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Model
Serial

Österreich

0810 000205

€0.07/min

Belgique

078250145

€0.06/min

България

+3592 489 99 96

local

Hrvatska

01 3033 754

local

Česká republika

800142840

free

Danmark

3525 8759

local

Suomi

09 2311 3415

local

France

0821 611655

€0.09/min

Deutschland

01803 386 852

€0.09/min

Ελλάδα

0 0800 3122 1280

free

Magyarország

0680018189

free

Éire

0800 055 6882

free

Italia

840320086

€0.08/min

Lëtzebuerg

40 6661 5644

local

Nederland

0900 8407

€0.10/min

Norge

2270 8111

local

Polska

0223491504

local

Portugal

2 1359 1442

local

România

1-203-2060

local

Россия

(495) 961-1111

local

Србија

+381 114 440 841

local

Slovensko

0800 004537

free

Slovenija

01 280 95 22

local

España

902 888 784

€0.10/min

Sverige

08 5792 9100

local

Suisse

0844 800 544

local

Türkiye

0800 261 3302

local

United Kingdom

0870 900 9070

local

Україна

044 254 2392

local

This information is correct at the time of press. For updated contact information, refer to
www.philips.com/support.
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měnit bez předchozího upozornění.
Ochranné známky jsou majetkem
společnosti Koninklijke Philips
Electronics N.V. nebo náležitých
vlastníků.

Soulad se standardy EMF
Koninklijke Philips Electronics N.V.
vyrábí a prodává mnoho výrobků
určených pro spotřebitele, které
stejně jako jakýkoli jiný elektronický
přístroj mají obecně schopnost
vysílat a přijímat elektromagnetické
signály.

Společnost Philips si vyhrazuje
právo kdykoli změnit produkty
bez povinnosti přizpůsobit
odpovídajícím způsobem starší
příslušenství.

Jednou z předních firemních zásad
společnosti Philips je zajistit u
našich výrobků všechna potřebná
zdravotní a bezpečnostní opatření,
splnit veškeré příslušné požadavky
stanovené zákonem a dodržet
všechny standardy EMF platné
v době jejich výroby.

Materiál v této příručce je
považován za odpovídající
zamýšlenému použití systému.
Pokud se výrobek nebo jeho
jednotlivé moduly či procedury
používají pro účely jiné než zde
uvedené, je třeba získat potvrzení
jejich platnosti a vhodnosti.
Společnost Philips zaručuje, že
samotný materiál neporušuje žádné
patenty registrované ve Spojených
státech. Neexistuje žádná jiná
výslovná ani předpokládaná záruka.
Záruka
Uživatel nesmí provádět servis
žádných komponent. Neotevírejte
ani nesnímejte kryty umožňující
přístup k vnitřní části výrobku.
Opravy smějí provádět pouze
servisní střediska společnosti Philips
a autorizované opravny. Nedodržení
této zásady zneplatňuje veškeré
záruky, výslovné i předpokládané.
Jakákoli operace výslovně
zakázaná v této příručce a jakékoli
úpravy nebo montážní postupy
nedoporučené nebo neschválené
v této příručce zneplatňují záruku.
Pixelová charakteristika
Tento výrobek LCD se vyznačuje
vysokým počtem barevných pixelů.
Ačkoli hodnota efektivních pixelů
je 99,999 % nebo více, mohou se
na obrazovce vytrvale objevovat
černé skvrny nebo světlé body
(červené, zelené či modré).
Jedná se o strukturální vlastnost
displeje (nevybočující z oborových
standardů), nikoli o závadu.
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Společnost Philips usiluje o vývoj,
výrobu a prodej výrobků bez
nepříznivých vlivů na lidské zdraví.
Společnost Philips potvrzuje, že
pokud se s jejími výrobky správně
zachází a používají se pro zamýšlený
účel, je podle současného stavu
vědeckého poznání jejich použití
bezpečné.
Společnost Philips hraje aktivní roli
ve vývoji mezinárodních standardů
EMF a bezpečnostních norem,
díky čemuž dokáže předvídat další
vývoj ve standardizaci a rychle jej
promítnout do svých výrobků.
Copyright

VESA, FDMI a logo VESA Mounting
Compliant jsou ochranné známky
společnosti Video Electronics
Standards Association.
Windows Media je registrovaná
ochranná známka nebo ochranná
známka společnosti Microsoft
Corporation v USA nebo dalších
zemích.
® Kensington a Micro Saver jsou
ochranné známky společnosti
ACCO World Corporation
registrované v USA, přičemž
v jiných zemích světa byla registrace
již vydána nebo se čeká na vyřízení
příslušné žádosti. Všechny další

registrované a neregistrované
ochranné známky jsou vlastnictvím
náležitých vlastníků.

Důležité informace

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi
uživateli výrobků společnosti Philips!

od elektrické sítě a nechte jej zkontrolovat 
odborným technikem.
•

Abyste vyloučili riziko požáru nebo úrazu 
elektrickým proudem, neumísťujte televizor,
dálkové ovládání ani baterie dálkového
ovládání do blízkosti zdrojů otevřeného ohně
(např. zapálené svíčky) a jiných zdrojů tepla,
včetně přímého slunečního světla.

•

Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené
společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na
stránkách www.philips.com/welcome.

Neinstalujte televizor do uzavřených prostorů,
například do knihoven. Po všech stranách
televizoru ponechejte mezeru nejméně 10 cm
z důvodu zajištění proudění vzduchu. Dbejte,
aby nebylo proudění vzduchu omezeno.

•

Číslo modelu a sériové číslo televizoru se
nachází na zadní a boční straně televizoru 
a také na obalu.

Při lokalita televizoru na pevný a rovný povrch
používejte pouze dodaný stojan. Nepohybujte
televizorem, pokud není stojan k televizoru 
řádně přišroubován.

•

Montáž televizoru na zeď by měli provádět 
pouze kvalifikovaní technici. Televizor se
smí upevnit pouze na vhodný držák na zeď,
která má dostatečnou nosnost pro udržení
televizoru. Nesprávné připevnění na zeď 
může způsobit vážné zranění nebo škody.
Nepokoušejte se upevnit televizor na zeď 
sami.

•

Pokud je televizor namontován na otočnou 
základnu nebo rameno, dbejte, aby nebyl při
otáčení televizoru namáhán síťový kabel. Při
namáhání síťového kabelu by mohlo dojít 
k uvolnění připojení a vzniku elektrického
oblouku nebo požáru.

•

Před bouřkou odpojte televizor od elektrické
sítě a antény. Během bouřky se nedotýkejte
žádné části televizoru, napájecího kabelu nebo
anténního kabelu.

•

Dbejte, abyste vždy měli řádný přístup
k napájecímu kabelu tak, abyste televizor
mohli snadno odpojit od elektrické sítě.

•

Při odpojování televizoru od elektrické sítě
dodržujte následující pokyny:

Než začnete tento výrobek používat, přečtěte
si tuto uživatelskou příručku.
Zvýšenou pozornost věnujte této části a
dodržujte bezpečnostní pokyny a pokyny 
k údržbě obrazovky. Záruka se netýká škod
způsobených nedodržením těchto pokynů.

1.1
•

•

•

•

Bezpečnost

Ke zvedání a přenášení televizoru s hmotností
převyšující 25 kg jsou třeba dvě osoby.
Nesprávná manipulace s televizorem může
způsobit vážné zranění.
Pokud televizor přepravujete za nízkých
teplot (méně než 5 °C), otevřete krabici a
před rozbalením vyčkejte, dokud se teplota
televizoru nevyrovná s teplotou prostředí
v místnosti.
Aby nedošlo ke zkratu, nevystavujte televizor,
dálkové ovládání ani baterie dálkového
ovládání dešti nebo vodě.
Neumísťujte na televizor nebo do jeho
blízkosti nádoby s vodou či jinými tekutinami.
Rozlití tekutin na televizoru by mohlo
způsobit úraz elektrickým proudem. Pokud
k rozlití tekutin na televizoru dojde, televizor
nepoužívejte. Neprodleně odpojte televizor

1.	 Vypněte televizor, potom odpojte elektrickou 
síť (je-li vypínač k dispozici).
2.	 Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky elektrické
sítě.
3.	 Vytáhněte napájecí kabel z napájecího
konektoru na zadní straně televizoru. Napájecí
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1

kabel vždy uchopte za zástrčku. Netahejte za
napájecí kabel.

SERV. U

obrazovce, teletextové stránky, černé pruhy 
nebo rolující informační lišty. Pokud se nelze
použití statických obrazů vyhnout, snižte
kontrast a jas obrazovky, abyste zabránili
jejímu poškození.

1.3

75Ω

Ochrana životního prostředí

Y

Pb

Pr

TV ANTENNA

HDMI

EXT 2
(CVBS)

•

Při používání sluchátek do uší nebo běžných
sluchátek při vysoké hlasitosti může dojít 
k trvalému poškození sluchu. Vysoká hlasitost 
se po čase může jevit jako normální, přesto
může sluch poškodit. Chcete-li poškození
sluchu předejít, nepoužívejte sluchátka do uší
ani běžná sluchátka při vysoké hlasitosti delší
dobu.

