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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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2008 © Koninklijke Philips
Electronics N.V. Minden jog
fenntartva. A műszaki adatok
előzetes figyelmeztetés nélkül
változhatnak. Minden védjegy a
Koninklijke Philips Electronics N.V.
céget, vagy az illető jogtulajdonost
illeti.

Az EMF-szabványoknakvaló
megfelelőség
A Koninklijke Philips Electronics N.V.
számos olyan terméket gyárt és
kínál eladásra vásárlóinak, amelyek,
mint az elektronikus készülékek
általában, elektromágneses jelek
kibocsátására és vételére képesek.

A Philips fenntartja a jogot, hogy
a terméken anélkül hajtson végre
módosításokat, hogy a korábbi
készleteket ennek megfelelően
kellene megváltoztatnia.

A Philips egyik leglényegesebb
működési irányelve minden
szükséges egészségi és biztonsági
intézkedés foganatosítása
termékei gyártásában, hogy ezáltal
megfeleljen az összes vonatkozó
jogi előírásnak, valamint a termék
gyártásakor érvényben lévő
EMF-szabványoknak.

A kézikönyvben található
információk alapján biztosítható
a rendszer rendeltetésszerű
használata. Ha a terméket vagy
annak egyes részeit nem a
kézikönyvben ismertetett célra
használják fel, meg kell bizonyosodni
az eljárás helyességéről és
megfelelőségéről. A Philips
garanciát vállal arra, hogy az
információk nem sértik az Egyesült
Államok szabadalmi jogait. További
garanciákat – sem kifejezettet, sem
burkoltat – nem vállal.
Garancia
Az alkatrészek házilag nem
javíthatók. Az eltávolítható
fedeleket ne a készülék felé hajtsa
be. Javításokat kizárólag a Philips
szervizközpontok és hivatalos
szakszervizek végezhetnek.
Ellenkező esetben a kifejezett vagy
burkolt garancia érvényességét
veszti. A kézikönyv által kifejezetten
tiltott műveletek, a nem ajánlott
vagy nem engedélyezett beállítások
és összeszerelési eljárások
érvénytelenítik a garanciát.
Pixel-jellemzők
Ez az LCD technológiájú termék
nagy számú színes pixelt alkalmaz.
Bár legalább 99,999% effektív
pixellel rendelkezik, a képernyőn
megjelenhetnek fekete pöttyök
vagy fényes (piros, zöld vagy kék)
pontok. Ez a képernyő szerkezeti
tulajdonsága (megfelel az iparágban
elfogadott szabványoknak) és nem
hiba.
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A Philips olyan termékek
fejlesztésére, gyártására és eladására
kötelezte el magát, amelyeknek
nincs ártalmas élettani hatásuk.
A Philips kijelenti, hogy termékei
megfelelő, rendeltetésszerű
használat mellett a tudomány
mai állása szerint biztonságosnak
minősülnek.
A Philips aktív szerepet vállal a
nemzetközi EMF- és biztonsági
szabványok előkészítésében,
ami lehetővé teszi számára a
szabványosításban várható további
fejlesztések előrevetítését és azok
beépítését termékeibe.
Szerzői jogok

A VESA, az FDMI és a VESA
Mounting Compliant logó a Video
Electronics Standards Association
védjegyei.
A Windows Media a Microsoft
Corporation védjegye vagy
bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és/vagy más
országokban.
® A Kensington és a Micro Saver
az ACCO World Corporation
bejegyzett védjegyei az Egyesült
Államokban, és a világ számos
országában folyamatban van a
benyújtott regisztrálási kérelmek

feldolgozása. Minden egyéb
bejegyzett és be nem jegyzett
védjegy az illető jogtulajdonost illeti.

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és
üdvözöljük a Philips világában!
A készülék használatba vétele előtt figyelmesen
olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet.
Gondosan tanulmányozza át és kövesse a 
biztonsági, valamint a képernyő ápolására 
vonatkozó utasításokat. A termékgarancia 
nem terjed ki az olyan károkra, amelyek az
utasítások be nem tartásából származnak.
A Philips által biztosított teljes körű
támogatáshoz regisztrálja termékét a 
www.philips.com/welcome oldalon.
A TV-készülék típus- és sorozatszáma a 
TV-készülék hátoldalán és oldalán, valamint a 
csomagoláson van feltüntetve.

1.1
•

•

•

•

Biztonság

25 kg-nál nagyobb súlyú TV-készülék
felemeléséhez és kézben történő
szállításához két ember szükséges. A
TV-készülék nem megfelelő módon történő
mozgatása komoly sérülést okozhat.
Ha a TV-készüléket alacsony (5 °C alatti)
hőmérsékleten szállították, nyissa ki a 
dobozt és a kicsomagolás előtt várja meg,
amíg a TV-készülék hőmérséklete eléri az
adott helyiség környezeti hőmérsékletét.
Rövidzárlat elkerülése érdekében óvja 
a TV-készüléket, a távvezérlőt vagy a 
távvezérlő elemeit a csapadéktól vagy egyéb
folyadéktól.
Ne helyezzen vízzel vagy egyéb folyadékkal
teli edényt a TV-készülék tetejére vagy annak
közelébe. Ha folyadék ömlik a TV-készülékre,
az áramütést okozhat. Ha folyadék ömlött
a TV-készülékre, akkor ne üzemeltesse a 

készüléket. Azonnal húzza ki a TV-készülék
hálózati kábelét, és ellenőriztesse a 
TV-készüléket képesített szerelővel.
• Tűz vagy áramütés kockázatának elkerülése
érdekében ne helyezze a TV-készüléket,
a távvezérlőt vagy a távvezérlő elemeit
nyílt láng (például égő gyertya) vagy egyéb
hőforrás közelébe, beleértve a közvetlen
napsugárzást is.
• A TV-készüléket nem szabad túl szűk
helyen, például könyvespolcon elhelyezni.
A megfelelő szellőzés érdekében hagyjon
legalább 10 cm szabad helyet a készülék
körül. Győződjön meg róla, hogy semmi
sem akadályozza a szabad légáramlást.
• Ha a TV-készüléket lapos, szilárd felületre
helyezi el, kizárólag a mellékelt állványt
használja. Ne mozgassa a TV-készüléket,
ha az állvány nincs megfelelően a 
TV-készülékhez csavarozva.
• A TV-készülék falra szerelését csak képzett
szakember végezheti. A TV-készülék csak
megfelelő fali tartóra, és csak olyan falra 
szerelhető fel, amely biztonsággal elbírja 
a TV-készülék súlyát. A nem megfelelő
fali rögzítés komoly sérüléseket és kárt
okozhat. Ne kísérelje meg saját maga 
rögzíteni a TV-készüléket a falra.
• Ha a TV-készülék forgatható alapra vagy
forgatható karra van felszerelve, ellenőrizze,
hogy a hálózati kábel ne feszüljön meg a 
TV-készülék elforgatásakor. A hálózati kábel
feszülése miatt kilazulhatnak a csatlakozók,
és ez ívképződést vagy tüzet okozhat.
• Villámlással járó vihar előtt húzza ki
TV-készülék hálózati kábelét és az antennát.
Villámlással járó viharok közben ne érintse
meg a TV-készülék részeit, a hálózati kábelt
vagy az antennakábelt.
• A TV-készüléket úgy helyezze el,
hogy könnyen hozzáférjen a hálózati
kábelhez, hogy a TV-készülék könnyen
lecsatlakoztatható legyen a hálózatról.
• Amikor lecsatlakoztatja a TV-készüléket a 
hálózatról, mindenképpen:
1. Kapcsolja ki a TV-készüléket, majd a 
főkapcsolót (ha van).
2. Húzza ki a hálózati kábelt a fali aljzatból.
HU-3
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3. Húzza ki a hálózati kábelt a TV-készülék
hátoldalán található tápcsatlakozóból. A
hálózati kábelt mindig a dugónál fogva húzza 
ki. Soha ne húzza a hálózati kábelt.

mezők. Ha mindenképpen állóképeket
kell használnia, csökkentse a képernyő
kontraszt- és fényerőbeállítását, hogy
elkerülje a képernyő károsodását.

1.3

Környezetvédelem

A csomagolás újrahasznosítása
SERV. U

75Ω

Y

Pb

Pr

TV ANTENNA

HDMI

EXT 2
(CVBS)

EXT 1

(RGB/CVBS)

A termék csomagolása újrahasznosítható.
A csomagolás újrahasznosításának módja 
tekintetében lépjen kapcsolatba a helyi
hatóságokkal.
A leselejtezett termék hulladékkezelése

•

A fülhallgató vagy fejhallgató nagy
hangerővel történő használata állandó
halláskárosodást okozhat. Bár a nagy
hangerő idővel megszokottnak tűnhet, ettől
függetlenül károsíthatja a hallását. Hallása 
védelme érdekében ne használja sokáig nagy
hangerővel a fülhallgatót vagy fejhallgatót.

1.2
•

Ezt a terméket minőségi, újrafeldolgozható
és újrahasznosítható anyagok és alkatrészek
felhasználásával állították elő. A termékhez
kapcsolódó áthúzott kerekes kuka szimbólum 
azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 
2002/96/EK európai irányelv.:

A képernyő ápolása

A képernyő tisztítása előtt kapcsolja ki a 
készüléket és húzza ki a hálózati vezetéket.
A képernyőt puha, száraz ruhával tisztítsa.
Ne használjon háztartási tisztítószereket,
mert károsíthatják a képernyőt.

