po¯u° zvuk, no nezobrazuje sa obraz:
  Skontrolujte, �i sú vybraté správne  •
nastavenia obrazu.

    Anténa prijíma slabý signál televíznych kanálov:
  Overte, �i je anténa správne pripojená  •
k televízoru.
  Kvalitu príjmu môžu ovplyvni�  •
reproduktory, neuzemnené zvukové 
zariadenia, neónové svetlá, vysoké 
budovy a iné ve�ké predmety. Ak je 
to možné, pokúste sa zlepši� kvalitu 
príjmu zmenou smerovania antény alebo 
presunutím zariadení �alej od televízora.
  Ak je príjem slabý len na jednom kanáli,  •
jemne ho dola�te.

    Nízka kvalita obrazu z pripojených zariadení:
  Overte správnos� pripojenia zariadení. •
  Skontrolujte, �i sú vybraté správne  •
nastavenia obrazu. 

    Televízor neuložil nastavenia obrazu:
    Skontrolujte, �i je nastavené umiestnenie • 
televízora Doma. Tento režim ponúka 
možnos� zmeny a uloženia nastavení.

      Obraz sa nezmestí na obrazovku, pretože je 
príliš ve¤ký alebo malý:

  Skúste použi� iný formát obrazu. •
    Umiestnenie obrazu nie je správne:

  Obrazové signály z niektorých zariadení  •
sa nemusia správne zmesti� na obrazovku. 
Skontrolujte výstup signálu zo zariadenia.

    Vysielaný obraz je zakódovaný:
  Na prístup k obsahu budete  •
pravdepodobne potrebova� modul 
podmieneného prístupu (CAM). Obrá�te 
sa na svojho operátora.
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  Skontrolujte, �i tento TV podporuje  •
príslušné formáty zvukových a 
obrazových súborov.

    Zvukové a obrazové súbory sa neprehrávajú 
alebo sa nezobrazujú plynulo

  Prenosový výkon pamä�ového zariadenia  •
USB môže obmedzova� rýchlos� prenosu 
údajov do TV. Výsledkom je nízka kvalita 
prehrávania.

      Problémy s pripojením 
po¯íta¯a
   Zobrazenie obsahu po¯íta¯a na televíznej 
obrazovke nie je stabilné:

  Skontrolujte, �i váš po�íta� používa  •
podporované rozlíšenie a obnovovaciu 
frekvenciu.
  Nastavte formát obrazu televízora Bez  •
zmeny mierky.

      Kontakty
   Ak nemôžete problém odstráni�, pozrite si 
�asto kladené otázky k tomuto televízoru 
v lokalite www.philips.com/support.     

  Ak sa problém neodstráni, obrá�te sa na 
službu starostlivosti o zákazníkov spolo�nosti 
Philips vo svojej krajine. Zoznam obsahuje táto 
používate�ská príru�ka.

 Varovanie

 Nepokúšajte sa opravova� televízor vlastnými  •
silami. Výsledkom môže by� vážne poranenie 
osôb, neodstránite�né poškodenie televízora 
alebo zánik záruky.

 Poznámka

 Skôr ako sa obrátite na spolo�nos� Philips,  •
pozna�te si model a sériové �íslo televízora. 
Tieto �ísla sú vytla�ené na zadnej strane 
televízora a na balení.

      Problémy s pripojením HDMI
   Vyskytli sa problémy so zariadeniami HDMI:

  Upozor�ujeme, že podpora ochrany  •
HDCP môže pred�ži� �as potrebný na 
zobrazenie obsahu zo zariadenia HDMI 
na obrazovke televízora. 
  Ak televízor nerozpozná zariadenie  •
HDMI a nezobrazí sa žiadny obraz, skúste 
prepína� medzi zdrojmi – z jedného 
zariadenia na druhé a naopak.
  Ak dochádza k ob�asným výpadkom  •
zvuku, overte správnos� nastavení 
výstupu zo zariadenia HDMI.
  Ak používate adaptér HDMI – DVI alebo  •
kábel HDMI – DVI, overte, �i je do 
konektora  AUDIO L/R  alebo  AUDIO IN  
(iba minikonektor) zapojený �alší zvukový 
kábel.

    Nemožno používa° funkcie EasyLink:
  Skontrolujte, �i sú zariadenia HDMI  •
kompatibilné so štandardom HDMI-
CEC. Funkcie EasyLink pracujú len 
so zariadeniami kompatibilnými so 
štandardom HDMI-CEC.

    Ak je zariadenie kompatibilné s funkciou 
HDMI CEC alebo EasyLink pripojené k 
televízoru, po vypnutí zvuku, zvýšení alebo 
znížení jeho úrovne sa na televíznej obrazovke 
nezobrazuje ikona vypnutia zvuku alebo 
hlasitosti.

  Po pripojení zariadenia kompatibilného s  •
funkciou HDMI CEC alebo EasyLink ide o 
bežný jav.

      Problémy s pripojením USB
   Nezobrazuje sa obsah zariadenia USB:

  Pod�a dokumentácie k pamä�ovému  •
zariadeniu USB skontrolujte, �i je 
pamä�ové zariadenie nastavené v 
režime kompatibilnom s triedou 
ve�kokapacitného pamä�ového zariadenia.
  Skontrolujte, �i je príslušné pamä�ové  •
zariadenie USB kompatibilné s týmto TV.
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  Celestron – 0363
  Centrex – 0158
  Centrum – 0273, 0364
  Baze – 0288
  BBK – 0290
  Bellagio – 0114
  Best Buy – 0277
  Boghe – 0289
  BOSE – 0352, 0353, 0357, 0358, 0359, 0360, 
0361, 0362
  Bosston – 0271
  Brainwave – 0135
  Brandt – 0047, 0145, 0264
  Britannia – 0268
  Bush – 0121, 0127, 0134, 0169, 0176, 0265, 
0267, 0275, 0279, 0288
  Cambridge Audio – 0270
  CGV – 0135, 0270
  Cinetec – 0114
  CineVision – 0278
  Classic – 0104
  Clatronic – 0275, 0288, 0365
  Coby – 0284
  Conia – 0265
  Continental Edison – 0114
  Crown – 0135, 0145
  Crypto – 0280
  C-Tech – 0142
  CVG – 0135
  CyberHome – 0061, 0062, 0063
  Daenyx – 0114
  Daewoo – 0092, 0114, 0135, 0186, 0193, 0195, 
0348
  Dalton – 0283
  Dansai – 0135, 0269
  Daytek – 0114, 0133, 0366
  Dayton – 0114
  DEC – 0275
  Decca – 0135
  Denon – 0118, 0205, 0209, 0214
  Denon – 0118, 0205, 0209, 0214
  Denver – 0124, 0203, 0275, 0281, 0284
  Denzel – 0266
  Desay – 0274
  Diamond – 0142, 0270
  Digitor – 0282, Digix Media – 0367
  DK Digital – 0134, 0300

       10 Kódy 
univerzálneho 
dia¤kového 
ovládania

  Pri nastavovaní univerzálneho dia�kového 
 ovládania   (pozrite si ‘Manuálne nastavenie 
univerzálneho dia�kového ovládania’ na strane 
  39  )  zadajte kód dia�kového ovládania z tohto 
zoznamu.     