1.2
•

EXT 1

(RGB/CVBS)

Recyklace obalu
Obal tohoto výrobku je určen k recyklaci.
Informace o recyklaci balení získáte u místních
úřadů.
Likvidace použitého výrobku
Tento výrobek je vyroben z vysoce kvalitních
materiálů a součástí, které je možné recyklovat 
a znovu použít. Je-li výrobek označen tímto
symbolem přeškrtnuté popelnice, znamená to,
že se na něj vztahuje směrnice EU 2002/96/EC:

Údržba obrazovky

Před čištěním obrazovky televizor vypněte
a vytáhněte napájecí kabel. Obrazovku 
čistěte měkkým suchým hadříkem.
Nepoužívejte jiné látky, například čisticí
prostředky pro domácnost, protože by 
mohly obrazovku poškodit.

Nelikvidujte použitý výrobek spolu s běžným
komunálním odpadem. Informace o bezpečné
likvidaci tohoto výrobku získáte od svého
prodejce. Neřízená likvidace odpadu škodí
životnímu prostředí a lidskému zdraví.
Likvidace použitých baterií
Dodané baterie neobsahují rtuť ani kadmium.
Dodané baterie i ostatní použité baterie
zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
Spotřeba energie

•

Abyste zabránili deformacím a vyblednutí
barev, otřete kapky vody co nejdříve.

•

Nedotýkejte se obrazovky a dbejte, abyste
obrazovku nepromáčkli, neodřeli či na ni
nenarazili tvrdým předmětem.

Tento televizor má v pohotovostním režimu 
velmi nízkou spotřebu energie, čímž přispívá
k minimalizaci dopadu na životní prostředí.
Spotřeba energie při zapnutém televizoru 
je uvedena na zadní straně televizoru.

•

Mohlo by dojít k trvalému poškození
obrazovky. Je-li to možné, vyhněte se
zobrazování statických obrazů na obrazovce
po delší dobu. Příkladem jsou nabídky na

Další technické údaje o výrobku naleznete
v letáku k výrobku na stránkách
www.philips.com/support.
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Váš televizor

Konektory na boku

Tato část poskytuje přehled nejčastěji
používaných ovládacích prvků a funkcí
televizoru.

Přehled televizoru

CS

2.1

Ovládací prvky a indikátory na boku

VOLUME

4

3

Konektory na boku televizoru slouží k připojení
mobilních zařízení, například fotoaparátu nebo
herní konzoly.  Je možné připojit také sluchátka.

MENU

Konektory vzadu
PROGRAM

2
1

POWER
SERV. U

75Ω
TV ANTENNA

5

HDMI

EXT 2
(CVBS)

EXT 1

(RGB/CVBS)

1.	 POWER
2.	 PROGRAM +/3.	 MENU
4.	 VOLUME +/5.	 Indikátor napájení/Senzor dálkového
ovládání

Konektory na zadní straně televizoru jsou 
určeny k připojení antény a nepřenosných
zařízení, jako je přehrávač disků s vysokým
rozlišením, přehrávač DVD nebo videorekordér.
DDPoznámka
Další informace o možnostech připojení
naleznete v části 7.3 Připojení zařízení.
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Dálkové ovládání

1.	 . (Pohotovostní režim)
2.	 SOURCE

1
2
3
4

3.	 TELETEXT
4.	 Barevná tlačítka
Zleva: Červené, zelené, žluté, modré
5.	 Navigační tlačítka
Nahoru Î, Dolů ï, Doleva Í, Doprava Æ,
OK
6.	 MENU
7.	 P +/- (Program +/-)
8.	 ” +/- (Hlasitost +/-)

5

6
7
8
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Podrobné informace o dálkovém ovládání
naleznete v části 5.1 Přehled dálkového ovládání.

Začínáme

Tato část vás provede umístěním televizoru a
jeho instalací a obsahuje doplňující informace
k příručce Rychlý start.
DDPoznámka
Pokyny k připevnění stojanu najdete
v příručce Rychlý start.

3.1

Lokalita televizoru

Pečlivě si přečtěte bezpečnostní pokyny v části
1.1 a před umístěním televizoru vezměte
v úvahu následující skutečnosti:
•

Ideální vzdálenost pro sledování televizoru 
se rovná trojnásobku úhlopříčky jeho
obrazovky.

•

Umístěte televizor na místo, kde nebude na
obrazovku dopadat přímé světlo.

•

Před umístěním televizoru připojte ostatní
zařízení.

•

Televizor je na zadní straně vybaven
otvorem pro zabezpečení zámkem
Kensington.

3.2

Připevnění televizoru na zeď

BBVAROVÁNÍ
Montáž televizoru na zeď by měli provádět 
pouze kvalifikovaní technici. Společnost 
Koninklijke Philips Electronics N.V. nenese
žádnou odpovědnost za nesprávnou montáž,
která bude příčinou nehody nebo zranění.
Krok 1 Zakoupení nástěnné konzoly
kompatibilní se standardem VESA
Podle velikosti obrazovky televizoru si zakupte
jednu z následujících nástěnných konzol:
Úhlopříčka
obrazovky
(palce/cm)

Konzola
kompatibilní
se
standardem
VESA (mm)

Speciální
pokyny

32”/81 cm

Nastavitelná
300 x 300

Konzolu 
kompatibilní
se
standardem
VESA je
třeba před
upevněním
k televizoru 
nastavit 
na rozměr
200 x 300

37”/94 cm

Pevná
300 x 300

Žádné

42”/107 cm
nebo větší

Pevná
400 x 400

Žádné

Pokud použijete zámek Kensington proti
krádeži (není součástí dodávky), umístěte
televizor v dosahu pevného objektu 
(například stolu), který lze k zámku snadno
připojit.
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Krok 2 Připevnění nástěnné konzoly
kompatibilní se standardem VESA
k televizoru

3.	 Druhý konec anténního kabelu připojte do
anténní zásuvky a zkontrolujte, zda je kabel na
obou koncích řádně zasunut.

1.	 Vyhledejte lokalita čtyř montážních matic na
zadní straně televizoru.

3.4

Připojení k elektrické síti

BBVAROVÁNÍO
Věřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá
napětí uvedenému na zadní straně
televizoru. Pokud se napětí liší, napájecí
kabel nezapojujte.
Připojení napájecího kabelu
2.	 Pokračujte podle pokynů dodaných
s nástěnnou konzolou kompatibilní se
standardem VESA.

DDPoznámka
Lokalita napájecího konektoru se
u jednotlivých modelů televizorů liší.

DDPOZNÁMKA

Pro připevnění nástěnné konzoly kompatibilní
se standardem VESA k televizoru používejte
šrouby M6 pro 32palcové modely nebo šrouby 
M8 pro větší modely (šrouby nejsou součástí
balení).

3.3

Připojení anténního kabelu

75Ω
TV ANTENNA

1.	 Na zadní nebo dolní straně televizoru 
vyhledejte napájecí konektor označený
AC IN.
1.	 Na zadní straně televizoru najděte konektor
TV ANTENNA.
2.	 Jeden konec anténního kabelu (není součástí
dodávky) zasuňte do konektoru TV
ANTENNA. Pokud anténní kabel nemá
odpovídající zakončení, použijte adaptér.
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2.	 Připojte napájecí kabel do napájecího
konektoru AC IN.
3.	 Připojte napájecí kabel do elektrické sítě a
zkontrolujte, zda je kabel na obou koncích
řádně zasunut.

3.5

Vložení baterií do dálkového
ovládání

2.	 Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte zemi.  
Seznam zemí dostupných pro výběr najdete
v níže uvedené tabulce.

CS

EETip
Pokud v seznamu vaše země není, vyberte
položku .

1.	 Odsuňte kryt baterií na zadní straně
dálkového ovládání.

Kód

Země

Kód

Země

A

Rakousko

NL

Nizozemsko

B

Belgie

P

Portugalsko

CH

Švýcarsko

S

Švédsko

2.	 Vložte dvě dodané baterie (velikost AAA,
typ LR03). Zkontrolujte, zda jsou póly + a baterií orientovány v souladu se značkami
uvnitř přihrádky na baterie.

D

Německo

CZ

Česká
republika

DK

Dánsko

H

Maďarsko

3.	 Zasuňte kryt zpět na místo.

E

Španělsko

HR

Chorvatsko

F

Francie

PL

Polsko

FI

Finsko

RO

Rumunsko

GB

Velká Británie

RUS

Rusko

GR

Řecko

SK

Slovensko

I

Itálie

SLO

Slovinsko

IRL

Irsko

TR

Turecko

L

Lucembursko



Jiná

N

Norsko

DDPoznámka
Pokud dálkové ovládání delší dobu 
nepoužíváte, baterie vyjměte.

3.6

Zapnutí televizoru

Před prvním zapnutím televizoru zkontrolujte,
zda je napájecí kabel řádně připojen. Jste-li
připraveni, zapněte elektrickou síť (je-li vypínač
elektrické sítě k dispozici), potom stiskněte
tlačítko POWER na boku televizoru.