Az elhasznált terméket a lakossági hulladéktól
elkülönítve kell kezelni. A termék biztonságos
hulladékkezeléséről a márkakereskedőtől
kaphat tájékoztatást. A nem megfelelő
hulladékkezelés káros hatással van a 
környezetre és az emberi egészségre egyaránt.
Lecserélt elemek hulladékkezelése
A mellékelt elemek nem tartalmaznak higanyt
vagy kadmiumot. A mellékelt elemek és minden
egyéb felhasznált elem hulladékkezelését a helyi
előírásoknak megfelelően végezze.

•
•
•

A deformálódás vagy színvesztés elkerülése
érdekében a vízcseppeket rögtön törölje le.
Ne érintsen, nyomjon vagy dörzsöljön
kemény tárgyakat a képernyőhöz, mivel
ezek maradandó károsodást okozhatnak.
Ahol csak lehetséges, kerülje az
állóképeket, amelyek hosszabb ideig
maradnak a képernyőn. Ilyenek például a 
képernyőmenük, teletextoldalak, fekete
sávok és tőzsdei információkat tartalmazó

HU-4

Áramfogyasztás
A TV-készülék a környezetre gyakorolt káros
hatás minimális szintre csökkentése érdekében
készenléti üzemmódban csak minimális
mennyiségű áramot fogyaszt. Az aktív üzemmód
áramfogyasztása a TV-készülék hátoldalán van
feltüntetve.
A termék további műszaki adatai a termék
műszaki adatlapján olvashatók a 
www.philips.com/support címen.
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A TV-készülék

Oldalsó csatlakozók

2.1

HU

Ez a rész áttekintést nyújt a TV-készülék
gyakran használt kezelőszerveiről és funkcióiról.

A TV-készülék áttekintése

Oldalsó kezelőszervek és kijelzők

VOLUME

4

3
MENU

PROGRAM

2

A TV-készülék oldalsó csatlakozói segítségével
olyan mobileszközökhöz csatlakozhat, mint
például a fényképezőgép vagy a játékkonzol.
Továbbá fejhallgató is csatlakoztatható.
Hátoldali csatlakozók

1
POWER

5
SERV. U

75Ω
TV ANTENNA

1. POWER

HDMI

EXT 2
(CVBS)

EXT 1

(RGB/CVBS)

2. PROGRAM +/3. MENU
4. VOLUME +/5. Feszültségjelző/Távvezérlő érzékelője
A TV-készülék hátoldali csatlakozói segítségével
csatlakozhat az antennához vagy olyan állandóan
csatlakoztatott készülékekhez, mint például
nagyfelbontású lemezlejátszó, DVD-lejátszó vagy
videomagnó.

HU

DDMegjegyzés
A csatlakozásokról bővebben a 7.3. Eszközök
csatlakoztatása című fejezetben olvashat.
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Távvezérlő

1. . (Készenlét)
2. SOURCE

1
2
3
4

3. TELETEXT
4. Színes gombok
Balról kezdve: piros, zöld, sárga, kék
5. Navigációs gombok
Fel Î, Le ï, Balra Í, Jobbra Æ, OK
6. MENU
7. P +/- Csatornaváltás Fel/Le
8. ” +/- Hangerő Fel/Le

5

6
7
8
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A távvezérlőről bővebben az 5.1 A távvezérlő
áttekintése című fejezetben olvashat.

Bevezetés

Ez a fejezet segítséget nyújt a TV-készülék
elhelyezésében és használatba vételében,
valamint kiegészíti a Gyors áttekintő
útmutató című dokumentumban foglalt
információkat.
DDMegjegyzés
Az állványra szerelésre vonatkozó
utasításokat a Gyors áttekintő útmutató
tartalmazza.

3.1

A TV-készülék elhelyezése

A TV-készülék elhelyezésekor az 1.1 fejezetben
foglalt biztonsági utasításokon túl vegye
figyelembe az alábbiakat is:
•

A TV-nézéshez ajánlott ideális távolság a 
képernyő méretének háromszorosa.

•

Úgy helyezze el a készüléket, hogy a 
képernyőre ne essen fény.

•

A TV-készülék végleges elhelyezése előtt
csatlakoztassa a különböző eszközöket.

•

A TV-készülék hátoldalán Kensington
biztonsági nyílás található.

3.2

A TV-készülék falra
szerelése

BBFIGYELEM!
A TV-készülék falra szerelését csak képzett
szakember végezheti. A Koninklijke Philips
Electronics N.V. nem vállal felelősséget a 
helytelen rögzítésből adódó balesetért vagy
sérülésekért.
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1. lépés VESA-kompatibilis fali tartó
megvásárlása
A TV-képernyő méretétől függően vásárolja 
meg az alábbi fali tartók valamelyikét:
TV
képernyőméret
(hüvelyk/cm)

VESAkompatibilis
fali tartó
típus (mm)

Speciális
utasítások

32”/81 cm

Szabályozható
300 x 300

A VESAkompatibilis
tartót a 
TV-készülék
rögzítése
előtt 200 x
300 méretre
kell beállítani.

37”/94 cm

Rögzített
300 x 300

Nincs

42”/107 cm 
vagy nagyobb

Rögzített
400 x 400

Nincs

HU

Lopásgátló Kensington-zár (nem tartozék)
csatlakoztatása esetén a TV-készüléket olyan
állandó lakberendezési tárgy (például asztal)
közelében helyezze el, amely könnyedén
csatlakoztatható a zárhoz.
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2. lépés – A VESA-kompatibilis fali tartó
rögzítése a TV-készülékhez
1. Keresse meg a TV-készülék hátoldalán
található négy felszerelőanyát.

2. Csatlakoztassa az antennakábel (nem 
tartozék) egyik végét a TV ANTENNA
csatlakozóhoz. Ha az antennakábel nem 
illeszkedik, használjon megfelelő adaptert.
3. Csatlakoztassa az antennakábel másik végét
az antennakimenethez, ügyelve, hogy a kábel
mindkét vége megfelelően csatlakozzon.

3.4

2. A továbbiakban kövesse a VESA-kompatibilis
fali tartóhoz mellékelt utasításokat.
DDMegjegyzés
A VESA-kompatibilis fali tartó
TV-készülékhez történő rögzítéséhez
használjon M6-os csavarokat a 32 hüvelyk
képátlójú típusokhoz és M8-as csavarokat a 
nagyobb típusokhoz (a csavarok nincsenek a 
készülékhez mellékelve).

3.3

A hálózati kábel
csatlakoztatása

BBFIGYELEM!
Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség
megfelel-e a TV-készülék hátoldalán
feltüntetett feszültségértéknek. Ne dugja a 
hálózati vezetéket a fali konnektorba, ha a 
két érték eltér.
Csatlakoztatás a hálózathoz
DDMegjegyzés
A hálózati csatlakozóaljzat elhelyezkedése
eltérő az egyes TV-készülék modellek
esetében.

Az antennakábel
csatlakoztatása

75Ω
TV ANTENNA

1. Keresse meg a TV-készülék hátoldalán
található TV ANTENNA csatlakozót.
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1. Keresse meg az AC IN hálózati
csatlakozóaljzatot a TV-készülék hátoldalán
vagy alján.

Ország
HR
PL
RO
RUS
SK
SLO
TR
...

3. Csatlakoztassa a hálózati kábelt a 
hálózathoz, ügyelve, hogy a vezeték mindkét
vége megfelelően csatlakozzon.

3.5

A távvezérlő elemeinek
behelyezése

Nyomja meg az OK
gombot a folytatáshoz!

HU

2. Csatlakoztassa a hálózati kábelt az AC IN
hálózati csatlakozóaljzatba.

2. A Î vagy a ï gombbal válassza ki a kívánt
országot. A választható országok az alábbi
táblázatban találhatók.
EETipp:
Ha a kívánt ország nem szerepel a listán,
válassza a  lehetőséget.
Kód

Ország

Kód

Ország

A

Ausztria

NL

Hollandia

2. Helyezze be a két mellékelt elemet (AAA
méret, LR03-as típus). Ellenőrizze, hogy az
elemek + és - végei a tartó belsejében lévő
jelöléseknek megfelelően helyezkednek-e el.

B

Belgium

P

Portugália

CH

Svájc

S

Svédország

3. Csúsztassa vissza a helyére a fedelet.

D

Németország

CZ

Csehország

DDMegjegyzés
Ha a távvezérlőt hosszabb ideig nem 
használja, vegye ki az elemeket.

DK

Dánia

H

Magyarország

E

Spanyolország HR

F

Franciaország

PL

Lengyelország

FI

Finnország

RO

Románia

3.6

GB

NagyBritannia

RUS Oroszország

GR

Görögország

SK

I

Olaszország

SLO Szlovénia

IRL

Írország

TR

Törökország

L

Luxemburg



Egyéb

N

Norvégia

A TV-készülék bekapcsolása

A TV-készülék első bekapcsolásakor ellenőrizze,
hogy a hálózati vezeték megfelelően
csatlakozik-e. Amikor ezzel végzett, kapcsolja be
a főkapcsolót (ha van a készüléken főkapcsoló),
majd nyomja meg a TV-készülék oldalán
található POWER gombot.