     Kódy pre zariadenia DVD: prehráva¯ diskov 
DVD, rekordér diskov DVD, pevný disk 
DVD-R, prehráva¯ diskov Blu-ray Disc 
  Philips – 0000, 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 
0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0012, 0064, 0065, 
0066, 0067, 0094, 0098, 0103, 0122, 0131, 0132, 
0140, 0143, 0144, 0170, 0174, 0175, 0177, 0180, 
0190, 0206, 0240, 0255, 0264, 0287, 0293, 0295, 
0296, 0302, 0309, 0316, 0317, 0318, 0325, 0327, 
0333, 0334
  Philips Magnavox – 0094
  4Kus – 0287
  Acoustic Solutions – 0011
  AEG – 0135
  Airis – 0290
  Aiwa – 0113, 0163, 0312, 0343
  Akai – 0097
  Akura – 0281
  Alba – 0112, 0121, 0124, 0127, 0138
  Alize – 0285
  Amitech – 0135
  AMOi – 0225
  AMW – 0114, 0354
  Andersson – 0355
  Apex – 0107
  Asono – 0290
  ATACOM – 0290
  Avious – 0288
  Awa – 0114
  Bang and Olufsen – 0291
  Basic Line – 0356
  CAT – 0272, 0273
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0164, 0165, 0166, 0167, 0247, 0248, 0249, 0250, 
0251, 0252, 0253, 0254, 0264, 0301, 0337
  Kansai – 0284
  KEF – 0378
  Kennex – 0135
  Kenwood – 0159, 0220, 0308, 0379
  KeyPlug – 0135
  Kiiro – 0135
  Kingavon – 0275
  Kiss – 0266, 0276
  Koda – 0275
  KXD – 0277
  Lawson – 0142
  Lecson – 0269
  Lenco – 0135, 0275, 0288
  Lenoxx – 0380
  LG – 0031, 0032, 0033, 0071, 0101, 0117, 0137, 
0204, 0229, 0234, 0258, 0313, 0329, 0330, 0331, 
0336
  Life – 0099, 0100
  Lifetec – 0099, 0100, 0106
  Limit – 0142
  Linn – 0381
  Liteon – 0287
  Loewe – 0098, 0175, 0213, 0382
  LogicLab – 0142
  Lumatron – 0383
  Luxor – 0158
  Magnavox – 0264, 0275, 0293
  Magnex – 0288
  Magnum – 0106
  Majestic – 0284
  Marantz – 0009, 0103, 0211, 0212
  Marquant – 0135
  Matsui – 0145, 0235
  MBO – 0110
  Mecotek – 0135
  Mediencom – 0268
  Medion – 0099, 0100, 0106, 0279, 0384
  Metz – 0096
  MiCO – 0270, 0289, 0385
  Micromaxx – 0099, 0100, 0106
  Micromedia – 0264
  Micromega – 0009
  Microstar – 0099, 0100, 0106
  Minoka – 0135
  Minowa – 0288

  Dmtech – 0091, 0368
  Dual – 0266, 0369
  DVX – 0142
  Easy Home – 0277
  Eclipse – 0270
  E-Dem – 0290
  Electrohome – 0135
  Elin – 0135
  Elta – 0093, 0135, 0152, 0285
  Eltax – 0297, 0366
  Emerson – 0101
  Enzer – 0266
  Euroline – 0370
  Finlux – 0135, 0270, 0288, 0371
  Fintec – 0135, 0372
  Fisher – 0102
  Futronic – 0373
  Gericom – 0158
  Giec – 0289
  Global Solutions – 0142
  Global Sphere – 0142
  Go Video – 0095
  GoldStar – 0033
  Goodmans – 0085, 0112, 0121, 0127, 0158, 
0171, 0200, 0216, 0239, 0246, 0275, 0279, 0289
  Graetz – 0266
  Grundig – 0098, 0158, 0162, 0173
  Grunkel – 0135, 0286
  GVG – 0135
  H and B – 0275, 0276
  Haaz – 0142, 0270
  Harman/Kardon – 0350
  HiMAX – 0277
  Hitachi – 0022, 0095, 0106, 0121, 0172, 0188, 
0202, 0218, 0266, 0277, 0311
  Hoeher – 0290
  Home Tech Industries – 0290
  Humax – 0221
  Hyundai – 0224, 0286, 0374
  Infotech – 0375
  Innovation – 0099, 0100, 0106
  Jamo – 0376
  JBL – 0377
  Jeutech – 0271
  JVC – 0054, 0055, 0056, 0057, 0058, 0059, 0060, 
0079, 0080, 0081, 0082, 0141, 0153, 0157, 0161, 
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  Raite – 0266
  REC – 0267, 0268
  RedStar – 0135, 0281, 0284, 0391
  Reoc – 0142
  Revoy – 0276
  Rimax – 0285
  Roadstar – 0121, 0267, 0275
  Ronin – 0114
  Rowa – 0158, 0265
  Rownsonic – 0273
  Saba – 0047, 0145
  Sabaki – 0142
  Saivod – 0135
  Sampo – 0105
  Samsung – 0022, 0023, 0024, 0025, 0076, 0077, 
0078, 0095, 0123, 0136, 0151, 0184, 0194, 0207, 
0217, 0307, 0340, 0341, 0349
  Sansui – 0135, 0142, 0270, 0392
  Sanyo – 0147, 0150, 0181, 0185, 0306
  ScanMagic – 0112
  Scienti� c Labs – 0142
  Scott – 0124, 0283
  Seeltech – 0290
  SEG – 0090, 0114, 0121, 0142, 0179, 0266
  Sharp – 0099, 0109, 0149, 0168, 0178, 0199, 
0210, 0230, 0231, 0256, 0257, 0262
  Sherwood – 0108
  Sigmatek – 0277, 0290
  Silva – 0281
  Singer – 0142, 0270
  Skymaster – 0104, 0142
  Skyworth – 0281
  Slim Art – 0135
  SM Electronic – 0142
  Sontech – 0286
  Sony – 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 
0019, 0020, 0021, 0068, 0069, 0070, 0113, 0116, 
0139, 0146, 0148, 0183, 0232, 0242, 0299, 0305, 
0310, 0324, 0328, 0346
  Soundmaster – 0142
  Soundmax – 0142
  Spectra – 0114
  Standard – 0142
  Star Cluster – 0142
  Starmedia – 0275, 0290
  Sunkai – 0135
  Supervision – 0142