3.7

Nastavení při prvním
zapnutí

1.	 Při prvním zapnutí televizoru se zobrazí
nabídka pro výběr Země.
Země
HR
PL
RO
RUS
SK
SLO
TR
...

Stiskněte OK
pro pokračování

3.	 Stisknutím tlačítka OK vstoupíte do
nabídky Jazyk.
Jazyk
English
Dansk
Nederlands
Suomi
Français
Deutsch
∂ÏÏËÓÈÎ·
Italiano

Stiskněte OK
pro pokračování

4.	 Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte jazyk.
5.	 Stisknutím tlačítka OK vstoupíte do
nabídky Lokalita.
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Lokalita
Doma
Obchod

Pokračujte výběrem
lokality

6.	 Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte
lokalita.
7.	 Stisknutím tlačítka OK nastavení zahájíte.
Nastavení potrvá několik minut. Po
dokončení instalace se na televizoru zobrazí
první naladěný kanál.

CS-��
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4

Použití televizoru

•

4.1

Zapnutí/vypnutí televizoru
nebo přepnutí do
pohotovostního režimu

EETip
Přestože má televizor v pohotovostním režimu 
velmi malou spotřebu elektrické energie,
dochází k odběru energie z elektrické sítě,
dokud nedojde k odpojení napájení ze sítě.
Pokud nebudete televizor delší dobu používat,
vypněte jej a odpojte z elektrické sítě.

4.1.1 Zapnutí televizoru

MENU

4.1.4 Zapnutí televizoru
z pohotovostního režimu

PROGRAM

POWER

1

•

Pokud indikátor napájení (1) nesvítí,
stiskněte tlačítko POWER na boku 
televizoru.

4.1.2 Vypnutí televizoru

MENU

PROGRAM

•

Jestliže je indikátor napájení
v pohotovostním režimu (červená),
stiskněte tlačítko . na dálkovém ovládání.

DDPoznámka
Nemůžete-li najít dálkové ovládání a chcete
zapnout televizor z pohotovostního režimu,
stiskněte tlačítko PROGRAM +/- na boku 
televizoru.

POWER

1

•

Stiskněte tlačítko POWER na boku 
televizoru. Indikátor napájení (1) se vypne.

4.2

Sledování televizoru

4.2.1 Přepínání kanálů

4.1.3 Přepnutí televizoru do
pohotovostního režimu

CS-��
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Tato část popisuje základní funkce televizoru.
Pokyny týkající se dalších funkcí televizoru 
naleznete v části 5 Širší využití televizoru.

Stiskněte tlačítko . (pohotovostní režim)
na dálkovém ovládání. Indikátor napájení
se přepne do pohotovostního režimu 
(červená).

•

Zadejte číslo (1 až 9) nebo stiskněte
tlačítko P +/- na dálkovém ovládání.

•

Stiskněte tlačítko PROGRAM +/- na
postranních ovládacích prvcích televizoru.

•

Stisknutím tlačítka
na dálkovém
ovládání se vrátíte k předchozímu 
sledovanému televiznímu kanálu.

4.4

Použití teletextu

Většina televizních kanálů vysílá informace
prostřednictvím teletextu.

4.2.2 Úprava hlasitosti
1.	 Stiskněte tlačítko TELETEXT na
dálkovém ovládání. Objeví se hlavní stránka
s rejstříkem.

•

Stiskněte tlačítko
dálkovém ovládání.

•

Stiskněte tlačítko VOLUME + nebo - na
postranních ovládacích prvcích televizoru.

•

Stisknutím tlačítka
(ztlumení) na
dálkovém ovládání zvuk ztlumíte. Dalším
stisknutím tlačítka
(ztlumení) zvuku opět 
zapnete.

4.3

(hlasitost) + nebo - na

Sledování připojených
zařízení

1.	 Zapněte zařízení.
2.	 Stiskněte tlačítko SOURCE na dálkovém
ovládání a zvolte vstup, ke kterému je
zařízení připojeno.
3.	 Stisknutím tlačítka OK příslušné zařízení
vyberte.
CS-��
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2.	 Výběr stránky pomocí dálkového ovládání:
• Zadejte číslo stránky pomocí číselných
tlačítek.
• Stisknutím tlačítka P +/- nebo Î/ï
zobrazíte další nebo předchozí stránku.
• Stisknutím barevného tlačítka vyberte
jednu z barevně označených položek
v dolní části obrazovky.
3.	 Dalším stisknutím tlačítka TELETEXT
zobrazení teletextu vypnete.
Podrobné informace o teletextu naleznete
v části 5.5 Další funkce teletextu.

Širší využití televizoru

Tato část popisuje další funkce televizoru, mezi
které patří:
•

použití nabídek televizoru (část 5.2);

•

nastavení obrazu a zvuku (část 5.3);

•

přepínání režimů Obchod a Doma (část
5.4);

•

další funkce teletextu (část 5.5);

•

použití časovačů a rodičovského zámku 
(část 5.6).

5.1

Přehled dálkového ovládání

Tato část obsahuje podrobný přehled funkcí
dálkového ovládání.

1
21
20

2

19

3
4
5

18

6

17

7
8

16

9

15

10

14
11

13

12
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1.	 .
Zapne televizor z pohotovostního režimu 
nebo jej do tohoto režimu opět přepne.
2.	 SOURCE
Slouží k výběru připojených zařízení.
3.	 ∏
Umožňuje vybrat formát obrazu.
4.	 DUAL I-II
Přepíná režim Stereo a Nicam Stereo
na režim Mono nebo vybere první jazyk
(DUAL I) nebo druhý jazyk (DUAL II) u 
dvoujazyčných programů.
5.	 Barevná tlačítka
Slouží k výběru úloh nebo teletextových
stránek.
6.	 INFO
Zobrazí informace o vybraném pořadu,
jsou-li k dispozici.
7.	 OK
Otevře nabídku nebo aktivuje nastavení.
8.	 Navigační tlačítka
Nahoru Î, Dolů ï, Doleva Í a Doprava Æ
slouží k procházení nabídky.
9.	 INCR. SURR
Aktivuje režim Incredible Surround u 
stereofonních zdrojů nebo prostorový zvuk
u monofonních zdrojů.
10.	 P +/Slouží k přepnutí na další nebo předchozí
kanál.
11.	 Číselná tlačítka
Slouží k výběru kanálu, stránky nebo
nastavení.
12.	

Slouží k návratu k předchozímu 
sledovanému kanálu.

13.	 ACTIVE CONTROL
Slouží k výběru možnosti Zap. nebo Vyp..
14.	 [
Vypne zvuk nebo jej obnoví.

CS-��
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15.	 ” +/Zvyšuje nebo snižuje hlasitost.
16.	 MENU
Zapne či vypne nabídku.
17.	 BACK
Slouží k návratu do předchozí nabídky.
18.	 SMART MODE
Slouží k přepínání mezi předem
definovanými nastaveními obrazu a zvuku.
19.	 DEMO
Zapne či vypne nabídku Demo.
20.	 TELETEXT
Zapne nebo vypne teletext.
21.	

Rozdělí obrazovku a přesune obraz
z aktuálního kanálu nebo zdroje doleva.
Teletext se zobrazí vpravo.

Použití nabídek televizoru

Nabídky na obrazovce televizoru pomáhají při
instalaci televizoru, nastavení obrazu a zvuku a
k přechodu na další funkce. Tato část popisuje
způsob navigace v jednotlivých nabídkách.

(Automatické vyrovnání hladiny zvuku) a
Incr.Surround (Incredible Surround). Viz část
5.3 Nastavení obrazu a zvuku.
•

Zvl. funkce
Slouží k zapínání, vypínání a úpravám
zvláštních funkcí, jako jsou například
Časovač, Dětská Poj. a Rodič. zámek.
Viz část 5.6 Použití časovačů a rodičovského
zámku.

•

Nastavení
Slouží k výběru a zobrazení možností Jazyk,
Země,  Aut. ladění, Ruční ladění,  Třídění,
Název a Obl. program (Oblíbený program).
Viz část 6 Instalace kanálů.

•

Lokalita
Slouží ke změně režimu lokalita televizoru 
na režim Doma nebo Obchod. Viz část 5.4
Přepínání režimů Obchod a Doma.

5.2.1 Otevření hlavní nabídky

1.	 Stisknutím tlačítka MENU na dálkovém
ovládání zobrazte hlavní nabídku.
Hlavní Menu
Nastavení obrazu
Vylepšení obrazu
Zvuk
Zvl. funkce
Nastavení
Lokalita

Jas
Barva
Kontrast
Ostrost
Teplota Barev

5.2.2 Použití hlavní nabídky
Následující příklad popisuje použití hlavní
nabídky.

2.	 Stisknutím tlačítka MENU ukončíte
nabídku.
Hlavní nabídka nabízí následující položky:
•

Nastavení obrazu
Slouží k úpravě nastavení obrazu, jako jsou 
například Jas, Barva, Kontrast, Ostrost a
Teplota Barev. Viz část 5.3 Nastavení obrazu
a zvuku.