3.7

Első üzembe helyezés

1. Amikor első alkalommal kapcsolja be a 
TV-készüléket, megjelenik az Ország
kiválasztására szolgáló menü.

Horvátország

Szlovákia

3. Az OK gomb megnyomásával lépjen be a 
Nyelv menübe.

HU-9
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1. Csúsztassa le az elemtartó fedelét a 
távvezérlő hátoldalán.

Nyelv
Magyar
Dansk
Nederlands
Suomi
Français
Deutsch
∂ÏÏËÓÈÎ·
Italiano

Nyomja meg az OK
gombot a folytatáshoz!

4. A Î vagy a ï gombbal válassza ki a kívánt
nyelvet.
5. Az OK gomb megnyomásával lépjen be a 
Hely menübe.
Hely
Otthon
Bolt

Válasszon helyet a
folytatáshoz

6. A Î vagy a ï gombbal válassza ki a kívánt
helyet.
7. Nyomja meg az OK gombot a telepítés
indításához. A telepítés néhány percet
vesz igénybe. A telepítés végeztével a TV
képernyőjén megjelenik az első behangolt
csatorna.

HU-��
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A TV-készülék
használata

4.1.3 A TV-készülék készenléti
üzemmódba kapcsolása
HU

4

Ez a fejezet a TV-készülék alapműveleteinek
végrehajtásában nyújt segítséget. A TV-készülék
speciális műveleteire vonatkozó utasítások
az 5. A TV-készülék speciális funkciói fejezetben
olvashatók.

4.1

A TV-készülék be-/
kikapcsolása vagy készenléti
üzemmódba kapcsolása

•

4.1.1 A TV-készülék bekapcsolása

MENU

PROGRAM

POWER

A távvezérlőn nyomja meg a . (készenlét)
gombot. A feszültségjelző készenléti
állapotba kapcsol (piros).

EETipp:
Bár a TV-készülék készenléti üzemmódban
igen kevés energiát fogyaszt, amíg a készülék
csatlakozik a hálózathoz és be van kapcsolva,
addig továbbra is van áramfogyasztás. Ha a
TV-készüléket hosszabb ideig nem használja,
kapcsolja ki, és a hálózati kábelt húzza ki a
fali aljzatból.

1

•

Ha a feszültségjelző (1) nem világít, nyomja
meg a TV-készülék oldalán található
POWER gombot.

4.1.4 A TV-készülék bekapcsolása
készenléti üzemmódból

4.1.2 A TV-készülék kikapcsolása

MENU

PROGRAM

POWER

1

•

Nyomja meg a TV-készülék oldalán található
POWER gombot. A feszültségjelző (1)
ekkor kikapcsol.

Ha a feszültségjelző készenléti állapotban
van (piros), akkor nyomja meg a . gombot
a távvezérlőn.

DDMegjegyzés
Ha nem találja a távvezérlőt, és be kívánja
kapcsolni a TV-készüléket készenléti
üzemmódból, nyomja meg a TV-készülék
oldalán található PROGRAM +/- gombot.

HU-��
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•

4.2

TV-nézés

4.3

Csatlakoztatott készülékek

4.2.1 Csatornaváltás

•

Írja be a távvezérlőn az adott számot (1–9)
vagy nyomja meg a távvezérlőn a P +/gombot.

•

A TV-készülék oldalsó kezelőszervei közül
nyomja meg a PROGRAM +/- gombot.

•

Nyomja meg a
gombot a távvezérlőn
az előzőleg nézett TV-csatornára való
visszatéréshez.

1. Kapcsolja be a készüléket.
2. A távvezérlőn nyomja meg a SOURCE
gombot, majd válassza ki a bemenetet,
amelyhez az adott készülék csatlakozik.
3. A készülék kiválasztásához nyomja meg az
OK gombot.

4.4

A teletext használata

A legtöbb TV-csatorna teletexten keresztül is
közvetít információkat.

4.2.2 Hangerő beállítása

•

Nyomja meg a
(hangerő) + vagy gombot a távvezérlőn.

•

Nyomja meg a TV-készülék oldalsó
kezelőszerveinél a VOLUME + vagy gombot.

•

Nyomja meg a
(némítás) gombot a
távvezérlőn a hang elnémításához. A hang
visszaállításához nyomja meg ismét a
(némítás) gombot.

HU-��
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1. Nyomja meg a távvezérlő TELETEXT
gombját. Ekkor megjelenik a főoldal.
2. Adott oldal kiválasztása a távvezérlő
segítségével:
• A számgombokkal írja be az 		
oldalszámot.
• A következő vagy előző oldal 		
megtekintéséhez nyomja meg a P +/-,
illetve a Î/ï gombot.
• A képernyő alsó részén látható 		
színezett opciókat a színes gombokkal
választhatja ki.
3. A teletext kikapcsolásához nyomja meg újra
a TELETEXT gombot.
A teletextre vonatkozó speciális információk
az 5.5 Speciális teletext-funkciók használata
fejezetben olvashatók.

A TV-készülék
speciális funkciói

Ez a fejezet segítséget nyújt a TV-készülék
speciális funkcióinak végrehajtásában, beleértve
az alábbi műveleteket:

5.1

A távvezérlő áttekintése

Ez a fejezet részletes áttekintést nyújt a 
távvezérlő funkcióiról.

HU
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•

A TV-készülék menüinek használata 
(5.2 fejezet)

•

Kép- és hangbeállítások módosítása 
(5.3 fejezet)

•

Váltás Bolt vagy Otthon üzemmódra 
(5.4 fejezet)

19

3
4
5

•

Speciális teletext-funkciók használata 
(5.5 fejezet)

18

6

•

Időzítők és gyermekzár használata 
(5.6 fejezet)

1
21
20

17

2

7
8

16

9

15

10

14
11

12

HU
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1. .
A TV-készülék bekapcsolása készenléti
állapotból, illetve visszakapcsolása készenléti
állapotba.
2. SOURCE
Csatlakoztatott készülékek kiválasztása.
3. ∏
Képformátum kiválasztása.
4. DUAL I-II
A Sztereo és Nicam Sztereo hang
váltása Mono hanggá, vagy az első nyelv
(DUAL I) és a második nyelv (DUAL II)
közötti váltás kétnyelvű műsorok esetén.
5. Színes gombok
Feladatok vagy teletextoldalak kiválasztása.
6. INFO
Műsorral kapcsolatos információk
megjelenítése, amennyiben rendelkezésre
állnak.
7. OKHozzáférés egy menühöz, vagy egy
adott beállítás aktiválása.
8. Navigációs gombok
Fel Î, Le ï, Balra Í és Jobbra Æ gombok a 
menüben való navigáláshoz.
9. INCR. SURR
A Növelt térhangzás funkció engedélyezése
sztereó források, vagy a Térhangzás
engedélyezése monó források esetén.
10. P +/Ugrás a következő vagy az előző csatornára.
11. Számgombok
Csatorna, oldal vagy beállítás kiválasztása.
12.

Visszatérés az előzőleg nézett csatornára.

13. ACTIVE CONTROL
Az Active Control funkció Be vagy Ki
értékre állítása.
14. [
Hang elnémítása vagy visszaállítása.
15. ” +/Hangerő növelése vagy csökkentése.
HU-��
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16. MENU
Menü megjelenítése vagy elrejtése.
17. BACK
Visszatérés az előző menühöz.
18. SMART MODE
Váltás a kép és a hang előre megadott
beállításai között.
19. DEMO
A Demo menü megjelenítése vagy
elrejtése.
20. TELETEXT
Teletext megjelenítése vagy elrejtése.
21.

Az aktuális csatorna vagy forrás a képernyő
bal oldalára kerül át. A jobb oldalon
megjelenik a teletext.

A TV-készülék menüinek
használata

A képernyőn megjelenő menük segítenek a 
TV-készülék üzembe helyezésében, a kép- és
hangbeállításokban, valamint egyéb funkciók
elérésében. Ez a fejezet bemutatja a menükben
való navigálás módját.

hangerőszabályozó) és a Növ. térhangzás
(Növelt térhangzás) beállítása. Lásd az 5.3
Kép- és hangbeállítások módosítása című
fejezetet.
•

Funkciók
A speciális funkciók, mint például az
Időzítés, a Gyerekzár és a Szülői Ellenőrzés
ki- és bekapcsolása, illetve beállítása. Lásd az
5.6 Időzítők és gyermekzár használata című
fejezetet.

•

Indítás
A Nyelv, az Ország, az Aut. Tárol.
(Automatikus tárolás), a Kézi Tárol. (Kézi
tárolás), a Sorrend, a Névadás és a Kedv.
Program (Kedvenc program) kiválasztása és
megjelenítése. Lásd a 6 Csatornák beállítása
című fejezetet.

•

Hely
A TV-készülék helyének beállítása Otthon
vagy Bolt üzemmódra. Lásd az 5.4 Váltás Bolt
vagy Otthon üzemmódra című fejezetet.