  Mirror – 0279
  Mivoc – 0386
  Mizuda – 0275, 0277
  Monyka – 0266
  Mustek – 0104, 0112, 0304
  Mx Onda – 0270
  Mystral – 0286
  NAD – 0109, 0387
  Naiko – 0135, 0158
  Nakamichi – 0111, 0388
  Neufunk – 0266
  Nevir – 0135
  Next Base – 0226
  NU-TEC – 0265
  Omni – 0268
  Onkyo – 0215, 0264, 0293
  Oopla – 0287
  Optim – 0269
  Optimus – 0294
  Orava – 0275
  Orbit – 0114
  Orion – 0176
  Oritron – 0100
  P and B – 0275
  Paci� c – 0142
  Palladium – 0389
  Palsonic – 0267
  Panasonic – 0026, 0027, 0028, 0029, 0030, 0118, 
0120, 0125, 0126, 0128, 0129, 0130, 0189, 0201, 
0241, 0243, 0244, 0245, 0259, 0260, 0261, 0298, 
0303, 0319, 0320, 0321, 0322, 0323, 0326, 0335, 
0342, 0344
  peeKTON – 0290, 0390
  Pensonic – 0227
  Phonotrend – 0288
  Pioneer – 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039, 
0040, 0072, 0073, 0074, 0075, 0096, 0115, 0119, 
0154, 0155, 0156, 0191, 0192, 0196, 0197, 0198, 
0236, 0294, 0314, 0332
  Pointer – 0135
  Polaroid – 0222
  Portland – 0135
  Powerpoint – 0114
  Proline – 0158
  Promax – 0223
  Prosonic – 0135, 0284
  Provision – 0275
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     Kódy pre koncové prijíma¯e (STB): prijíma¯ 
digitálnej televízie 
  Philips – 0432, 0436, 0437, 0439, 0506
  ABC – 0448
  ADB – 0461, 0462
  Alcatel – 0463, 0540
  Allegro – 0464
  Amstrad – 0431, 0449
  Andover – 0452
  Arcon – 0431
  Atlanta – 0465
  Auna – 0466
  Axis – 0431
  BBT – 0467
  Belgacom TV – 0468
  Bell Atlantic – 0453
  Birmingham Cable Communications – 0451
  British Telecom – 0448
  BT Cable – 0448
  Cabletime – 0538
  Clyde – 0454
  Clyde Cablevision – 0443
  Comcrypt – 0442, 0469
  Connect TV – 0470
  Coship – 0471
  Cryptovision – 0444, 0472
  Daehan – 0473
  Decsat – 0474
  Digi1 – 0475
  Eastern – 0476
  Electricord – 0477
  Electus – 0455
  Fastweb – 0478
  Fidelity – 0431
  Filmnet – 0442
  Filmnet Cablecrypt – 0445, 0539
  Filmnet Comcrypt – 0445
  Finlux – 0434
  Foxtel – 0449
  France Telecom – 0437, 0439, 0479
  Freebox – 0450, 0480
  GC Electronics – 0481
  GE – 0482
  GEC – 0443, 0454
  General Instrument – 0433, 0448, 0483
  Golden Channel – 0461
  Gooding – 0432

  Synn – 0142
  T.D.E. Systems – 0286
  T+A – 0393
  Tatung – 0135
  TCM – 0023, 0099, 0100, 0106, 0292, 0397
  Teac – 0096, 0142, 0208, 0265, 0394
  Tec – 0281
  Technics – 0118
  Technika – 0135, 0288
  Telefunken – 0273
  Tensai – 0135
  Tevion – 0099, 0100, 0106, 0142, 0283
  Thomson – 0046, 0047, 0048, 0049, 0050, 0051, 
0052, 0053, 0083, 0084, 0233, 0263, 0339, 0347
  Tokai – 0266, 0281
  Top Suxess – 0290
  Toshiba – 0012, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 
0086, 0087, 0088, 0089, 0094, 0182, 0187, 0219, 
0237, 0238, 0264, 0293, 0345
  TRANS-continents – 0114, 0288
  Transonic – 0288
  Trio – 0135
  TruVision – 0277
  TSM – 0290
  Umax – 0285
  Union – 0351
  United – 0288
  Universum – 0395
  Viewmaster – 0290
  Vtrek – 0280
  Waitec – 0290
  Welltech – 0289
  Wharfedale – 0142, 0270
  Wintel – 0271
  Woxter – 0285, 0290
  Xbox – 0048
  Xenon – 0228
  Xlogic – 0135, 0142
  XMS – 0135, 0267
  Xoro – 0289, 0396
  Yakumo – 0158
  Yamada – 0114, 0158, 0285, 0287
  Yamaha – 0009, 0118, 0120, 0315, 0338
  Yamakawa – 0114, 0266
  Yukai – 0112, 0160
  Zenith – 0101, 0264, 0293      
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  Sagem – 0439
  Samsung – 0440, 0502
  SAT – 0431
  Satbox – 0458
  Satel – 0459
  Scienti� c Atlanta – 0446
  Seam – 0510
  Sharp – 0511
  SingTel – 0512
  SkyCable – 0513
  Skyworth – 0514
  Starcom – 0448
  Stargate – 0515
  Stellar One – 0516
  TaeKwang – 0517
  Tandy – 0518
  Tatung – 0519
  Teknika – 0520
  Tele+1 – 0442, 0445, 0539
  Telefonica – 0460
  Telegent – 0521
  Telenet – 0522
  Telepiu – 0442, 0539
  Thomson – 0438
  Timeless – 0476
  Tiscali – 0523
  Tocom – 0524      