•

Vylepšení obrazu
Slouží k zapínání a vypínání rozšířených
nastavení obrazu, jako jsou například
Kontrast Plus,  ActiveControl a Redukce
šumu. Viz část 5.3 Nastavení obrazu a zvuku.

•

Zvuk
Slouží k úpravě nastavení zvuku, jako jsou 
například Ekvalizér,  Vyvážení, Aut.vyr.hl.zvuku 

1.	 Stisknutím tlačítka MENU na dálkovém
ovládání zobrazte hlavní nabídku.
Hlavní Menu
Nastavení obrazu
Vylepšení obrazu
Zvuk
Zvl. funkce
Nastavení
Lokalita

Jas
Barva
Kontrast
Ostrost
Teplota Barev

2.	 Stisknutím tlačítka Æ otevřete nabídku 
Nastavení obrazu.
CS-��
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5.2

Nastavení obrazu
Jas
Barva
Kontrast
Ostrost
Teplota Barev

3.	 Stisknutím tlačítka Î nebo ï nastavení
vyberte.
4.	 Stisknutím tlačítka Æ nastavení otevřete.

Hlavní Menu
Nastavení obrazu
Vylepšení obrazu
Zvuk
Zvl. funkce
Nastavení
Lokalita

Kontrast Plus
ActiveControl
Redukce šumu

2.	 Stisknutím tlačítka Æ nabídku otevřete.
3.	 Stisknutím tlačítka Î nebo ï nastavení
vyberte.

5.	 Stisknutím tlačítka Î nebo ï nastavení
upravte.

•

Jas
Změní úroveň světla v obraze.

6.	 Stisknutím tlačítka Í se vraťte do nastavení
Obraz nebo stisknutím tlačítka MENU
nabídku ukončete.

•

Barva
Změní úroveň sytosti.

•

Kontrast
Změní úroveň jasných částí v obraze, avšak
ponechá tmavé části beze změny.

•

Ostrost
Změní úroveň ostrosti jemných detailů.

•

Teplota Barev
Nastaví barvy na hodnotu Normální,
Teplý (načervenalé) nebo Studený
(namodralé).

•

Kontrast Plus
Změní úroveň jasných částí v obraze, avšak
ponechá tmavé části beze změny.

•

ActiveControl
Opraví veškerý příchozí signál, aby bylo
dosaženo nejlepšího možného obrazu.
Nastaví funkci ActiveControl na hodnotu 
Zap. nebo Vyp..

•

Redukce šumu
Odfiltruje a redukuje šum v obraze.
Úroveň lze nastavit na hodnotu Minimum,
Střední, Maximum nebo Vyp..

5.3

Nastavení obrazu a zvuku

Tato část popisuje, jak upravit nastavení obrazu 
a zvuku.
5.3.1 Úprava nastavení obrazu
1.	 Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovládání a vyberte položku Nastavení
obrazu nebo Vylepšení obrazu.
Nastavení obrazu
Jas
Barva
Kontrast
Ostrost
Teplota Barev
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5.3.2 Použití režimu Smart

1.	 Stisknutím tlačítka SMART MODE na
dálkovém ovládání můžete přepínat mezi
předem definovanými nastaveními obrazu 
a zvuku.

CS

Kromě ručního přizpůsobení nastavení obrazu 
můžete použít funkci smart settings k přepnutí
televizoru na předem definovaná nastavení
obrazu a zvuku.

2.	 Stisknutím tlačítka Í nebo Æ vyberte jeden
z následujících formátů obrazu:
•

Roztáhne klasický formát 4:3 na formát 
16:9.

Přehled režimů Smart
•

Živé
Použije oslnivé nastavení obrazu a zvuku,
které je vhodné do prostor s jasným
osvětlením.

•

Standardní
Použije přirozená nastavení obrazu a zvuku,
která jsou vhodná pro většinu obytných
prostor.

•

Filmy
Použije dynamická nastavení obrazu a zvuku 
vhodná k dosažení dokonalých zážitků
z filmů.

•

Hra
Optimalizuje nastavení pro počítače, herní
konzoly a herní stanice.

•

Spořič energie
Ekologické nastavení, snižuje spotřebu 
energie.

•

Osobní
Závisí na nastaveních upravených v nabídce
Nastavení obrazu.

Široký obraz

•

4:3

Zobrazí klasický formát 4:3.
•

Formát 14:9

Upraví klasický formát 4:3 na formát 14:9.
•

Formát 16:9

Upraví klasický formát 4:3 na formát 16:9.

5.3.3 Změna formátu obrazu
Změňte formát obrazu tak, aby odpovídal obsahu.
1.	 Stiskněte tlačítko

na dálkovém ovládání.
CS-��
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•

•

Obraz s titulky

•

•
Zobrazí obraz ve formátu 4:3 na celé
obrazovce, ale titulky ponechá viditelné.
Horní část obrazu bude oříznuta.
•

Super Široký

Odstraní černé pruhy po stranách
při vysílání ve formátu 4:3 a současně
minimalizuje vznikající zkreslení.
•

Nepřepočítaný (Pouze pro PC)

•

Ekvalizér
Slouží k nastavení jednotlivých frekvencí (tónů).
Vyvážení
Upraví vyvážení mezi levým a pravým
reproduktorem tak, aby co nejlépe vyhovovalo
místu vašeho poslechu.
Auto. vyr. hl. zvuku
Kontroluje náhlé zvýšení úrovně zvuku 
při změně kanálu nebo během reklamního
bloku.
Incr.Surround
Posiluje stereofonní efekt.  Vyberte
možnost Incr.Surround nebo Stereo
(jste-li ve stereofonním režimu) nebo
možnost Mono nebo Prostorový (jste-li
v monofonním režimu).

5.4

Přepínání režimů Obchod
a Doma

1.	 Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovládání a vyberte položku Lokalita.
2.	 Stisknutím tlačítka Æ otevřete nabídku 
Lokalita.

Maximální ostrost, na okrajích se však může
projevit zkreslení. U obrazu z PC se také
mohou objevit černé pruhy.
5.3.4 Úprava nastavení zvuku
picture_formats_unscaled.eps
Tato část popisuje, jak upravit nastavení zvuku.
1.	 Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovládání a vyberte položku Zvuk.
Hlavní Menu
Nastavení obrazu
Vylepšení obrazu
Zvuk
Zvl. funkce
Nastavení
Lokalita

Ekvalizer
Vyvážení
Aut.vyr.hl.zvuku
Incr.Surround

2.	 Stisknutím tlačítka Æ otevřete seznam
3.	 Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte jedno
z následujících nastavení:
CS-��
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Hlavní Menu
Nastavení obrazu
Vylepšení obrazu
Zvuk
Zvl. funkce
Nastavení
Lokalita

Doma
Obchod

3.	 Pomocí tlačítka Î nebo ï vyberte televizní
režim:
• Obchod
Nastaví funkci smart settings na hodnotu 
Živé, které je ideální pro lokalita
v prodejnách. Možnosti změny nastavení
jsou omezeny.
• Doma
Poskytuje uživatelům doma úplnou 
svobodu při změnách všech nastavení
televizoru.
4.	 Stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.

5.	 Stisknutím tlačítka MENU nabídku ukončíte.

5.5.4 Pozastavení teletextových stránek

5.5

Některé stránky zahrnují podstránky, které se
automaticky postupně zobrazují.

Tento televizor má paměť s kapacitou 1 000
stránek, do které ukládá vysílané teletextové
stránky a podstránky. Paměť teletextu zkracuje
dobu načítání stránek.
5.5.1 Výběr podstránek teletextu
Teletextové stránky mohou zahrnovat několik
podstránek. Podstránky se zobrazují v dolní
části stránky.
1.	 Stiskněte tlačítko  TELETEXT na
dálkovém ovládání.
2.	 Vyberte teletextovou stránku.
3.	 Stisknutím tlačítka Í nebo Æ vyberte
podstránku.
5.5.2 Použití teletextu v režimu Dual
Screen
Aktivací teletextu v režimu Dual Screen dojde
k rozdělení obrazovky a zobrazení obrazu 
z aktuálního kanálu nebo zdroje na levé straně
obrazovky. Teletext se zobrazuje vpravo.
1.	 Stisknutím tlačítka
(Duální obrazovka)
na dálkovém ovládání aktivujte teletext 
v režimu Dual Screen.
2.	 Stisknutím tlačítka TELETEXT zobrazení
teletextu vypněte.

1.	 Stiskněte tlačítko TELETEXT na
dálkovém ovládání.
2.	 Stisknutím tlačítka HOLD posun
podstránek zastavíte nebo znovu spustíte.
3.	 Stisknutím tlačítka Í nebo Æ vyberte
předchozí nebo další podstránku.

ÍÆ

5.5.5 Zobrazení skrytých informací
Skryté informace na stránce, jako jsou například
řešení hádanek nebo kvizů, lze skrýt nebo zobrazit.
1.	 Stiskněte tlačítko TELETEXT na
dálkovém ovládání.
2.	 Stisknutím tlačítka REVEAL informace
zobrazíte nebo skryjete.