5.2.1 A főmenü megjelenítése

1. A főmenü megjelenítéséhez nyomja meg a 
távvezérlő MENU gombját.
Fő Menü
Képbeállítás
Jobb képminőség
Hang
Funkciók
Indítás
Hely

Fényerõ
Szín
Kontraszt
Képélesség
Telítettség

HU

5.2

5.2.2 A főmenü használata
Az alábbi példa bemutatja a főmenü használatát.

2. A kilépéshez nyomja meg a MENU
gombot.
A főmenü a következő lehetőségeket kínálja:
Képbeállítás
A képbeállítások, mint például a Fényerő,
a Szín, a Kontraszt, a Képélesség és a 
Telítettség beállítása. Lásd az 5.3 Kép- és
hangbeállítások módosítása című fejezetet.

•

Jobb képminőség
A képminőség javítására szolgáló
beállítások, mint például a Kontraszt+,
az Active Control és a Zavarelfojtás
ki- és bekapcsolása. Lásd az 5.3 Kép- és
hangbeállítások módosítása című fejezetet.

•

Hang
A hangbeállítások, mint például az Ekvalizer,
a Balansz, az Aut. hangerőszab. (Automatikus

1. A főmenü megjelenítéséhez nyomja meg a 
távvezérlő MENU gombját.
Fő Menü
Képbeállítás
Jobb képminőség
Hang
Funkciók
Indítás
Hely

Fényerõ
Szín
Kontraszt
Képélesség
Telítettség

HU

•
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2. A Æ gomb megnyomásával lépjen be a 
Képbeállítás menübe.
Fő Menü
Képbeállítás
Jobb képminőség
Hang
Funkciók
Indítás
Hely

Képbeállítás
Fényerõ
Szín
Kontraszt
Képélesség
Telítettség

Kontraszt+
Active Control
Zavarelfojtás

2. A belépéshez nyomja meg a Æ gombot.
3. Nyomja meg a Î vagy a ï gombot a kívánt
beállítás kiválasztásához.

3. Nyomja meg a Î vagy a ï gombot a kívánt
beállítás kiválasztásához.

4. Nyomja meg a Æ gombot a kívánt
beállításba való belépéshez.

•

Fényerő
A kép fényerejét szabályozza.

5. A Î és a ï gombbal módosítsa a beállítást.

•

6. Nyomja meg a Í gombot a Képbeállítás
menühöz való visszatéréshez, vagy nyomja 
meg a MENU gombot a kilépéshez.

Szín
A telítettség szintjének szabályozása.

•

Kontraszt
A kép világos területeinek erősségét
szabályozza, a sötét területeket változatlanul
hagyja.

•

Képélesség
Az apró részletek élességének szabályozása.

•

Telítettség
A színek Normál, Meleg (vöröses) vagy
Hideg (kékes) árnyalatra állíthatók.

•

Kontraszt+
A kép világos területeinek erősségét
szabályozza, a sötét területeket változatlanul
hagyja.

•

Active Control
A funkció a lehető legjobb képminőség
érdekében korrigálja a fogadott jeleket. Az
Active Control funkció Be vagy Ki értékre
állítása.

•

Zavarelfojtás
Képzaj kiszűrése és csökkentése.
A Minimum, Közepes, Maximum
és Ki beállítások közül választhat.

5.3

Kép- és hangbeállítások
módosítása

Ebben a fejezetben a kép- és hangbeállítások
elvégzésének módjáról olvashat.
5.3.1 A képbeállítások módosítása
1. Nyomja meg a távvezérlő MENU gombját,
majd válassza a Képbeállítás vagy a Jobb
képminőség lehetőségek egyikét.
Képbeállítás
Fényerõ
Szín
Kontraszt
Képélesség
Telítettség

HU-��
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5.3.2 A Smart Mode funkciók használata

2. A Í vagy a Æ gombbal válassza ki az alábbi
képformátumok valamelyikét:
•

A Smart Mode funkciók összefoglalása
•

Élénk
Világos környezethez megfelelő, ragyogó
kép- és hangbeállítások alkalmazása.

•

Standard
A legtöbb nappaliban megfelelő,
természetes kép- és hangbeállítások
alkalmazása.

•

Mozifilmek
Teljes körű moziélményt nyújtó dinamikus
kép- és hangbeállítások alkalmazása.

•

Játék
Számítógépekhez és játékkonzolokhoz
optimalizált beállítások.

•

Energiatakarékos
Környezetbarát beállítások az
áramfogyasztás csökkentése érdekében.

•

Egyéni
A Képbeállítás menüben megadott
értékeken alapuló beállítások.

5.3.3 A képformátum módosítása
Módosítsa a képformátumot, hogy az
megfeleljen a tartalomnak.
1. A távvezérlőn nyomja meg a 

Szélesvásznú

A klasszikus 4:3 formátum 16:9 arányra 
történő nyújtása.
•

4:3

A klasszikus 4:3 formátum megjelenítése.
•

Nagyít 14:9

A klasszikus 4:3 formátum 14:9 arányra 
történő átállítása.
•

Nagyít 16:9

HU

1. A távvezérlőn nyomja meg a SMART
MODE gombot az előre megadott kép- és
hangbeállítások közötti váltáshoz.

HU

A képbeállítások manuális beállítása mellett
Smart Settings beállítások is rendelkezésre
állnak, amelyek segítségével a TV-készülék egy
előre meghatározott kép- és hangbeállításra 
állítható be.

A klasszikus 4:3 formátum 16:9 arányra 
történő átállítása.

gombot.
HU-��
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•

Nagy Felirat
Fő Menü
Képbeállítás
Jobb képminőség
Hang
Funkciók
Indítás
Hely

A 4:3 arányú kép teljes képernyős
megjelenítése, a feliratokkal együtt. A kép
felső részének egy darabját a készülék
levágja.
•

•

Szuperszéles

A 4:3 képarányú adások esetén minimális
torzítással távolítja el az oldalsó fekete
sávokat.
Nem méretezett (Kizárólag PC esetén)

Maximális élesség, bár a széleken
torzulás jelenhet meg. Valamint fekete
sávok jelenhetnek meg számítógépről
megtekintett képek esetén.
picture_formats_unscaled.eps
5.3.4 Hangbeállítások módosítása
Ebben a fejezetben a hangbeállítások
elvégzésének módjáról olvashat.
1. Nyomja meg a távvezérlő MENU gombját,
majd válassza a Hang lehetőséget.
2. A listába történő belépéshez nyomja meg a 
Æ gombot.

HU-��
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Ekvalizer
Balansz
Aut. hangerőszab.
Növ. térhangzás

3. A Î vagy a ï gombbal válassza ki az alábbi
beállítások valamelyikét:
•

Ekvalizer
Az egyes frekvenciák (hangszínek)
módosítása.

•

Balansz
A bal és a jobb oldali hangsugárzók
hangerejének aránya állítható be a 
készülékhez viszonyított elhelyezkedésének
megfelelően.

•

Aut. hangerőszab.
A hirtelen hangerő-növekedés szabályozása 
csatornaváltás vagy reklámblokkok esetén.

•

Növ. térhangzás
A sztereó hatás fokozására szolgáló funkció.
Válassza a Növ. térhangzás vagy a 
Sztereó (sztereó módban), illetve a Mono
vagy a Térhangzás (monó módban)
lehetőségek egyikét.

5.4

Váltás Bolt vagy Otthon
üzemmódra

1. Nyomja meg a távvezérlő MENU gombját,
majd válassza a Hely lehetőséget.
2. A Æ gomb megnyomásával lépjen be a Hely
menübe.
Fő Menü
Képbeállítás
Jobb képminőség
Hang
Funkciók
Indítás
Hely

Otthon
Bolt

• Bolt
Smart settings beállításokÉlénk értéke;
ideális üzletekben való alkalmazásra. A
beállítások módosítása csak korlátozott
mértékben lehetséges.
• Otthon
Az otthoni felhasználók az összes
TV-beállítás kínálta teljes rugalmasságot
élvezhetik.
4. A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK
gombot.
5. A kilépéshez nyomja meg a MENU
gombot.

5.5

A teletext-funkciók
használata

2. A teletext kikapcsolásához nyomja meg a 
TELETEXT gombot.
HU

3. A Î és a ï gombokkal válassza ki a 
TV-üzemmódot:

5.5.3 Teletextoldalak nagyítása
A kényelmesebb olvashatóság érdekében a 
teletextoldalak kinagyíthatók.
1. Nyomja meg a távvezérlőn a TELETEXT
gombot, majd válasszon ki egy
teletextoldalt.
2. Az oldal felső felét a távvezérlő Î és ï
gombjaival nagyíthatja ki.
3. A gomb ismételt megnyomásával nagyíthatja 
ki az oldal alsó felét.
4. A normál oldalméret visszaállításához
nyomja meg még egyszer a gombot.
5.5.4 Teletextoldalak rögzítése

A TV-készülék 1000 oldalas memóriával
rendelkezik, amely tárolja a sugárzott
teletextoldalakat és aloldalakat. A teletextmemória csökkenti az egyes oldalak
betöltéséhez szükséges időt.

Egyes oldalak olyan aloldalakat tartalmaznak,
amelyeket a készülék automatikusan egymás
után jelenít meg.

5.5.1 Teletext-aloldalak kiválasztása

2. Nyomja meg a HOLD gombot az
aloldalváltás leállításához vagy folytatásához.

Egy-egy teletextoldal alatt sokszor több aloldal
is található. Az aloldalak az oldal alján jelennek
meg.