     Kódy pre digitálne koncové prijíma¯e (STB): 
satelitný prijíma¯ 
  Philips – 0000, 0001, 0002, 0008, 0020, 0054, 
0065, 0069, 0070, 0072, 0075, 0077, 0111, 0119, 
0136, 0140, 0144, 0155, 0156, 0159, 0163, 0165, 
0388, 0390, 0391, 0392, 0396, 0410, 0412, 0420, 
0422, 0423, 0427
  AB Sat – 0163, 0164, 0173, 0425
  Action – 0187
  ADB – 0175, 0188
  Aegir – 0189
  AGS – 0163
  Akai – 0054, 0391
  Akura – 0190
  Alba – 0015, 0019, 0020, 0021, 0023, 0044, 
0067, 0164, 0234, 0412
  Aldes – 0021, 0023, 0024, 0234, 0395
  Allantide – 0191
  Allegro – 0192

  Grundig – 0431, 0432
  Hirschmann – 0434
  Hitachi – 0484
  HomeChoice – 0441, 0485
  Humax – 0486, 0487
  HyperVision – 0435
  ITT Nokia – 0434
  Jerrold – 0433, 0448, 0536
  Jiuzhou – 0488
  JVC – 0432
  Kabel Deutschland – 0489, 0490
  Kansalaisboksi – 0491
  LG Alps – 0492
  Macab – 0439
  Maestro – 0493
  Magnavox – 0494
  Maspro – 0432
  Matav – 0462
  Matsui – 0432
  Maxdome – 0489
  Medion – 0495
  Minerva – 0432
  Mnet – 0442, 0539
  Mood – 0496
  Motorola – 0497
  Movie Time – 0447
  Mr Zapp – 0439
  Multichoice – 0442
  NEC – 0498
  Neuf Telecom – 0533
  Nokia – 0434, 0499
  Noos – 0439
  Northcoast – 0500
  Novaplex – 0501
  Now – 0502
  NTL – 0456
  Omniview – 0503
  Ono – 0457, 0504
  Orange – 0534
  Pace – 0535
  Paci� c – 0505
  Palladium – 0432
  Pioneer – 0431
  Prelude – 0507
  Protelcon – 0508
  PVP Stereo Visual Matrix – 0536
  Regency – 0509
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  BeauSAT – 0212
  BEC – 0214
  Beko – 0215
  Belgacom TV – 0216
  Belson – 0217
  Benjamin – 0218
  Best – 0010, 0027, 0028, 0402
  Best Buy – 0219
  Big Brother – 0191
  Blackbird – 0220
  Blaupunkt – 0033, 0155, 0388
  Blue Sky – 0164, 0169
  Boca – 0026, 0050, 0153, 0164, 0221, 0378, 
0410, 0416
  Boom – 0222
  BOSE – 0223
  Boston – 0153, 0163, 0224
  Brain Wave – 0035, 0398, 0419
  Brandt – 0056
  Broadcast – 0034, 0400
  Broco – 0164, 0407
  BSkyB – 0074, 0084, 0426
  BT – 0066, 0163
  BT Satellite – 0420
  Bubu Sat – 0164
  Bush – 0020, 0044, 0090, 0234, 0384, 0390
  BVV – 0419
  Cable Innovations – 0225
  Cambridge – 0158, 0226, 0416
  Camundosat – 0227
  Canal Digital – 0176, 0180, 0181
  Canal Satellite – 0005, 0156, 0396, 0427
  Canal+ – 0156, 0228
  CCI – 0229
  cello – 0230
  CellularVision – 0231
  Century – 0232
  CGV – 0233
  Channel Master – 0021, 0234
  Chaparral – 0052, 0235
  CHEROKEE – 0163, 0173
  Chesley – 0212
  Chess – 0154, 0160, 0164, 0221
  Chili – 0236
  Churchill – 0237
  Citizen – 0238

  Allsat – 0040, 0054, 0193, 0384, 0390, 0391
  Allsonic – 0010, 0023, 0028, 0395, 0402
  Alltech – 0164, 0414
  Alpha – 0391
  Altai – 0403
  Amino – 0194
  Amitronica – 0164
  Ampere – 0153, 0403
  Amstrad – 0026, 0055, 0074, 0108, 0153, 0158, 
0164, 0169, 0195, 0394, 0399, 0403, 0415, 0417, 
0421, 0426
  Amway – 0196
  Anglo – 0164
  Ankaro – 0010, 0023, 0028, 0164, 0197, 0392, 
0395, 0402
  AntSat – 0198
  Anttron – 0019, 0023, 0390, 0412
  AnySat – 0199
  Apollo – 0019
  Arcon – 0027, 0041, 0153, 0419
  Arion – 0200
  Ariza – 0201
  Armstrong – 0026, 0391
  Arrox – 0202
  ASA – 0404
  Asat – 0054, 0391
  ASCI – 0203
  ASLF – 0164
  AST – 0031, 0204, 0397
  Astacom – 0163, 0420
  Aston – 0022, 0205
  Astra – 0026, 0029, 0030, 0050, 0161, 0164, 
0206, 0387, 0400, 0407
  Astratec – 0207
  Astro – 0010, 0023, 0024, 0028, 0033, 0155, 
0156, 0158, 0161, 0208, 0388, 0402, 0412
  Atlanta – 0209
  AudioTon – 0023, 0040, 0412
  Aurora – 0168, 0210
  Austar – 0071, 0168, 0211
  Avalon – 0403
  Axiel – 0163
  Axil – 0212
  Axis – 0010, 0028, 0030, 0036, 0401, 0402, 
0407
  B and K – 0213
  Barcom – 0027
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  Discovery – 0163
  Diseqc – 0163
  Diskxpress – 0027
  Distratel – 0169
  Distrisat – 0391
  Ditristrad – 0040
  DNR – 0419
  DNT – 0032, 0054, 0391, 0403
  Dong Woo – 0049
  Drake – 0041, 0255
  DStv – 0168, 0256
  Dual – 0257
  Dune – 0010, 0402
  Dynasat – 0162
  DynaStar – 0258
  Echostar – 0032, 0164, 0173, 0403, 0427, 0428
  EIF – 0259
  Einhell – 0019, 0023, 0026, 0153, 0158, 0164, 
0394, 0395
  Elap – 0163, 0164
  Electron – 0260
  Elekta – 0024
  Elsat – 0164, 0417
  Elta – 0010, 0019, 0028, 0040, 0054, 0261, 0391, 
0402
  Emanon – 0019
  Emme Esse – 0010, 0028, 0046, 0162, 0402, 
0428
  Engel – 0164, 0262
  Ep Sat – 0020
  Erastar – 0263
  EURIEULT – 0013, 0108, 0169
  Euro1 – 0264
  Eurocrypt – 0387
  Eurodec – 0060, 0265
  Europa – 0158, 0161, 0391, 0392, 0410
  European – 0064
  Europhon – 0153, 0161
  Europlus – 0266
  Eurosat – 0026
  Eurosky – 0010, 0026, 0028, 0152, 0153, 0158, 
0161, 0402
  Eurospace – 0042
  Eurostar – 0026, 0152, 0161, 0162, 0165, 0430
  Euskaltel – 0267
  Eutelsat – 0164
  Eutra – 0414