5.5.3 Zvětšení teletextových stránek
Většího pohodlí při čtení dosáhnete zvětšením
teletextové stránky.
1.	 Stiskněte tlačítko TELETEXT na
dálkovém ovládání a vyberte teletextovou 
stránku.
2.	 Stisknutím tlačítka Î nebo ï na dálkovém
ovládání zvětšíte horní část stránky.
3.	 Dalším stisknutím tlačítka zvětšíte dolní část 
stránky.
4.	 Dalším stisknutím se vrátíte k normální
velikosti stránky.

5.6

Použití časovačů a dětské
pojistky

Tato část popisuje, jak zapnout nebo vypnout 
televizor v zadaný čas a jak používat dětskou 
pojistku.
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Použití funkcí teletextu

5.6.1 Automatické přepnutí televizoru
do pohotovostního režimu
(Automatické vypnutí)
Automatické vypnutí přepne televizor po
nastavené době do pohotovostního režimu.
1.	 Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovládání a vyberte položky Zvl. funkce
> Časovač > Aut. vyp..
Zvl. funkce
Časovač
Dětská Poj.
Rodič. zámek

Aut. vyp.
Čas
Čas Začátku
Čas Konce
Č. předvolby
Aktivace

2.	 Stisknutím tlačítka Æ otevřete nabídku Aut.
vyp..
3.	 Stisknutím tlačítka Î nebo ï nastavte
dobu automatického vypnutí. Je-li nastavena
hodnota Vyp., časovač automatického
vypnutí je vypnut.
4.	 Stisknutím tlačítka OK aktivujte časovač
Aut. vyp..
DDPoznámka
Televizor můžete vždy vypnout dříve nebo
dobu časovače automatického vypnutí
během jejího odpočítávání přenastavit.
5.6.2 Automatické zapnutí televizoru
(Časovač)
Časový spínač zapne televizor
z pohotovostního režimu na zadaném kanálu 
v zadaný čas.
1.	 Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovládání a vyberte položky Zvl. funkce
> Časovač.
2.	 Stisknutím tlačítka Æ otevřete nabídku 
Časovač.
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3.	 Pomocí tlačítek Î nebo ï, Í nebo Æ
vyberte a otevřete položky nabídky a
nastavte čas, čas začátku, čas konce, číslo
předvolby a frekvenci.
4.	 Stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.
5.	 Stisknutím tlačítka MENU nabídku 
ukončíte.
CCTip
Chcete-li časový spínač vypnout, vyberte
možnost Vyp. v nabídce Zvl. funkce
> Časovač > Aktivace.
5.6.3 Uzamknutí televizních kanálů
(Rodičovský zámek)
Televizní kanály lze uzamknout čtyřmístným
číselným kódem, abyste zabránili dětem ve
sledování nevhodného obsahu.
Nastavení nebo změna kódu PIN
1.	 Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovládání a vyberte položky Zvl. funkce
> Rodič. zámek > Změnit kód.
Rodič. zámek
Zámek prog.
Změnit kód
Vymazat vše
Zámknout vše

2.	 Stisknutím tlačítka Æ otevřete nabídku 
nastavení kódu.
3.	 Zadejte kód pomocí číselných tlačítek.
Znovu se zobrazí nabídka Zvl. funkce a
zpráva potvrzující vytvoření či změnu kódu.
EETip
Pokud kód zapomenete, můžete všechny 
existující kódy přepsat dvojím zadáním čísla
„0711“.

Otevření nabídky Rodičovský zámek

2.	 Stisknutím tlačítka Æ zadejte kód.

Rodič. zámek
Zámek prog.
Změnit kód
Vymazat vše
Zámknout vše

3.	 Zadejte kód pomocí číselných tlačítek.
Zvl. funkce
Časovač
Dětská Poj.
Rodič. zámek

* * * *
Přístup. kód

001
002
003
004
005
006
007
008

+
CS

1.	 Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovládání a vyberte položky Zvl. funkce
> Rodič. zámek.

3.	 Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte kanál,
který chcete uzamknout.
4.	 Stisknutím tlačítka OK kanál uzamkněte.  
Vedle čísla programu se zobrazí symbol
+.  Dalším stisknutím tlačítka OK program
odemknete.

Uzamčení/odemknutí všech kanálů
1.	 V nabídce Rodič. zámek vyberte položku 
Zámknout vše nebo Vymazat vše.
2.	 Stisknutím tlačítka Æ nabídku otevřete.
3.	 Stisknutím tlačítka OK výběr potvrďte.
Rodič. zámek
Zámek prog.
Změnit kód
Vymazat vše
Zámknout vše

Ano
Zablokovaný

Rodič. zámek
Zámek prog.
Změnit kód
Vymazat vše
Zámknout vše

001
002
003
004
005
006
007
008

+

5.	 Opakováním výše uvedených kroků můžete
uzamknout nebo odemknout více kanálů.
5.6.4 Uzamčení postranních ovládacích
prvků (Dětská pojistka)

Uzamčení jednoho nebo více kanálů
1.	 Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovládání a vyberte položky Zvl. funkce
> Rodič. zámek > Zámek prog.
2.	 Stisknutím tlačítka Æ nabídku otevřete.

Abyste dětem zabránili v přepínání kanálů,
můžete uzamknout postranní ovládací prvky 
televizoru. Kanály lze stále přepínat pomocí
dálkového ovládání.
1.	 Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovládání a vyberte položky Zvl. funkce
> Dětská Poj..
2.	 Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte
možnost Zap. nebo Vyp..
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Zvl. funkce
Časovač
Dětská Poj.
Rodič. zámek

Vyp.
Zap.

3.	 Stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.
4.	 Stisknutím tlačítka MENU nabídku 
ukončíte.
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Instalace kanálů

1.	 V nabídce Nastavení stisknutím tlačítka ï
vyberte položku Země.

Tato kapitola obsahuje pokyny k přeinstalaci
kanálů a další užitečné funkce týkající se
instalace kanálů.

6.1

Nastavení
Jazyk
Země
Aut. ladění
Ruční ladění
Třídění
Název
Obl. program

Automatická instalace kanálů

Tato část popisuje, jak lze automaticky vyhledat 
a uložit kanály.
Krok 1 Výběr jazyka nabídky
DDPoznámka
Přeskočte na krok 3 Instalace kanálů
v případě, že jsou nastavení jazyka správná.
1.	 Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovládání a vyberte položku MENU
> Nastavení > Jazyk.
Nastavení
Jazyk
Země
Aut. ladění
Ruční ladění
Třídění
Název
Obl. program

Česky
Dansk
Nederlands
Suomi
Français
Deutsch
∂ÏÏËÓÈÎ·
Italiano

2.	 Stisknutím tlačítka Æ otevřete nabídku 
Jazyk.

A
B
CH
D
DK
E
F
FI

CS
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2.	 Stisknutím tlačítka Æ otevřete seznam.
3.	 Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte zemi.
Seznam zemí dostupných pro výběr najdete
v níže uvedené tabulce.
EETip
Pokud v seznamu vaše země není, vyberte
položku .
Kód

Země

Kód

Země

A

Rakousko

NL

Nizozemsko

B

Belgie

P

Portugalsko

CH

Švýcarsko

S

Švédsko

D

Německo

CZ

Česká
republika

DK

Dánsko

H

Maďarsko

3.	 Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte
požadovaný jazyk.

E

Španělsko

HR

Chorvatsko

4.	 Stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.

F

Francie

PL

Polsko

FI

Finsko

RO

Rumunsko

GB

Velká Británie

RUS

Rusko

GR

Řecko

SK

Slovensko

I

Itálie

SLO

Slovinsko

IRL

Irsko

TR

Turecko

L

Lucembursko



Jiná

N

Norsko

5.	 Stisknutím tlačítka Í se vrátíte do nabídky 
Nastavení.
Krok 2 Výběr země
Zvolte zemi, ve které se nacházíte. Televizor
nainstaluje a uspořádá televizní kanály podle
dané země.
DDPoznámka
Přeskočte na krok 3 Instalace kanálů
v případě, že jsou nastavení země správná.

4.	 Stisknutím tlačítka Í se vrátíte do nabídky 
Nastavení.
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Krok 3 Instalace kanálů
Televizor vyhledá a uloží všechny dostupné
televizní kanály.
1.	 V nabídce Nastavení stisknutím tlačítka ï
vyberte možnost Aut. ladění.
Nastavení
Jazyk
Země
Aut. ladění
Ruční ladění
Třídění
Název
Obl. program

Evropa
Vých. Evropa
Záp. Evropa
UK
Francie

Stiskněte OK
pro pokračování

2.	 Stisknutím tlačítka OK nastavení zahájíte.
Instalace může trvat několik minut.
Po dokončení nastavení se na televizoru 
zobrazí první naladěný kanál.
3.	 Stisknutím tlačítka MENU nabídku 
ukončíte.
EETip
Chcete-li uložené kanály přejmenovat,
změnit jejich pořadí nebo je odinstalovat,
vyhledejte informace v části 6.5 Přeskupení
kanálů.