1. Nyomja meg a távvezérlő TELETEXT
gombját.

3. A Í és a Æ gombokkal ugorhat az előző
vagy a következő aloldalra.

1. Nyomja meg a távvezérlő TELETEXT
gombját.
2. Válasszon ki egy teletextoldalt.
3. A kívánt aloldal kiválasztásához használja a 
Í és Æ gombokat.
ÍÆ

5.5.2 A felezett képernyős teletext
használata

1. A felezett képernyős teletext
engedélyezéséhez nyomja meg a távvezérlő
(Felezett képernyő) gombját.

5.5.5 A rejtett információk
megjelenítése

HU

A felezett képernyős teletext engedélyezésével
az adott csatorna vagy forrás a képernyő bal
oldalán jelenik meg. A teletext pedig a képernyő
jobb oldalán jelenik meg.

Lehetséges az egyes oldalakon elrejtett
információk (pl. rejtvények, találós kérdések
megoldása) elrejtése és megjelenítése.
1. Nyomja meg a távvezérlő TELETEXT
gombját.
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2. Az információk megjelenítéséhez vagy
elrejtéséhez nyomja meg a REVEAL
gombot.

ideje alatt újból beállíthatja az időzített
kikapcsolást.

5.6.2 A TV-készülék automatikus
bekapcsolása (Időzítés)
Az időzítő készenléti üzemmódból bekapcsolja 
a készüléket a megadott csatornára, a megadott
időpontban.
1.

Nyomja meg a távvezérlő MENU gombját, majd
válassza a Funkciók > Időzítés lehetőséget.

2.

A Æ gomb megnyomásával lépjen be az Időzítés
menübe.

3.

Ez a fejezet a TV-készülék adott időpontban történő
be- és kikapcsolásának módját, illetve a Gyermekzár
funkció használatát ismerteti.

A Î vagy a ï, illetve a Í vagy a Æ gombbal
válassza ki és adja meg a menüelemeket az idő, az
indítási idő, a kikapcsolási idő, a csatornaszám és
a gyakoriság megadásához.

4.

A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.

5.

A kilépéshez nyomja meg a MENU gombot.

5.6.1 A TV-készülék automatikus
átkapcsolása készenléti módba
(Időzített kikapcsoló)

CC Tipp:
Az időzítés kikapcsolásához válassza a Ki
beállítást a Funkciók > Időzítés > Indít
menüben.

5.6

Időzítők és gyermekzár
használata

Az időzített kikapcsoló meghatározott idő elteltével a 
TV-készüléket készenléti módba kapcsolja.
1.

Nyomja meg a távvezérlő MENU gombját,
majd válassza a Funkciók > Időzítés >
Elalváskapcs. lehetőséget.
Funkciók
Időzítés
Gyerekzár
Szülői Ell.

Elalváskapcs
Idõzítés
Kezdés
Vége
Prog. Szám
Indít

2.

A Æ gomb megnyomásával lépjen be az
Elalváskapcs. menübe.

3.

A Î és a ï gombokkal állítsa be az elalvási
időt.  A Ki érték választása esetén az időzített
kikapcsoló kikapcsol.

4.

Nyomja meg az OK gombot az Elalváskapcs.
időzítőjének aktiválásához.

DD Megjegyzés
A TV-készüléket bármikor kikapcsolhatja a 
beállított idő lejárta előtt, vagy a visszaszámlálás
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5.6.3 TV-csatornák zárolása (Szülői
ellenőrzés)
A TV-csatornák egy négyjegyű kód segítségével
zárolhatók, hogy a gyermekek ne tudják a számukra 
nem engedélyezett tartalmakat megnézni.
A PIN-kód beállítása vagy módosítása
1.

Nyomja meg a távvezérlőn a MENU gombot,
majd válassza a Funkciók > Szülői Ell. >
Átkódolás lehetőséget.
Szülői Ell.
Lezárt Progr.
Átkódolás
Mindent Töröl
Mindent Lezár

2.

A kódbeállításba történő belépéshez nyomja meg
a Æ gombot.

3.

Adja meg a kódot a számgombokkal.
A Funkciók menü ismét megjelenik egy

Szülői Ell.
Lezárt Progr.
Átkódolás
Mindent Töröl
Mindent Lezár

Belépés a Szülői ellenőrzés menübe
1.

Nyomja meg a távvezérlőn a MENU gombot,
majd válassza a Funkciók > Szülői Ell.
lehetőséget.

2. A kód beírásához nyomja meg a Æ gombot.
3. Adja meg a kódot a számgombokkal.
Funkciók
Időzítés
Gyerekzár
Szülői Ell.

* * * *
Titkos Kód

1. A Szülői Ell. menüben válassza a Mindent
lezár vagy a Mindent töröl lehetőséget.
2. A belépéshez nyomja meg a Æ gombot.
3. Nyomja meg az OK gombot a kiválasztás
megerősítéséhez.
Szülői Ell.
Lezárt Progr.
Átkódolás
Mindent Töröl
Mindent Lezár

Igen
Zárolt

Egy vagy több csatorna zárolása

+

3. A Î és a ï gombokkal válassza ki a zárolni
kívánt csatornát.
4. Nyomja meg az OK gombot a csatorna 
zárolásához. A csatorna száma mellett
megjelenik egy + szimbólum. A zárolás
feloldásához nyomja meg ismét az OK
gombot.
Szülői Ell.
Lezárt Progr.
Átkódolás
Mindent Töröl
Mindent Lezár

Az összes csatorna zárolása vagy
feloldása

001
002
003
004
005
006
007
008
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EE Tipp:
Ha elfelejtette a kódot, írja be a „0711” számsort
a meglévő kódok felülírásához.

001
002
003
004
005
006
007
008

+

5. További csatornák zárolásához vagy
feloldásához ismételje meg a fenti lépéseket.
5.6.4 Az oldalsó kezelőszervek zárolása
(Gyerekzár)
A TV-készülék oldalsó kezelőszervei zárolhatók,
hogy a gyermekek ne tudjanak csatornát váltani.
Ekkor a távvezérlővel továbbra is lehetséges a 
csatornaváltás.
1. Nyomja meg a távvezérlő MENU gombját,
majd válassza a Funkciók > Gyerekzár
lehetőséget.
2. A Î és a ï gombokkal válassza a Be vagy a
Ki lehetőséget.

1. Nyomja meg a távvezérlőn a MENU
gombot, majd válassza a Funkciók >
Szülői Ell. > Lezárt Progr. lehetőséget.
2. A belépéshez nyomja meg a Æ gombot.
HU-��
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üzenettel, amely a kód létrehozásának vagy
módosításának megerősítését kéri.

Funkciók
Időzítés
Gyerekzár
Szülői Ell.

Ki
Be

3. A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK
gombot.
4. A kilépéshez nyomja meg a MENU
gombot.
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Ez a fejezet a csatornák újratelepítésére,
valamint egyéb hasznos csatornatelepítés
funkciókra vonatkozó információkat tartalmaz.

6.1

Automatikus
csatornabeállítás

DDMegjegyzés
Ha az ország beállításai megfelelőek,
folytassa a 3. lépés – Csatornák beállítása
elemmel.
1. Az Indítás menüben nyomja meg a ï
gombot az Ország kiválasztásához.
Indítás
Nyelv
Ország
Aut. Tárol.
Kézi Tárol.
Sorrend
Névadás
Kedv. Program

Ez a fejezet bemutatja, hogyan keresheti meg és
tárolhatja automatikusan a csatornákat.
1. lépés – A menü nyelvének kiválasztása
DDMegjegyzés
Ha a nyelvi beállításai megfelelőek, folytassa 
a 3. lépés – Csatornák beállítása elemmel.
1. Nyomja meg a távvezérlő MENU gombját,
majd válassza a MENU > Indítás > Nyelv
lehetőséget.
Indítás
Nyelv
Ország
Aut. Tárol.
Kézi Tárol.
Sorrend
Névadás
Kedv. Program

Magyar
Dansk
Nederlands
Suomi
Français
Deutsch
∂ÏÏËÓÈÎ·
Italiano

A
B
CH
D
DK
E
F
FI

2. A listába történő belépéshez nyomja meg a 
Æ gombot.
3. A Î és a ï gombbal válassza ki a kívánt
országot.
A választható országok az alábbi táblázatban
találhatók.
EETipp:
Ha a kívánt ország nem szerepel a listán,
válassza a  lehetőséget.
Kód Ország

Kód

Ország

A

Ausztria

NL

Hollandia

2. A Æ gomb megnyomásával lépjen be a 
Nyelv menübe.

B

Belgium

P

Portugália

CH

Svájc

S

Svédország

3. A Î és a ï gombokkal válassza ki a kívánt
nyelvet.

D

Németország

CZ

Csehország

DK

Dánia

H

Magyarország

4. A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK
gombot.

E

Spanyolország

HR

Horvátország

F

Franciaország

PL

Lengyelország

5. A Í gomb megnyomásával lépjen vissza az
Indítás menübe.

FI

Finnország

RO

Románia

GB

Nagy-Britannia

RUS Oroszország

GR

Görögország

SK

I

Olaszország

SLO Szlovénia

IRL

Írország

TR

Törökország

L

Luxemburg



Egyéb

N

Norvégia

2. lépés – Az ország kiválasztása
Válassza ki azt az országot, ahol tartózkodik. A
TV-készülék az adott országnak megfelelően
telepíti és rendezi el a csatornákat.