  CityCom – 0020, 0037, 0071, 0152, 0161, 0165, 
0423
  Clatronic – 0035, 0398
  Clemens Kamphus – 0046
  CNT – 0024
  Colombia – 0153
  Columbia – 0153
  COLUMBUS – 0043
  Comag – 0153, 0221, 0239
  Commander – 0392
  Commlink – 0023, 0395
  Comtec – 0036, 0395, 0401
  Condor – 0010, 0028, 0161, 0240, 0402
  Connexions – 0010, 0032, 0402, 0403
  Conrad – 0010, 0152, 0153, 0158, 0161, 0402, 
0409, 0410
  Conrad Electronic – 0161, 0164
  Contec – 0036, 0037, 0401, 0410
  Continental Edison – 0241
  Cosat – 0040
  Coship – 0212
  Crown – 0026, 0242
  CyberHome – 0243
  Cybermaxx – 0062
  Cyrus – 0174
  Daeryung – 0032
  Daewoo – 0066, 0164, 0244
  Dansat – 0384, 0390
  D-Box – 0245, 0429
  DDC – 0021, 0234
  Decca – 0038
  Delega – 0021
  Demo – 0246
  Dew – 0036, 0401
  DGStation – 0086
  Diamond – 0039
  Digenius – 0247
  Digiality – 0161, 0248
  Digiline – 0249
  DigiO2 – 0250
  Digipro – 0170
  DigiQuest – 0251
  DigitAll World – 0252
  Digiturk – 0253
  Dilog – 0254
  DiPro – 0212
  Discoverer – 0154, 0160
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  Hanseatic – 0160, 0279, 0411
  Haensel and Gretel – 0153, 0161
  Hantor – 0019, 0035, 0049, 0398
  Hanuri – 0024
  Harting und Helling – 0046
  Hase and Igel – 0419
  Hauppauge – 0089, 0113
  Heliocom – 0161, 0280
  Helium – 0161
  Hinari – 0021, 0234, 0390
  Hirschmann – 0010, 0033, 0046, 0098, 0108, 
0155, 0158, 0161, 0163, 0388, 0403, 0404, 0406, 
0409
  Hisawa – 0035, 0398
  Hitachi – 0020, 0281
  Hivion – 0282
  HNE – 0153
  Homecast – 0283
  Houston – 0040, 0284, 0392
  Humax – 0011, 0012, 0050, 0071, 0085, 0086, 
0094, 0097, 0121, 0122, 0123, 0124, 0128, 0129, 
0149
  Huth – 0023, 0026, 0034, 0035, 0036, 0040, 
0046, 0153, 0161, 0171, 0392, 0395, 0398, 0400, 
0401, 0410
  Hypson – 0013
  ID Digital – 0071
  Imex – 0013
  Imperial – 0044
  Ingelen – 0108
  Innovation – 0028, 0059, 0062
  InOutTV – 0285
  International – 0153
  Interstar – 0170
  Intertronic – 0026, 0286
  Intervision – 0040, 0161, 0413
  Inverto – 0287
  InVideo – 0179
  IRTE – 0288
  ITT Nokia – 0020, 0387, 0404, 0409, 0429
  Janeil – 0289
  Jazztel – 0290
  Johansson – 0035, 0398
  JOK – 0163, 0418, 0420
  JSR – 0040
  JVC – 0015, 0159, 0291
  Kamm – 0164

  Exator – 0019, 0023, 0412
  Fast – 0268
  Fenner – 0010, 0154, 0160, 0164
  Ferguson – 0020, 0060, 0114, 0384, 0390
  Fidelity – 0158, 0394, 0415
  Finepass – 0269
  Finlandia – 0020, 0387
  Finlux – 0020, 0387, 0405, 0409
  FinnSat – 0036, 0060, 0270
  Flair Mate – 0164
  Fortec Star – 0198
  Foxtel – 0071, 0168, 0172
  Fracarro – 0271, 0428
  France Satellite/TV – 0043
  Freecom – 0019, 0045, 0155, 0158
  Freesat – 0108, 0414
  FTE – 0047, 0402, 0410, 0416
  FTEmaximal – 0010, 0164
  Fuba – 0010, 0019, 0027, 0028, 0029, 0032, 
0033, 0043, 0054, 0152, 0155, 0387, 0402, 0403
  Fugionkyo – 0170
  Fujitsu – 0182
  Galaxi – 0027
  Galaxis – 0010, 0023, 0028, 0030, 0036, 0040, 
0044, 0059, 0071, 0127, 0152, 0168, 0395, 0401, 
0402, 0407
  Galaxisat – 0397
  Gardiner – 0165
  Gecco – 0272
  General Instrument – 0273
  Gensat – 0274
  Geotrack – 0275
  Globo – 0276
  GMI – 0026
  Goldbox – 0156, 0396, 0427
  Golden Interstar – 0277
  GoldStar – 0045
  Gooding – 0159
  Goodmans – 0015, 0016, 0020, 0044
  Gould – 0278
  Granada – 0387
  Grandin – 0013, 0385
  Grothusen – 0019, 0045
  Grundig – 0020, 0023, 0033, 0055, 0074, 0099, 
0100, 0101, 0109, 0133, 0148, 0155, 0158, 0159, 
0168, 0169, 0388, 0399, 0422, 0426
  G-Sat – 0390
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  Marann – 0302
  Marantz – 0054
  Marks and Spencer – 0303
  Mascom – 0024, 0406
  Maspro – 0020, 0052, 0155, 0159, 0164, 0386, 
0388, 0414, 0419
  Master’s – 0037
  Matsui – 0155, 0159, 0163, 0234, 0388, 0420
  Max – 0161
  Maxi – 0304
  MB – 0160, 0411
  Mediabox – 0156, 0396, 0427
  Mediamarkt – 0026
  Mediasat – 0030, 0156, 0158, 0396, 0407, 0427
  Medion – 0010, 0028, 0059, 0062, 0132, 0153, 
0164, 0402
  Medison – 0164
  Mega – 0054, 0391
  Melectronic – 0165
  Meta – 0305
  Metronic – 0013, 0014, 0019, 0023, 0024, 0027, 
0164, 0165, 0169, 0306, 0385, 0395, 0412, 0423
  Metz – 0033, 0155, 0388
  Micro Com – 0089
  Micro electronic – 0158, 0161, 0164
  Micro Technology – 0042, 0164, 0407
  Micromaxx – 0010, 0028, 0059, 0062
  Micronik – 0307
  Microstar – 0028, 0059, 0062
  Microtec – 0164
  Minerva – 0033, 0159
  Mitsubishi – 0020, 0033
  Mitsumi – 0050
  Mogen – 0308
  Morgan Sydney – 0061
  Morgan’s – 0026, 0050, 0054, 0153, 0164, 0391, 
0410, 0416
  Motorola – 0167
  Multichoice – 0168, 0175
  Multiscan – 0309
  Multistar – 0047, 0049
  Multitec – 0154
  Muratto – 0045, 0397
  Mustek – 0310
  Mysat – 0164
  National Microtech – 0311
  Navex – 0035, 0398