6.2

Ruční ladění
Tv Systém
Hledání
Č. předvolby
Doladění
Uložení

Ruční instalace kanálů

2.	 Stisknutím tlačítka Æ otevřete nabídku Tv
Systém.
3.	 Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte
odpovídající systém.
4.	 Stisknutím tlačítka Í se vrátíte do nabídky 
Ruční ladění.
Krok 2 Vyhledání a uložení nových
televizních kanálů
1.	 Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovládání a vyberte položky Nastavení
> Ruční ladění > Hledání.
Ruční ladění
Tv Systém
Hledání
Č. předvolby
Doladění
Uložení

44MHz

Tato část popisuje, jak lze ručně vyhledat a
uložit televizní kanály.
Krok 1 Výběr systému
DDPoznámka
Pokud jsou nastavení systému správná,
přejděte na krok 2 Vyhledání a uložení nových
televizních kanálů.
1.	 Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovládání a vyberte položky Nastavení
> Ruční ladění > Tv Systém.
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2.	 Stisknutím tlačítka Æ otevřete nabídku 
Hledání.
3.	 Pomocí číselných tlačítek na dálkovém
ovládání ručně zadejte třímístnou hodnotu 
frekvence.
4.	 Po vyhledání nového kanálu stiskněte
tlačítko Í.
5.	 Stisknutím tlačítka ï vyberte položku 
Č. předvolby.

7.	 Stisknutím tlačítka ï vyberte položku 
Uložení.
8.	 Stisknutím tlačítka Æ uložte nový nalezený
kanál pod novým číslem. Zobrazí se zpráva
Uloženo.

6.4

1.	 Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovládání a vyberte položky Nastavení
> Název.
2.	 Stisknutím tlačítka Æ otevřete nabídku 
Název.
Nastavení
Jazyk
Země
Aut. ladění
Ruční ladění
Třídění
Název
Obl. program

9.	 Stisknutím tlačítka MENU nabídku 
ukončíte.

6.3

Jemné doladění kanálů

Je-li příjem špatný, můžete kanály doladit.
1.	 Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovládání vyberte položky Nastavení
> Ruční ladění > Doladění.
2.	 Stisknutím tlačítka Æ otevřete nabídku 
Doladění.
Ruční ladění
Tv Systém
Hledání
Č. předvolby
Doladění
Uložení

Přiřazení nebo změna názvu
kanálů

001 SPORT
002
003
004
005
006
007
008

3.	 Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte kanál,
který chcete přejmenovat.
4.	 Stisknutím tlačítka Æ spustíte zadávání.
5.	 Stisknutím tlačítka Î a ï vyberte ze
seznamu znaky a číslice. Vybrat lze až pět 
znaků nebo číslic.
6.	 Stisknutím tlačítka Í zadávání ukončíte.
7.	 Opakováním výše uvedených kroků
pojmenujte nebo přejmenujte další kanály.
8.	 Stisknutím tlačítka MENU nabídku 
ukončíte.

3.	 Stisknutím tlačítka Î nebo ï nastavte
frekvenci.
4.	 Po dokončení stiskněte tlačítko Í.
5.	 Stisknutím tlačítka ï vyberte položku 
Uložení.
6.	 Stisknutím tlačítka Æ uložte doladěný kanál
pod aktuálním číslem kanálu. Zobrazí se
zpráva Uloženo.

6.5

Přeskupení kanálů

1.	 Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovládání a vyberte položky Nastavení
> Třídění.
2.	 Stisknutím tlačítka Æ otevřete nabídku 
Třídění.

7.	 Stisknutím tlačítka MENU nabídku 
ukončíte.
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6.	 Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte
číslo předvolby. Nebo stisknutím číselných
tlačítek na dálkovém ovládání číslo zadejte
ručně.

Nastavení
Jazyk
Země
Aut. ladění
Ruční ladění
Třídění
Název
Obl. program

001
002
003
004
005
006
007
008

Nastavení
Jazyk
Země
Aut. ladění
Ruční ladění
Třídění
Název
Obl. program

001
002
003
004
005
006
007
008

3.	 Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte kanál,
jehož pořadí chcete změnit.

2.	 Stisknutím tlačítka Æ otevřete nabídku Obl.
program.

4.	 Stisknutím tlačítka Æ volbu potvrďte.

3.	 Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte kanál,
který chcete přidat do nebo odebrat ze
seznamu.

5.	 Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte kanál,
na který jej chcete změnit.
6.	 Stisknutím tlačítka Í volbu potvrďte.
7.	 Opakováním výše uvedených kroků můžete
přeskupit další kanály.
8.	 Stisknutím tlačítka MENU nabídku 
ukončíte.

6.6

Vytvoření seznamu
oblíbených položek

Stisknutím tlačítka P +/- na dálkovém ovládání
můžete procházet kanály ve vybraném seznamu.  
Kanály, které v seznamu nejsou, lze zvolit 
pomocí číselných tlačítek.

Nastavení
Jazyk
Země
Aut. ladění
Ruční ladění
Třídění
Název
Obl. program

001
002
003
004
005
006
007
008

4.	 Stisknutím tlačítka Æ přidejte do nebo
odeberte kanály ze seznamu.
DDPoznámka
Symbol $ vedle čísla předvolby značí, že je
daný program v seznamu oblíbených.

Přidání programů do nebo odebrání
programů ze seznamu oblíbených

5.	 Stisknutím tlačítka Í se vrátíte do
předchozí nabídky.

1.	 Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovládání a vyberte položky Nastavení
> Obl. program.

6.	 Stisknutím tlačítka MENU nabídku 
ukončíte.
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6.7

Spuštění režimu demo

DDPoznámka
Jen pro formát širokého obrazu.

CS

Demo režim ukazuje rozdíl mezi novými
technologiemi videa dostupnými v televizoru a
obvyklými televizory bez těchto funkcí.
1.	 Stisknutím tlačítka DEMO na dálkovém
ovládání zapněte demo režim. Obrazovka
se rozdělí na poloviny. Část Zap. ukazuje
obraz s vyšší kvalitou obrazu, zatímco část 
Vyp. ukazuje obraz ve standardní kvalitě.  
2.	 Dalším stisknutím tlačítka DEMO režim
vypnete.
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7

Připojení zařízení

7.1

Přehled možností připojení
2

1
6
7

75Ω

SERV. U

TV ANTENNA

8
SERV. U

75Ω

HDMI

EXT 2

EXT 1

(RGB/CVBS)

Pb

(CVBS)

Pr

Y

Pb

Pr

TV ANTENNA

Y

3

9

HDMI

EXT 2
(CVBS)

4

10

EXT 1

(RGB/CVBS)

5

Konektory vzadu

Konektory po straně

1.	 TV ANTENNA

6.	 S-VIDEO
Vstupní konektor S-Video pro zařízení
s výstupem S-Video.

2.	 SERV. U
Pro servis (nepřipojujte zde sluchátka).
3.	 HDMI
Vstupní konektory HDMI pro přehrávače
disků Blu-ray, digitální přijímače, herní
konzoly a další zařízení s vysokým
rozlišením.
4.	 EXT 2
Druhý konektor SCART. Podporuje Audio
L/R, CVBS in/out, S-Video.
5.	 EXT 1
První konektor SCART pro přehrávače
DVD, videorekordéry, digitální přijímače,
herní konzoly a další zařízení s konektorem
SCART. Podporuje Audio L/R, CVBS in/out,
RGB.
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7.	 AUDIO L/R
Vstupní konektory Audio L/R pro zařízení
s kompozitním výstupem a výstupem
S-Video.
8.	 VIDEO (CVBS)
Vstupní konektor cinch videosignálu pro
zařízení s kompozitním výstupem.
9.	 Komponentní videosignál (Y Pb Pr)
Vstupní konektory komponentního
videosignálu (Y Pb Pr) a zvuku Audio
L/R pro přehrávače DVD, herní konzoly 
a ostatní zařízení s komponentním
videovýstupem.
10.	 Sluchátka
Stereofonní konektor mini jack.

Výběr kvality připojení

Tato část popisuje, jak lze zlepšit váš
audiovizuální zážitek připojením zařízení
pomocí nejvhodnějších konektorů.
Po připojení zařízení je nezapomeňte aktivovat 
podle pokynů v části 7.4 Nastavení zařízení.
7.2.1 HDMI – Nejvyšší kvalita

7.2.2 Komponentní videosignál (Y Pb
Pr) – Vysoká kvalita
Komponentní videosignál (Y Pb Pr) zajišťuje
lepší kvalitu obrazu než připojení S-Video
nebo připojení prostřednictvím kompozitního
videosignálu. Komponentní připojení podporuje
signály přenášející vysoké rozlišení, kvalita
obrazu je však nižší než v případě rozhraní
HDMI a jde o analogové připojení.
Při připojování komponentních videokabelů
přiřaďte kabely ke konektorům na boku 
televizoru podle barev. Připojte sem také kabel
Audio L/R k červenému a bílému vstupnímu 
konektoru Audio L/R.