HU

A csatornák beállítása

Szlovákia
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4. A Í gomb megnyomásával lépjen vissza az
Indítás menübe.

1. Nyomja meg a távvezérlő MENU gombját,
majd válassza az Indítás > Kézi Tárol. >
Rendszer lehetőséget.

3. lépés – Csatornák beállítása
A TV automatikusan megkeresi és beállítja az
összes elérhető csatornát.
1. Az Indítás menüben nyomja meg a 
ï gombot az Aut. Tárol. lehetőség
kiválasztásához.
Indítás
Nyelv
Ország
Aut. Tárol.
Kézi Tárol.
Sorrend
Névadás
Kedv. Program

Nyomja meg az OK
gombot a folytatáshoz!

2. Nyomja meg az OK gombot a beállítás
indításához. A beállítás akár néhány percig
is eltarthat. A beállítás végeztével a TV
képernyőjén megjelenik az első behangolt
csatorna.
3. A kilépéshez nyomja meg a MENU
gombot.
EETipp:
Ha a tárolt csatornák átnevezését,
újrarendezését szeretné elvégezni, vagy
csatornát szeretne törölni, olvassa el a 
6.5 A csatornák átrendezése című fejezetet.

6.2

A csatornák kézi beállítása

Ez a fejezet bemutatja a csatornák kézi
keresésének és tárolásának módját.
1. lépés – A rendszer kiválasztása
DDMegjegyzés
Ha a rendszer beállításai megfelelőek,
ugorjon a 2. lépés – Új TV-csatornák keresése
és tárolása elemre.
HU-��
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Kézi Tárol.
Rendszer
Keresés
Prog. Szám
Finomállítás
Tárolás

Európa
Kelet-Európa
Nyugat-Európa
Nagy-Britannia
Franciaország

2. Az Æ gomb megnyomásával lépjen be a 
Rendszer menübe.
3. A Î és a ï gombokkal válassza ki a 
megfelelő rendszert.
4. A Í gomb megnyomásával lépjen vissza a 
Kézi Tárol. menübe.
2. lépés – Új TV-csatornák keresése és
tárolása
1. Nyomja meg a távvezérlő MENU gombját,
majd válassza az Indítás > Kézi Tárol. >
Keresés lehetőséget.
Kézi Tárol.
Rendszer
Keresés
Prog. Szám
Finomállítás
Tárolás

44MHz

2. Az Æ gomb megnyomásával lépjen be a 
Keresés menübe.
3. A távvezérlő számgombjai segítségével
adja meg manuálisan a háromjegyű
frekvenciaértéket.
4. Ha új csatornát talált, nyomja meg a 
Í gombot.
5. A ï gombbal válassza ki a Prog. Szám
lehetőséget.

7. A ï gomb megnyomásával válassza a 
Tárolás lehetőséget.
8. A Æ gomb megnyomásával egy új szám alatt
tárolja el az újonnan talált csatornát. Tárolt
felirat.

1. Nyomja meg a távvezérlő MENU gombját,
majd válassza az Indítás > Névadás
lehetőséget.
2. A Æ gomb megnyomásával lépjen be a 
Névadás menübe.
Indítás
Nyelv
Ország
Aut. Tárol.
Kézi Tárol.
Sorrend
Névadás
Kedv. Program

9. A kilépéshez nyomja meg a MENU
gombot.

6.3

Csatornák finomhangolása

Gyenge vétel esetén a csatornák
finomhangolása manuálisan is elvégezhető.
1. Nyomja meg a távvezérlőn a MENU
gombot, majd válassza az Indítás > Kézi
Tárol. > Finomállítás lehetőséget.
2. A Æ gombbal lépjen be a Finomállítás
menübe.
Kézi Tárol.
Rendszer
Keresés
Prog. Szám
Finomállítás
Tárolás

3. A Î és a ï gombokkal állítsa be a 
frekvenciát.
4. Ha végzett, nyomja meg a Í gombot.
5. A ï gomb megnyomásával válassza a 
Tárolás lehetőséget.
6. A Æ gombbal tárolja el a finomhangolással
beállított csatornát az aktuális csatornaszám 
alatt. Tárolt felirat.
7. A kilépéshez nyomja meg a MENU
gombot.

A csatornák elnevezése és
átnevezése

HU
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3. A Î és a ï gombokkal válassza ki az
átnevezni kívánt csatornát.
4. Az indításhoz nyomja meg a Æ gombot.
5. A Î és a ï gombokkal válassza ki a listából
a kívánt karaktereket és számokat. Legfeljebb
öt karakter vagy szám adható meg.
6. A befejezéshez nyomja meg a Í gombot.
7. További csatornák elnevezéséhez vagy
átnevezéséhez ismételje meg a fenti
lépéseket.A kilépéshez nyomja meg a 
MENU gombot.

6.5

Csatornák átrendezése

1. Nyomja meg a távvezérlő MENU gombját,
majd válassza az Indítás> Sorrend
lehetőséget.
2. A Æ gomb megnyomásával lépjen be a 
Sorrend menübe.
Indítás
Nyelv
Ország
Aut. Tárol.
Kézi Tárol.
Sorrend
Névadás
Kedv. Program

001
002
003
004
005
006
007
008
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6. A Î és a ï gombokkal válassza ki a 
kívánt csatornaszámot. A kívánt számot
a távvezérlő számgombjai segítségével is
megadhatja.
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3. A Î és a ï gombokkal válassza ki az
átrendezni kívánt csatornát.
4. A jóváhagyáshoz nyomja meg a Æ gombot.
5. A Î és a ï gombokkal válassza ki azt a
csatornát, amelyikre váltani szeretne.
6. A jóváhagyáshoz nyomja meg a Í gombot.
7. További csatornák átrendezéséhez ismételje
meg a fenti lépéseket.A kilépéshez nyomja
meg a MENU gombot.

6.6

A kedvencek listájának
elkészítése

A távvezérlő P +/- gombjaival léptethet a
kiválasztott listán található csatornák között. A
listán nem szereplő csatornákat a számgombok
segítségével választhatja ki.
Csatornák hozzáadása és eltávolítása a
kedvencek listájáról
1. Nyomja meg a távvezérlő MENU
gombját, majd válassza az Indítás > Kedv.
Program lehetőséget.
Indítás
Nyelv
Ország
Aut. Tárol.
Kézi Tárol.
Sorrend
Névadás
Kedv. Program

001
002
003
004
005
006
007
008

2. A Æ gomb megnyomásával lépjen be a
Kedv. Program menübe.
3. A Î és a ï gombokkal válassza ki azt a
csatornát, amelyet hozzá szeretne adni a
listához, vagy el szeretne távolítani a listáról.
Indítás
Nyelv
Ország
Aut. Tárol.
Kézi Tárol.
Sorrend
Névadás
Kedv. Program
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001
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4. A csatorna hozzáadásához vagy
eltávolításához nyomja meg a Æ gombot.
DDMegjegyzés
A csatornaszám melletti $ szimbólum azt
jelöli, hogy a csatorna szerepel a kedvencek
listáján.
5. A Í gomb megnyomásával térjen vissza az
előző menübe.
6. A kilépéshez nyomja meg a MENU
gombot.

6.7

Demó indítása

DDMegjegyzés
Csak Szélesvásznú formátum esetén.
A demó mód a TV-készüléken elérhető új
videotechnológiák és a hagyományos, ezen
funkciók nélküli TV-készülékek közötti
különbségek bemutatására szolgál.
1. Nyomja meg a távvezérlő DEMO gombját
a demó mód bekapcsolásához. A képernyő
ekkor kettéosztódik. Be lehetőséggel a
kép jobb képminőséggel, míg a Ki beállítás
esetén a kép a hagyományos képminőséggel
jelenik meg.
2. A demó mód kikapcsolásához nyomja meg
ismét a távvezérlő DEMO gombját.

Eszközök
csatlakoztatása

7.1

A csatlakozások áttekintése
2

HU

7

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

(CVBS)

4

10

EXT 1

(RGB/CVBS)

5

Hátoldali csatlakozók

Oldalsó csatlakozók

1. TV ANTENNA

6. S-VIDEO
S-Video bemeneti csatlakozó S-Video
készülékekhez.

2. SERV. U
Szervizelési használatra szolgál (ne
csatlakoztasson ide fejhallgatót).
3. HDMI
HDMI bemeneti csatlakozók Bluray lemezlejátszókhoz, digitális
vevőkészülékekhez, játékkonzolokhoz és
egyéb nagyfelbontású készülékekhez.
4. EXT 2
Második SCART-csatlakozó. A következőket
támogatja: Audio L/R, CVBS in/out, S-Video.
5. EXT 1
Első SCART-csatlakozó DVDlejátszókhoz, videomagnókhoz, digitális
vevőkészülékekhez, játékkonzolokhoz és
egyéb SCART-eszközökhöz. A következőket
támogatja: Audio L/R, CVBS in/out, RGB.