  Kaon – 0292
  Kathrein – 0033, 0037, 0047, 0052, 0054, 0068, 
0073, 0080, 0091, 0092, 0093, 0095, 0118, 0120, 
0130, 0131, 0152, 0155, 0163, 0164, 0165, 0173, 
0388, 0391, 0406, 0412, 0423
  Kathrein Eurostar – 0152
  Kenwood – 0176, 0293
  Key West – 0153
  Klap – 0163
  Kolon – 0177
  Konig – 0161, 0294
  Kosmos – 0045, 0046, 0047, 0295, 0406
  KR – 0023, 0412, 0414
  Kreatel – 0296
  Kreiselmeyer – 0033, 0155, 0388
  K-SAT – 0164
  Kyostar – 0019, 0153, 0297, 0412
  L and S Electronic – 0010, 0153
  Lasat – 0010, 0024, 0028, 0048, 0049, 0050, 
0056, 0152, 0153, 0154, 0161, 0401, 0402, 0416
  Lemon – 0419
  Lenco – 0010, 0019, 0045, 0051, 0152, 0161, 
0164, 0257, 0392, 0402, 0407, 0419
  Leng – 0035
  Lennox – 0040
  Lenson – 0158
  Lexus – 0391
  LG – 0045, 0208
  Life – 0059
  Lifesat – 0010, 0028, 0059, 0062, 0153, 0154, 
0160, 0164, 0402, 0411
  Lifetec – 0028, 0059, 0062
  Lion – 0042, 0191
  Loewe – 0147
  Lorenzen – 0153, 0161, 0298, 0392, 0419, 0421
  Lorraine – 0045
  Lupus – 0010, 0028, 0402
  Luxor – 0158, 0387, 0399, 0409, 0429
  Luxorit – 0299
  LuxSAT – 0300
  Lyonnaise – 0060
  M and B – 0160, 0411
  M Technologies – 0301
  Macab – 0060
  Macom – 0183
  Manata – 0013, 0153, 0163, 0164, 0420
  Manhattan – 0020, 0024, 0040, 0163, 0420
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  Pansat – 0323
  Pantech – 0324
  Patriot – 0153, 0163
  Philon – 0325
  Phoenix – 0036, 0044, 0390, 0401
  Phonotrend – 0020, 0023, 0040, 0046, 0395
  Pioneer – 0087, 0156, 0326, 0427
  Polsat – 0060
  Polytron – 0037
  Praxis – 0327
  Predki – 0035, 0398
  Preisner – 0153, 0328, 0403, 0410, 0416
  Premiere – 0040, 0071, 0156, 0396, 0427
  Priesner – 0026
  Pro�  – 0051
  Pro� le – 0163
  Promax – 0020
  Prosat – 0021, 0023, 0044, 0234, 0395, 0413
  Prosonic – 0421
  Protek – 0039, 0329
  Provision – 0024
  Pye – 0159
  Pyxis – 0166
  Quadral – 0010, 0021, 0023, 0028, 0163, 0173, 
0234, 0395, 0402, 0410, 0413, 0420
  Quelle – 0033, 0152, 0161, 0394
  Quiero – 0060
  Radiola – 0054, 0391
  Radix – 0032, 0079, 0108, 0330, 0403, 0414
  Rainbow – 0023, 0412, 0414
  Rediffusion – 0053
  Redpoint – 0030, 0407
  RedStar – 0010, 0028, 0402
  Regency – 0331
  RFT – 0023, 0054, 0391, 0392, 0395, 0408
  Roadstar – 0164
  Roch – 0013
  Rockdale – 0184
  Rover – 0010, 0164, 0413
  Ruefach – 0051
  Saba – 0024, 0042, 0056, 0152, 0161, 0163, 
0169, 0390, 0418, 0419, 0420
  Sabre – 0020
  Sagem – 0005, 0060, 0146, 0332, 0424
  Sakura – 0036, 0044, 0401
  Salora – 0053, 0387