Rozhraní HDMI zajišťuje nejvyšší možnou 
kvalitu audiovizuálního signálu. Signály audio
i video jsou přenášeny bez komprimace
prostřednictvím jediného kabelu HDMI a
tvoří tak digitální rozhraní mezi televizorem
a zařízeními s výstupem HDMI. K zajištění
plného vysokého rozlišení je nezbytné použít 
rozhraní HDMI. Kabely HDMI je třeba použít 
také v případě, že chcete využít funkci Philips
EasyLink, která je popsána v části 7.5 Použití
funkce Philips EasyLink.
EETip
Je-li Váš počítač vybaven pouze konektorem
DVI, použijte pro připojení zařízení ke
konektoru HDMI na zadní straně televizoru 
adaptér DVI-HDMI. Ze zařízení je třeba
připojit samostatný kabel audiosignálu do
konektoru typu mini-jack s označením
AUDIO IN.
DDPoznámka
Rozhraní HDMI používané společností
Philips podporuje systém HDCP (Highbandwidth Digital Contents Protection).
Systém HDCP je součástí technologie DRM
(Digital Rights Management), která slouží
k ochraně obsahu s vysokým rozlišením
uloženým na discích DVD nebo Blu-ray.

Kabel Audio L/R
Kabel komponentního
videa – Červený, Zelený, – Červený, Bílý
Modrý
7.2.3 SCART – Dobrá kvalita

Připojení SCART používá pro audio a
videosignály jeden kabel. Signály audio jsou 
stereo, videosignály mohou být kompozitní
nebo S-Video. Připojení SCART nepodporuje
videosignál s vysokým rozlišením a je analogové.
Televizor disponuje dvěma konektory SCART,
EXT 1 a EXT 2.
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7.2

7.2.4 S-Video – Dobrá kvalita

7.3

Analogové připojení S-Video poskytuje lepší
kvalitu obrazu než kompozitní videosignál. Při
připojování zařízení prostřednictvím konektoru 
S-Video zasuňte kabel S-Video do konektoru 
S-Video na boku televizoru. Ze zařízení je
třeba připojit samostatný kabel Audio L/R
k červenému a bílému vstupnímu konektoru 
Audio L/R na boku televizoru.

Tato část popisuje, jak připojit různá zařízení
pomocí jednotlivých konektorů, a doplňuje
příklady uvedené v příručce Rychlý start.

Připojení zařízení

CCUpozornění
Před připojením zařízení odpojte napájecí
kabel.
DDPoznámka
Pro připojení zařízení k televizoru mohou 
být použity různé typy konektorů, podle
potřeby a dostupnosti.
7.3.1 Přehrávač disků Blu-ray
Pro přenos signálu s plným vysokým rozlišením
je třeba připojit kabel HDMI podle obrázku:

Kabel S-Video

Kabel Audio L/R
– Červený, Bílý

75Ω

SERV. U

TV ANTENNA

7.2.5 Kompozitní – Základní kvalita
Kompozitní videosignál poskytuje základní
analogové připojení, obvykle pomocí (žlutého)
kabelu cinch pro videosignál a (červeného a
bílého) kabelu cinch Audio L/R. Při připojování
kabelu ke vstupním konektorům kompozitního
videosignálu a zvuku Audio L/R na boku 
televizoru přiřaďte kabely podle barev.

HDMI

EXT 2

(CVBS)

Přehrávač disků Blu-ray

Kabel pro kompozitní připojení audio/video – žlutý,
červený a bílý
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EXT 1

(RGB/CVBS)

7.3.2 DVD přehrávač

7.3.4 Kombinace rekordéru DVD a
přijímače

Chcete-li přehrát disk DVD, připojte kabel
SCART ke konektoru EXT 1.

SERV. U

Chcete-li přijímat kanály pomocí antény a
zaznamenávat pořady na kombinaci rekordéru 
DVD a přijímače, připojte dva anténní kabely a
jeden kabel SCART podle obrázku:

75Ω

CS

TV ANTENNA

75Ω

SERV. U

TV ANTENNA

HDMI

EXT 2

(CVBS)

EXT 1

(RGB/CVBS)

HDMI

EXT 2

(CVBS)

EXT 1

(RGB/CVBS)

DVD přehrávač
IN

OUT

7.3.3 Zařízení s výstupem S-Video
Chcete-li přehrávat na zařízení s výstupem
S-Video, připojte kabel SCART do konektoru 
EXT2 nebo S-Video na boku televizoru.

SERV. U

Rekordéru DVD/Přijímače

7.3.5 Samostatný rekordéru DVD a
přijímač
Chcete-li přijímat kanály pomocí antény 
a zaznamenávat pořady na samostatném
rekordéru DVD a přijímači, připojte tři anténní
kabely a tři kabely SCART podle obrázku:

75Ω
TV ANTENNA

SERV. U

75Ω
TV ANTENNA

HDMI

EXT 2

(CVBS)

EXT 1

(RGB/CVBS)
HDMI

EXT 2

(CVBS)

EXT 1

(RGB/CVBS)

OUT

Zařízení s výstupem S-Video

Rekordéru DVD

IN

OUT

IN

Přijímač / zařízení Cable Box
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7.3.6 Videokamera, digitální fotoaparát,
herní konzola nebo sluchátka
Nejpraktičtější připojení pro mobilní zařízení
je na boční straně televizoru.  Je například
možné připojit herní konzolu ke konektoru Y
Pb Pr, digitální fotoaparát nebo videokameru ke
konektorům VIDEO/S-Video a AUDIO L/R na
boku televizoru.  

SERV. U

75Ω
TV ANTENNA

HDMI

EXT 2

EXT 1

(RGB/CVBS)

Y

Pb

Pr

(CVBS)

7.4

Nastavení zařízení

Po připojení všech zařízení je třeba vybrat typ
zařízení připojených k jednotlivým konektorům.
7.4.1 Výběr konektorů
7.3.7 Osobní počítač
Před připojením osobního počítače:
•

Nastavte obnovovací frekvenci monitoru 
počítače na 60 Hz. Seznam rozlišení
počítače najdete v části 8 Technické údaje.

•

Změňte formát obrazu televizoru na
hodnotu Nepřepočítaný podle pokynů
v části 5.3.3 Změna formátu obrazu.

Připojení počítače na zadní straně
televizoru
1.	 Pomocí kabelu s koncovkami HDMI a DVI 
nebo adaptéru HDMI na DVI (připojeného
ke kabelu HDMI) propojte konektor HDMI 
na zadní straně televizoru s konektorem
DVI v počítači.
2.	 Připojte audio kabel z počítače ke
konektoru AUDIO L/R na boční straně
televizoru.
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Vyberte zařízení připojená ke konektorům na
televizoru.
1.	 Stiskněte tlačítko SOURCE na dálkovém
ovládání.
Zdroje
TV
EXT 1
EXT 2
EXT SIDE
S-VIDEO
YPbPr
HDMI

2.	 Stisknutím tlačítka ï nebo Î vyberte
konektor.
3.	 Stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.
4.	 Opakováním postupu vyberte další
konektor.
5.	 Stisknutím tlačítka SOURCE výběr
ukončíte.

7.5

Použití funkce Philips
EasyLink

CS

Tento televizor podporuje funkci Philips
EasyLink, která umožňuje přehrávání nebo
vypnutí do pohotovostního režimu všech
zařízení kompatibilních s funkcí EasyLink
jediným tlačítkem. Kompatibilní zařízení musí
být připojena k televizoru prostřednictvím
rozhraní HDMI a přiřazena podle pokynů
v části 7.4.1 Výběr konektorů.
7.5.1 Použití jednodotykového
přehrávání
Pokud televizor propojíte se zařízeními,
která podporují jednodotykové přehrávání,
lze televizor a zařízení ovládat jediným
dálkovým ovládáním. Například když stisknete
tlačítko one touch play na dálkovém
ovládání přehrávače DVD, televizor Philips
se automaticky přepne na správný kanál pro
zobrazení obsahu disku DVD.
7.5.2 Použití přepnutí do
pohotovostního režimu stiskem
jediného tlačítka
Pokud televizor propojíte se zařízeními, která
podporují přepnutí do pohotovostního režimu 
stiskem jediného tlačítka, lze k přepnutí zařízení
do pohotovostního režimu použít dálkové
ovládání televizoru.  Stiskněte a podržte tlačítko
. na dálkovém ovládání televizor po dobu 
3 – 4 sekund.
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Technické údaje

Podporovaná rozlišení displeje
•

Formáty HDMI/DVI-PC
640 x 480 @ 60 Hz, 72 Hz, 75 Hz, 85 Hz
720 x 480 @ 60 Hz*
800 x 600 @ 60 Hz, 72 Hz, 75 Hz, 85 Hz
1024 x 768 @ 60 Hz, 72 Hz, 75 Hz, 85 Hz
1280 x 720 @ 60 Hz*

* Pokud připojíte počítač, který podporuje
rozlišení 480p nebo 720p, je možno v nabídce
Zvl. funkcí zvolit volbu Výběr režimu. Volba
Výběr režimu vám umožňuje přepínat mezi
PC a HD režimem.
•