7. AUDIO L/R
Bal és jobb oldali hangbemeneti csatlakozó
kompozit és S-Video készülékekhez.
8. VIDEO (CVBS)
Videobemeneti Cinch csatlakozó kompozit
készülékekhez.
9. Komponens (Y Pb Pr)
Komponens video- (Y Pb Pr) és Audio
L/R bemeneti csatlakozók DVDlejátszókhoz, játékkonzolokhoz és egyéb
videokészülékekhez.
10. Fejhallgató
Sztereó minicsatlakozó.
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EXT 2

7.2

Csatlakoztatási minőség
kiválasztása

Ez a fejezet bemutatja, hogyan tökéletesítheti
az audiovizuális élményt azáltal, hogy a 
készülékeket a lehető legjobb minőséget
biztosító csatlakozókkal csatlakoztatja 
egymáshoz.
A készülékek csatlakoztatását követően ne
feledje el azokat engedélyezni a 7.4 Készülékek
beállítása című fejezetben foglaltak szerint.
7.2.1 HDMI – A legjobb minőség

DDMegjegyzés
A Philips HDMI támogatja a HDCP
technológiát (Nagy sávszélességű digitális
tartalomvédelem). A HDCP a Digitális
jogok kezelésének egy formája, amely védi a 
DVD- vagy Blu-ray lemezek nagyfelbontású
tartalmát.
7.2.2 Komponens (Y Pb Pr) – Kiváló
minőség
A komponens (Y Pb Pr) videó jobb
képminőséget kínál az S-Video vagy kompozit
videocsatlakozásoknál. Bár a komponensvideó
támogatja a nagyfelbontású jeleket, a 
képminőség a HDMI minőségénél alacsonyabb,
és analóg az adatátvitel.
Komponens videokábel csatlakoztatásakor
csatlakoztassa a megfelelő színű kábeleket a 
TV-készülék oldalán található csatlakozókhoz.
Itt továbbá az Audio L/R kábelt a piros és
fehér Audio L/R bementi csatlakozókhoz kell
csatlakoztatni.

A HDMI-csatlakoztatással érhető el a lehető
legjobb audiovizuális minőség. Az audio- és
videojeleket egyaránt ugyanazon a HDMIkábelen továbbítja, ezáltal tömörítetlen digitális
csatlakozást alakít ki a TV-készülék és a HDMIkészülékek között. A teljes körű nagyfelbontású
videoélményhez HDMI-csatlakoztatást kell
használnia. Szintén HDMI-kábeleket kell
használni a 7.5 A Philips EasyLink használata című
fejezetben bemutatott Philips EasyLink funkció
engedélyezéséhez.
EETipp:
Ha a számítógépe rendelkezik DVIcsatlakozóval, a készüléket DVI-HDMI
adapter segítségével csatlakoztathatja a 
TV-készülék hátoldalán található HDMIcsatlakozóhoz. A készülékről egy különálló
audiokábelt kell csatlakoztatnia az AUDIO
IN minicsatlakozóba.
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Komponens videokábel
– piros, zöld, kék

Audio L/R kábel
– piros, fehér

7.2.3 SCART – Megfelelő minőség

7.3

7.2.4 S-Video – Megfelelő minőség

CCFigyelem!
A készülékek csatlakoztatása előtt húzza ki
a hálózati csatlakozót.

Analóg kapcsolatként az S-Video a kompozit
videónál jobb képminőséget biztosít. Amikor
S-Video kapcsolattal csatlakoztatja a készüléket,
az S-Video kábelt dugja a TV-készülék oldalán
található S-Video csatlakozóba. A készülék és
a TV-készülék oldalán található piros és fehér
Audio L/R csatlakozók között különálló Audio
L/R kábelt kell csatlakoztatnia.

Eszközök csatlakoztatása

Ez a fejezet bemutatja a különböző
készülékek különböző csatlakozókkal való
csatlakoztatásának módját, valamint kiegészíti
a Gyors áttekintő bemutató című
dokumentumban foglalt példákat.

HU

A SCART egyetlen kábelen kombinálja az audioés videojeleket. Az audiojelek sztereó minőségűek,
míg a videojelek lehetnek kompozit vagy
S-Video minőségűek. A SCART nem támogatja a 
nagyfelbontású videojeleket, és analóg rendszert
takar. A TV-készüléken két SCART-csatlakozó
található: az EXT 1 és az EXT 2.

DDMegjegyzés
Egy adott készüléknek a TV-készülékhez
való csatlakoztatására különböző típusú
csatlakozók használhatók, az eszközök
elérhetősége és az Ön igényei szerint.
7.3.1 Blu-Ray lemez lejátszó
Teljes körű nagyfelbontású kép érdekében
csatlakoztasson HDMI-kábelt az alábbi ábra 
szerint:

75Ω

SERV. U

TV ANTENNA

S-Video kábel

Audio L/R kábel
– piros, fehér

7.2.5 Kompozit – Alapszintű
minőség
HDMI

EXT 2
(CVBS)

EXT 1

(RGB/CVBS)

HU

A kompozit videokapcsolat alapvető analóg
csatlakoztatást kínál, általában egy (sárga)
Cinch kábel és egy (piros és fehér) Audio L/R
Cinch kábel kombinálásával. A TV-készülék
oldalán található kompozit video- és Audio L/R
bemeneti csatlakozókhoz való csatlakoztatáskor
ügyeljen a kábelek színére.

Blu-Ray lemez lejátszó

Kompozit audio-/videokábel – Sárga, piros és fehér
HU-��
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7.3.4 Kombinált DVD-felvevő és
vevőkészülék

7.3.2 DVD-lejátszó
DVD-lejátszáshoz csatlakoztasson egy SCARTkábelt az EXT 1 csatlakozóba.

SERV. U

A csatornák antennán keresztüli vételéhez
és a műsorok rögzítéséhez kombinált DVDfelvevőn és vevőkészüléken, csatlakoztasson két
antennakábelt és egy SCART-kábelt az alábbi
ábra szerint:

75Ω
TV ANTENNA

75Ω

SERV. U

TV ANTENNA

HDMI

EXT 2
(CVBS)

EXT 1

(RGB/CVBS)

HDMI

EXT 2
(CVBS)

EXT 1

(RGB/CVBS)

DVD-lejátszó
IN

7.3.3 S-Video eszköz
S-Video eszköz használata esetén
csatlakoztasson egy SCART-kábelt a TV-készülék
oldalán található EXT2 vagy S-Video
csatlakozók egyikébe.

SERV. U

OUT

DVD-felvevő/vevőkészülék

7.3.5 Különálló DVD-felvevő és
vevőkészülék
A csatornák antennán keresztüli vételéhez és a 
műsorok rögzítéséhez különálló DVD-felvevőn
és vevőkészüléken, csatlakoztasson három 
antennakábelt és három SCART-kábelt az alábbi
ábra szerint:

75Ω
TV ANTENNA

HDMI
SERV. U

75Ω
TV ANTENNA

EXT 2
(CVBS)

EXT 1

(RGB/CVBS)

HDMI

EXT 2
(CVBS)

EXT 1

(RGB/CVBS)

OUT

S-Video eszköz
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DVD-felvevő

IN

OUT

Vevőkészülék/elágazódoboz

IN

2. Csatlakoztassa a számítógép audiokábelét a 
TV-készülék oldalán található AUDIO L és
R csatlakozókba.

A mobil eszközök legpraktikusabban a 
TV-készülék oldalához csatlakoztathatók.
A játékkonzolt csatlakoztathatja például
a TV-készülék oldalán található Y Pb Pr
csatlakozóhoz, a digitális fényképezőgépet vagy
a videokamerát pedig a VIDEO/S-Video és
AUDIO L/R csatlakozókhoz.

SERV. U

HU

7.3.6 Videokamera, digitális
fényképezőgép, játékkonzol és
fejhallgató

75Ω
TV ANTENNA

HDMI

EXT 2

EXT 1

(RGB/CVBS)

Y

Pb

Pr

(CVBS)

7.4

A készülékek beállítása

Amikor minden készülék csatlakoztatva van,
ki kell választania az egyes csatlakozókhoz
csatlakoztatott készülékek típusát.

A számítógép csatlakoztatása előtt:
•

•

Állítsa a számítógép-monitor frissítési
frekvenciáját 60 Hz-re. A számítógépes
felbontások teljes listáját lásd a 8. Műszaki
adatok című fejezetben.
Módosítsa a TV képformátumát Nem
méretezett beállításra az 5.3.3 Képformátum
módosítása című fejezetben leírtak szerint.

Számítógép csatlakoztatása a
TV-készülék hátoldalához
1. HDMI–DVI kábel vagy (a HDMI-kábelre
rögzített) HDMI–DVI adapter segítségével
csatlakoztassa a TV-készülék hátoldalán
található valamelyik HDMI-csatlakozót a 
számítógép DVI-csatlakozójához.

7.4.1 A csatlakozók kiválasztása
A TV-készülékhez csatlakoztatott készülék
kiválasztásához kövesse az alábbi lépéseket.
1. Nyomja meg a távvezérlő SOURCE
gombját.
Forrás
TV
EXT 1
EXT 2
EXT SIDE
S-VIDEO
YPbPr
HDMI

HU

7.3.7 Számítógép

2. A ï és a Î gombokkal válassza ki a kívánt
csatlakozót.
3. A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK
gombot.
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4. Másik csatlakozó választásához ismételje
meg a műveletet.
5. A kilépéshez nyomja meg a SOURCE
gombot.