  NEC – 0053, 0312, 0389
  Nesco – 0313
  Neta – 0314
  Netgem – 0315
  Network – 0390
  Neuhaus – 0030, 0040, 0158, 0161, 0164, 0392, 
0407, 0410, 0419
  Neusat – 0164, 0419
  Newave – 0316
  NextWave – 0025, 0171, 0262
  Nikko – 0026, 0164
  Nokia – 0020, 0082, 0083, 0104, 0143, 0145, 
0387, 0404, 0409, 0429
  Nomex – 0063
  Nordmende – 0019, 0020, 0021, 0024, 0060, 
0234, 0398
  Nova – 0168
  Novis – 0035, 0398
  Now – 0317
  NTC – 0046
  Numericable – 0380
  Oceanic – 0039, 0042
  Octagon – 0019, 0023, 0036, 0392, 0401, 0412
  Okano – 0026, 0046, 0047
  Ondigital – 0393
  Optex – 0037, 0040
  Optus – 0156, 0168, 0171
  Orbit – 0031, 0381
  Orbitech – 0019, 0154, 0156, 0158, 0408, 0410
  Origo – 0042, 0157
  Oritron – 0318
  Osat – 0023, 0399
  Otto Versand – 0033
  Oxford – 0178
  Pace – 0020, 0033, 0044, 0055, 0074, 0088, 
0102, 0110, 0112, 0116, 0125, 0134, 0135, 0163, 
0173, 0319, 0384, 0390, 0393, 0426
  Paci� c – 0039, 0320
  Packsat – 0163
  Pal – 0321
  Palcom – 0021, 0029, 0043, 0234, 0322
  Palladium – 0026, 0158, 0159
  Palsat – 0154, 0158
  Paltec – 0029
  Panasat – 0168
  Panasonic – 0020, 0055, 0074, 0078, 0142, 0426
  Panda – 0020, 0155, 0161, 0384, 0387
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  Skymaster – 0003, 0004, 0023, 0138, 0139, 
0154, 0160, 0164, 0395, 0411, 0413, 0430
  Skymax – 0054, 0391
  SkySat – 0154, 0158, 0160, 0161, 0164
  Skyvision – 0040
  SL – 0153, 0419
  SM Electronic – 0154, 0164
  Smart – 0108, 0152, 0153, 0164, 0345
  Sogo – 0346
  Sonaecom – 0347
  Sony – 0055, 0156
  SR – 0026, 0050, 0153
  Star Clusters – 0348
  Star Trak – 0349
  Star View – 0350
  Starland – 0164
  Starring – 0035, 0398
  Start Trak – 0019
  Strong – 0010, 0019, 0023, 0028, 0045, 0168, 
0170, 0271, 0402
  STVI – 0013
  Sumida – 0026
  Sunny Sound – 0010, 0402
  Sunsat – 0164, 0351, 0407
  Sunstar – 0010, 0026, 0050, 0153, 0402
  Sunstech – 0352
  Super Sat – 0162
  Super Track – 0353
  SuperGuide – 0354
  Supermax – 0171
  SVA – 0355
  Swisstec – 0303
  Systec – 0153, 0356
  S-ZWO – 0357
  TaeKwang – 0358
  Tandberg – 0060
  Tandy – 0023
  Tantec – 0020, 0043
  Tatung – 0038
  TBoston – 0359
  TCM – 0028, 0059, 0062, 0379
  Techniland – 0034, 0400
  TechniSat – 0007, 0008, 0009, 0032, 0154, 0156, 
0158, 0391, 0408
  Technology – 0168
  Technomate – 0277
  Technosat – 0171

  Samsung – 0017, 0018, 0019, 0076, 0081, 0096, 
0137
  Sansui – 0333
  Sanyo – 0334
  SAT – 0021, 0031, 0158, 0397, 0415
  Sat Cruiser – 0171
  Sat Partner – 0019, 0023, 0024, 0035, 0045, 
0046, 0158, 0398
  Sat Team – 0164
  Satcom – 0034, 0160, 0161, 0400, 0411
  SatConn – 0335
  Satec – 0164, 0390
  Satelco – 0010, 0402
  Satford – 0034, 0400
  Satline – 0413
  Satmaster – 0034, 0400
  Satplus – 0154
  Satstar – 0336
  Schacke – 0412
  Schneider – 0028, 0059, 0062, 0154, 0163, 0422
  Schwaiger – 0037, 0039, 0153, 0154, 0160, 
0161, 0169, 0390, 0410, 0411
  Scienti� c Atlanta – 0337
  SCS – 0152
  Sedea Electronique – 0153, 0170
  Seemann – 0026, 0030, 0032, 0402, 0407
  SEG – 0010, 0019, 0028, 0035, 0160, 0398, 
0402, 0411, 0421
  Seleco – 0040, 0428
  Septimo – 0169
  Servi Sat – 0013, 0164
  Setec – 0338
  Sharp – 0115
  Siemens – 0033, 0133, 0155, 0339, 0383, 0388, 
0416
  Silva – 0045
  SilverCrest – 0340
  Simz – 0341
  Skantin – 0164
  Skardin – 0030, 0407
  Skinsat – 0158
  SKR – 0164
  SKT – 0342
  SKY – 0084, 0167
  Sky Digital – 0055
  Sky New Zealand – 0343
  Sky Television – 0344
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  Universum – 0033, 0152, 0155, 0159, 0161, 
0388, 0404, 0415, 0421
  Unnisat – 0369
  Vantage – 0370
  Variosat – 0033, 0155, 0388
  Vector – 0042
  Vega – 0010
  Ventana – 0054, 0391
  Vestel – 0421
  Via Digital – 0057
  Viasat – 0173, 0371
  Viewstar – 0372
  Vision – 0373
  Visionic – 0170
  Visiosat – 0035, 0040, 0163, 0164, 0418
  Viva – 0392
  Vivanco – 0064
  Vivid – 0172
  Vortec – 0019, 0374, 0393
  VTech – 0031, 0165, 0397, 0418, 0423
  Watson – 0375
  Wela – 0410
  Welltech – 0154
  WeTeKom – 0154, 0158, 0160
  Wevasat – 0020
  Wewa – 0020
  Winersat – 0035, 0398
  Wintergarten – 0395
  Wisi – 0020, 0031, 0032, 0033, 0155, 0158, 
0161, 0388, 0397, 0403, 0410, 0418
  Woorisat – 0024
  World – 0398
  Worldsat – 0163, 0376
  Xcom Multimedia – 0186
  Xoro – 0377
  Xrypton – 0010, 0402
  XSat – 0164, 0173
  Zaunkonig – 0419
  Zehnder – 0010, 0024, 0027, 0028, 0047, 0105, 
0107, 0152, 0165, 0397, 0402, 0421, 0423
  Zenith – 0167
  Zinwell – 0071
  Zodiac – 0023, 0412
  Zwergnase – 0026      