Formáty videa HDMI
720 x 480p @ 60 Hz
720 (1440) x 480i @ 60 Hz
720 x 576p @ 50 Hz
720 (1440) x 576i @ 50 Hz
1280 x 720p @ 60 Hz
1280 x 720p @ 50 Hz
1920 x 1080i @ 50 Hz, 60 Hz
1920 x 1080p @ 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz,
50 Hz, 60 Hz

Tuner / Příjem / Přenos
•

Anténní vstup: 75 ohmů, koaxiální (IEC75)

•

Televizní systém: PAL Multi

•

Přehrávání videa: NTSC, SECAM, PAL

Dálkové ovládání
•

Baterie: 2 x velikost AAA (typ LR03)

Připojení (vzadu)
•

EXT 1 (SCART):  Audio L/R, CVBS vstup/
výstup, RGB

•

EXT 2 (SCART):  Audio L/R, CVBS vstup/
výstup, S-Video

•

HDMI

•

TV ANTENNA
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Připojení (z boku)
•

S-Video

•

Video (CVBS) vstup

•

AUDIO L/R vstup

•

Komponentní video (Y Pb Pr), Audio L/R
vstup

•

Výstup na sluchátka (stereo, konektor typu
mini-jack)

Napájení
•

Napájení z elektrické sítě: střídavý proud,
220 – 240 V (±10 %)

•

Spotřeba energie při provozu a
v pohotovostním režimu: Viz technické
údaje na webové stránce www.philips.com

•

Teplota prostředí: 5 °C – 35 °C

Technické údaje lze měnit bez
předchozího upozornění. Podrobné údaje
tohoto výrobku naleznete na webové
stránce www.philips.com/support.

Odstraňování
problémů

Tato část popisuje časté problémy a jejich
řešení.

9.1

Obecné problémy
s televizorem

•

Při zapínání, vypínání nebo přepínání
televizoru do pohotovostního režimu se
z šasi televizoru ozývá praskání:
•

Televizor se nezapne:
•

Odpojte napájecí kabel, počkejte jednu 
minutu a znovu jej zapojte.

•

Zkontrolujte, zda je napájecí kabel řádně
připojen a elektrická síť je pod napětím.

Dálkové ovládání nefunguje správně:
•

Zkontrolujte, zda jsou baterie dálkového
ovládání správně vloženy v souladu 
s orientací +/-.

•
•

9.2

Problémy s obrazem

Indikátor napájení svítí, ale neobjevuje se
žádný obraz:
Zkontrolujte, zda je správně připojena
anténa.

Pokud jsou baterie dálkového ovládání
vybité nebo slabé, vyměňte je.

•

Zkontrolujte, zda je vybráno správné
zařízení.

Vyčistěte dálkové ovládání a čočku snímače
televizoru.

Zvuk funguje, ale neobjevuje se žádný
obraz:

Vypněte televizor a vytáhněte napájecí
kabel ze zásuvky. Před opětovným
zasunutím napájecího kabelu a zapnutím
televizoru počkejte, dokud televizor
nevychladne. Pokud indikátor znovu začne
blikat, kontaktujte naše středisko podpory 
zákazníků.

•

Zadejte číslo „0711“ podle pokynů
v části 5.6.3 Uzamčení televizních kanálů
(Rodičovský zámek).

Nabídky televizoru jsou v nesprávném
jazyce

Ověřte, zda jsou použita správná nastavení
obrazu. Viz část 5.3.2 Úprava nastavení
obrazu.

Příjem televizního signálu pomocí
připojené antény je špatný:
•

Zkontrolujte, zda je anténa správně
připojena k televizoru.

•

Kvalitu obrazu mohou ovlivňovat 
reproduktory, neuzemněná audiozařízení,
neonové osvětlení, vysoké budovy nebo
hory. Pokuste se zlepšit kvalitu příjmu 
přesměrováním antény nebo umístěním
zařízení z dosahu televizoru.

•

Ověřte, zda je vybrán správný televizní
systém pro váš region. Viz část 6.2 Ruční
instalace kanálů.

Zapomněli jste kód pro odemknutí
rodičovského zámku
•

Není třeba podnikat žádné kroky. Praskání
je důsledkem roztahování a smršťování
televizoru v důsledku jeho ochlazování
a zahřívání. Tento jev nemá žádný vliv na
funkci a výkon televizoru.

•

Na televizoru červeně bliká indikátor
pohotovostního režimu:
•

Vyhledejte informace v části 6.1 Automatická
instalace kanálů, kde naleznete pokyny,
jak změnit jazyk nabídek televizoru na
preferovaný jazyk.
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•

Pokud má špatnou kvalitu jen jeden kanál,
zkuste jej doladit. Viz část 6.3 Jemné doladění
kanálů.

•

Zkontrolujte, zda hlasitost není nastavena
na hodnotu 0.

•

Zkontrolujte, zda není vypnut zvuk.

Kvalita obrazu z připojených zařízení je
špatná:

Funguje obraz, ale zvuk je špatný:

•

Zkontrolujte, zda jsou zařízení správně
připojena. Nezapomeňte také přiřadit 
zařízení ke konektorům podle pokynů
v části 7.4.1 Výběr konektorů.

•

•

Ověřte, zda jsou použita správná nastavení
obrazu. Viz část 5.3.1 Úprava nastavení
obrazu.

Televizor nastavení neuložil:
•

Zkontrolujte, zda je televizor v režimu 
Doma, který poskytuje veškeré možnosti
změny nastavení. Viz část 5.4 Přepínání režimů
Obchod a Doma.

Obraz neodpovídá obrazovce, je příliš
velký nebo příliš malý:
•

Zkuste použít jiný formát obrazu podle
pokynů v části 5.3.3 Změna formátu obrazu.

•

Přiřaďte zařízení ke konektorům podle
pokynů v části 7.4.1 Výběr konektorů.

Lokalita obrazu na obrazovce není
správné:
•

Obrazové signály z určitých zařízení
neodpovídají správně obrazovce.
Zkontrolujte výstup signálu zařízení.

9.3

Funguje obraz, ale zvuk vychází pouze
z jednoho reproduktoru:
•

Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny 
všechny kabely.
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Problémy s připojením
HDMI

Dochází k problémům se zařízeními
připojenými prostřednictvím rozhraní
HDMI
•

Podpora systému HDCP může způsobit 
prodlevu v zobrazení obsahu ze zařízení na
televizoru.

•

Pokud televizor nerozpozná zařízení a
na obrazovce není žádný obraz, zkuste
přepnout z jednoho zařízení na jiné a zpět,
čímž proceduru znovu spustíte.

•

Pokud dochází k občasným výpadkům
zvuku, vyhledejte v uživatelské příručce
zařízení připojeného prostřednictvím
rozhraní HDMI, zda jsou použita správná
nastavení výstupu. Můžete také zkusit 
připojit audiosignál ze zařízení s rozhraním
HDMI k televizoru prostřednictvím
konektoru AUDIO IN na zadní straně
televizoru.

•

Pokud je použit adaptér z HDMI na
DVI nebo kabel s koncovkami HDMI a
DVI, ověřte, zda je připojen dodatečný
audiokabel ke konektoru AUDIO IN.

Funguje obraz, ale ne zvuk z televizoru:

•

Ověřte, zda je zvolena správná hodnota
nastavení Vyvážení podle pokynů
v části 5.3.4 Úprava nastavení zvuku.

9.4

Problémy se zvukem

DDPoznámka
Není-li detekován žádný audiosignál,
televizor automaticky vypne výstup zvuku;
nejedná se o poruchu.

Zkontrolujte nastavení Zvuk podle pokynů
v části 5.3.4 Úprava nastavení zvuku, ověřte,
zda je zvoleno nastavení Stereo a zda jsou 
správně zvolena nastavení v části Ekvalizér.
V případě potřeby zkuste vrátit nastavení
zvuku na standardní hodnoty.

9.5

Problémy s připojením
k počítači

Zobrazení z počítače není na televizoru
stabilní nebo synchronizované:
Zkontrolujte, zda je v počítači vybráno
podporované rozlišení a obnovovací
frekvence. Viz část 8 Technické údaje, kde
naleznete podporovaná rozlišení
a obnovovací frekvence.

9.6

CS

•

Kontakt

Pokud se vám nedaří problém vyřešit, přečtěte
si informace v části častých otázek (FAQ)
pro tento televizor na webové stránce
www.philips.com/support.
Jestliže tím problém nevyřešíte, obraťte se
na středisko podpory zákazníků ve své zemi
uvedené v této uživatelské příručce.
BBVAROVÁNÍ
Nepokoušejte se televizor sami opravovat.
Mohlo by dojít k vážnému zranění,
neopravitelnému poškození televizoru nebo
zneplatnění záruky.
DDPoznámka
Než nás budete kontaktovat, připravte si
údaje o modelu televizoru a jeho sériovém
čísle. Tyto údaje jsou uvedeny na zadní a
boční straně televizoru a také na obalu.
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