  Technosonic – 0360
  TechnoTrend – 0133
  Technowelt – 0153, 0161, 0169
  Teco – 0026, 0050
  Tee-Comm – 0185
  Telanor – 0021
  Telasat – 0152, 0160, 0161, 0411
  Teleciel – 0412
  Telecom – 0164
  Teledirekt – 0390
  Telefunken – 0019, 0056, 0163, 0420
  Teleka – 0023, 0026, 0032, 0158, 0161, 0403, 
0406, 0412, 0419
  Telemaster – 0024
  Telemax – 0048
  Telesat – 0160, 0161, 0411
  Telestar – 0154, 0156, 0158
  Teletech – 0430
  Televes – 0020, 0061, 0153, 0158, 0345
  Telewire – 0040
  Tempo – 0171
  Tevion – 0028, 0059, 0062, 0164
  Thomson – 0006, 0020, 0057, 0060, 0103, 0106, 
0117, 0141, 0150, 0151, 0152, 0156, 0161, 0163, 
0164, 0396
  Thorens – 0039, 0361
  Thorn – 0020
  Tioko – 0037, 0153
  Tokai – 0391
  Tonna – 0020, 0034, 0040, 0158, 0164, 0400
  Top� eld – 0126, 0362, 0382
  Toshiba – 0363
  TPS – 0058, 0364
  Tratec – 0365
  Triad – 0031, 0045, 0366, 0397
  Triasat – 0158, 0405
  Triax – 0033, 0056, 0152, 0153, 0158, 0164, 
0405
  Turnsat – 0164
  Tvonics – 0114, 0367, 0368
  Twinner – 0013, 0061, 0153, 0164
  UEC – 0168, 0172
  Uher – 0154
  Uniden – 0415
  Unisat – 0026, 0036, 0153, 0391, 0401
  Unitor – 0027, 0035
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  LG – 0026, 0041, 0042, 0043, 0048, 0049, 0062, 
0065, 0169, 0170, 0178, 0179, 0180, 0181
  Linn – 0096
  Loewe – 0097
  Lumatron – 0098
  Magnavox – 0011, 0118, 0132
  Medion – 0099
  MiCO – 0100
  Mivoc – 0101
  Mustek – 0013
  NAD – 0102
  Nakamichi – 0103
  Palladium – 0104
  Panasonic – 0005, 0010, 0012, 0020, 0021, 0033, 
0034, 0035, 0036, 0037, 0053, 0054, 0063, 0141, 
0142, 0143, 0217, 0218, 0228, 0229, 0240, 0241
  peeKTON – 0105
  Pioneer – 0027, 0045, 0047, 0153, 0154, 0155, 
0200, 0201, 0256
  Redstar – 0106
  Saba – 0172, 0173
  Samsung – 0018, 0056, 0057, 0061, 0158, 0159
  Sansui – 0085
  Sanyo – 0015, 0017, 0149, 0150, 0151, 0246
  Sharp – 0134, 0135, 0136, 0194, 0195, 0196, 
0213, 0214, 0234, 0235
  Sony – 0006, 0014, 0023, 0038, 0040, 0113, 
0114, 0115, 0116, 0117, 0152, 0182, 0183, 0184, 
0185, 0186, 0197, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 
0207, 0208, 0215, 0216, 0230, 0237, 0238, 0239, 
0242, 0245, 0253, 0254, 0255
  T+A – 0107
  TCM – 0111, 0273, 0274, 0275, 0276
  Teac – 0108, 0121, 0122, 0269, 0270, 0271, 
0272
  Technics – 0005, 0020, 0112, 0140, 0142, 0211, 
0212, 0226
  Thomson – 0055, 0059, 0152, 0192, 0193, 0197, 
0198, 0199, 0231, 0232, 0233, 0252
  Toshiba – 0058
  Union – 0066
  Universum – 0109
  Xoro – 0110
  Yamaha – 0028, 0052, 0162, 0163, 0257, 0258

     Kódy pre systémy domáceho kina (HTS): 
systém domáceho kina, zosilÅova¯ 
  Philips – 0000, 0001, 0002, 0003, 0009, 0011, 
0022, 0029, 0030, 0031, 0032, 0039, 0044, 0046, 
0118, 0119, 0120, 0130, 0131, 0132, 0133, 0137, 
0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0189, 0219, 0220
  Aiwa – 0006, 0025, 0160, 0161, 0221, 0222, 
0227, 0247, 0248
  Akai – 0259, 0260
  Alba – 0171
  AMW – 0069
  Andersson – 0070
  Basic Line – 0071
  BOSE – 0067, 0068, 0072, 0073, 0074, 0075, 
0076, 0077
  Bush – 0051, 0261, 0262, 0263
  Celestron – 0078
  Centrum – 0079
  Clatronic – 0080
  Daewoo – 0060
  Daytek – 0081
  Denon – 0126, 0127, 0128, 0129, 0138, 0139, 
0264, 0265, 0266
  Denver – 0156, 0157, 0176, 0177
  Digix Media – 0082
  DK Digital – 0007
  Dmtech – 0083
  Dual – 0084
  Eltax – 0004, 0081
  Euroline – 0085
  Finlux – 0086
  Fintec – 0087
  Futronic – 0088
  Goodmans – 0174, 0175, 0267, 0268
  Harman/Kardon – 0064
  Hitachi – 0024, 0166, 0167, 0168
  Hyundai – 0089
  Infotech – 0090
  Jamo – 0091
  JBL – 0092
  JVC – 0008, 0016, 0020, 0050, 0123, 0124, 0125, 
0187, 0188, 0190, 0191, 0209, 0210, 0223, 0224, 
0225, 0236
  KEF – 0093
  Kenwood – 0019, 0094, 0164, 0165, 0213, 0214, 
0243, 0244, 0249, 0250, 0251
  Lenoxx – 0095
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  riešenie problémov  61 
  technické parametre  59 

  digitálne služby 
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  napájanie  59 ,  61 
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  obraz  19 
  predvo�by televízie  37 
  zvuk  21 

  nastavenia zvuku  21 
  Net TV 

  kon� gurácia  54 
  ozna�enie ob�úbených stránok  13 
  vymazanie histórie preh�adávania  13 

    O
  obraz 

  nastavenia  19 
  odtieÅ  19 
  ohodnotenie  30 
  Osobné identi· ka¯né ¯íslo alebo kód PIN  61 
  ostros°  19 

    P
  panel obrazového a zvukového zážitku  18 
  Pixel Plus  19 
  po¯íta¯ 

  technické parametre  58 
  po¯íta¯ 

  pripojenie k sieti  49 
  pohotovostný režim 

  riešenie problémov  61 
  pokro¯ilé funkcie 
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  ponuka nastavenia  17 
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  modul podmieneného prístupu  54 
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