7.5

A Philips EasyLink

A TV-készülék támogatja a Philips EasyLink
funkciót, amely lehetővé teszi az egyérintéses
lejátszást és egyérintéses készenléti állapotot
az EasyLink kompatibilis készülékek között.
A kompatibilis készülékeknek HDMIcsatlakozással kell csatlakoztatva lenniük
a TV-készülékhez, valamint a 7.4.1 A
csatlakozók kiválasztása szakaszban leírtak
szerint hozzárendelve kell lenniük az adott
csatlakozókhoz.
7.5.1 Az egyérintéses lejátszás
használata
Ha a TV-készüléket az egyérintéses lejátszást
támogató eszközökhöz csatlakoztatja, egy
távvezérlővel vezérelheti a TV-készüléket és az
adott eszközt. Például ha a DVD távvezérlőjén
megnyomja az egyérintéses lejátszás
gombját, a Philips TV-készülék automatikusan
a DVD tartalmának megjelenítésére alkalmas
csatornára vált.
7.5.2 Az egyérintéses készenléti
üzemmód használata
Ha a TV-készüléket az egyérintéses készenlétet
támogató eszközökhöz csatlakoztatja, a TV
távvezérlője segítségével készenlétbe helyezheti
az adott eszközöket. A TV távvezérlőjén nyomja 
meg és 3-4 másodpercig tartsa nyomva a .
gombot.
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Műszaki adatok

Támogatott képernyőfelbontások
•

HDMI/DVI – Számítógépes
formátumok
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*0

* Ha olyan számítógépet csatlakoztat, amely
támogatja a 480p vagy a 720p felbontást,
a Funkciók menüben elérhetővé válik a
Módválasztás menüpont. A Módválasztás
funkció segítségével választhat a PC és a HD
üzemmód közül.
•

HDMI videoformátumok
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

Csatlakozók (oldalsó)
•

S-Video

•

Video (CVBS) bemenet

•

AUDIO L/R bemenet

•

Komponens (Y Pb Pr), Audio L/R bemenet

•

Fejhallgató kimenet (sztereó minicsatlakozó)

HU
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Áram
•

Tápellátás: AC 220-240 V (±10%)

•

Normál és készenléti üzemmód
energiafelhasználása: Lásd a műszaki
adatokat a www.philips.com címen

•

Környezeti hőmérséklet: 5 °C – 35 °C

A műszaki adatok előzetes
figyelmeztetés nélkül változhatnak.
A termékre vonatkozó részletes műszaki
adatok a www.philips.com/support
oldalon olvashatók.

Hangolóegység / vétel / adás
•

Antennabemenet: 75 ohm koaxiális (IEC75)

•

TV-rendszer: PAL Multi

•

Videolejátszás: NTSC, SECAM, PAL

Távvezérlő
•

Elemek: 2 x AAA méretű (LR03 típus)

•

EXT 1 (SCART): Audio L/R, CVBS in/out,
RGB

•

EXT 2 (SCART): Audio L/R, CVBS in/out,
S-Video

•

HDMI

•

TV ANTENNA

HU

Csatlakozók (hátsó)
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9

Hibakeresés

Ez a fejezet a gyakran előforduló problémákat
és azok megoldásait mutatja be.

9.1

Általános problémák a
TV-készülékkel

a 6.1 Automatikus csatornabeállítás című
szakaszban.
A TV-készülék be-/ki- vagy készenléti
üzemmódba kapcsolásakor nyikorgó hang
hallható a TV-készülék házából:
•

A TV-készülék nem kapcsolódik be:
•

Húzza ki a hálózati kábelt, várjon egy
percet, majd csatlakoztassa újra.

•

Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel
megfelelően csatlakozik-e, és a főkapcsoló
be van-e kapcsolva.

A távvezérlő nem megfelelően működik:
•

Ellenőrizze, hogy a távvezérlő elemei a +/tájolásnak megfelelően vannak-e behelyezve.

•

Cserélje ki a távvezérlő elemeit, ha azok
lemerültek vagy lemerülőfélben vannak.

•

Tisztítsa meg a távvezérlő és a TV
érzékelőit.

A TV-készülék készenléti jelzőfénye
pirosan villog:
•

Kapcsolja ki a TV-készüléket, és húzza 
ki a hálózati kábelt. Várjon, amíg a 
TV-készülék lehűl, és csak utána 
csatlakoztassa újra a hálózati kábelt és
kapcsolja be a TV-készüléket. Ha a villogás
ismételten előfordul, lépjen kapcsolatba az
ügyfélszolgálattal.

9.2

Írja be a „0711” kódot az 5.6.3 TV-csatornák
zárolása (Gyerekzár) szakaszban leírtak
szerint.

A TV menüje nem a megfelelő nyelven
jelenik meg
•

A TV menüjének a kívánt nyelvre történő
módosítására vonatkozó utasításokat lásd
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Képpel kapcsolatos
problémák

A feszültségjelző világít, de nincs kép:
•

Ellenőrizze, hogy az antenna megfelelően
van-e csatlakoztatva.

•

Ellenőrizze, hogy a megfelelő készülék van-e
kiválasztva.

Van hang, de nincs kép:
•

Ellenőrizze, hogy a képbeállítások
megfelelően vannak-e megadva. Lásd az
5.3.2 A képbeállítások módosítása szakaszt.

Gyenge minőségű TV-adás vétele
valamelyik antennacsatlakozás esetében:
•

Ellenőrizze, hogy az antenna megfelelően
van-e csatlakoztatva a TV-készülékhez.

•

A hangszórók, a földeletlen
audioberendezések, a fénycsövek, a magas
épületek és hegyek befolyásolhatják a 
képminőséget. A képminőség javítása 
érdekében forgassa el az antennát,
vagy helyezze távolabbra a TV-készülék
közelében lévő készülékeket.

•

Ellenőrizze, hogy az adott térségnek
megfelelő TV-rendszer van-e kiválasztva.
Lásd a 6.2 A csatornák kézi beállítása című
szakaszt.

•

Ha a vétel csak egy csatorna esetében
gyenge minőségű, akkor kísérelje meg az
adott csatorna finomhangolását. Lásd a 6.3
Csatornák finomhangolása című szakaszt.

Ha elfelejtette a gyermekzár kioldásához
szükséges kódot
•

Nincs teendő. A nyikorgó hangot a 
TV-készülék lehűlése és felmelegedése
során bekövetkező normál tágulása vagy
összehúzódása okozza. Ez nincsen hatással a 
teljesítményre.

•

Ellenőrizze, hogy minden kábel megfelelően
van-e csatlakoztatva.

•

•

Ellenőrizze, hogy nincs-e 0-ra állítva a 
hangerő.

•

Ellenőrizze, hogy nincs-e elnémítva a hang.

Ellenőrizze, hogy a képbeállítások
megfelelően vannak-e megadva. Lásd az
5.3.1 A képbeállítások módosítása szakaszt.

Van kép, de a hangminőség gyenge:
•

A TV-készülék nem mentette el a
beállításaimat:
•

Ellenőrizze, hogy a TV-készülék a beállítások
módosítása terén teljes körű rugalmasságot
nyújtó Otthon üzemmódra van-e
állítva. Lásd az 5.4 Váltás Bolt vagy Otthon
üzemmódra című szakaszt.

Ellenőrizze a Hang beállításait az 5.3.4
Hangbeállítások módosítása című fejezetben
leírtak szerint, ellenőrizve, hogy a Sztereó
elem van-e kiválasztva, és megfelelőek-e
az Ekvalizer funkció beállításai. Szükség
esetén kísérelje meg a hangbeállítások
normál értékre történő visszaállítását.

Van kép, de a hang csak az egyik
hangsugárzóból hallható:
•

A képméret nem felel meg a képernyő
méretének; túl nagy vagy túl kicsi:

Ellenőrizze, hogy a Balansz elem 
megfelelően, az 5.3.4 Hangbeállítások
módosítása című szakaszban leírtak szerint
van-e beállítva.

•

Próbálkozzon meg egy másik képformátum 
használatával az 5.3.3 A képformátum
módosítása című fejezetben leírtak szerint.

9.4

•

Rendelje hozzá a készüléket a 
csatlakozókhoz a 7.4.1 A csatlakozók
kiválasztása című szakaszban leírtak szerint.

Problémák léptek fel a HDMIkészülékekkel kapcsolatban

A kép nem megfelelően helyezkedik el a
képernyőn:
•

Előfordulhat, hogy bizonyos készülékekről
érkező képek nem megfelelően
helyezkednek el a képernyőn. Ellenőrizze a 
készülék jelkimenetét.

9.3

Hanggal kapcsolatos
problémák

Van kép, de nincs hang a TV-készüléken:
DDMegjegyzés
Ha a TV-készülék nem érzékel hangjelet,
akkor automatikusan kikapcsolja a 
hangkimenetet és nem jelez hibát.

HDMI-csatlakozással
kapcsolatos problémák

•

A HDCP-támogatás késleltetheti a 
TV-készüléket az adott készülékről
származó tartalom megjelenítésében.

•

Ha a TV nem ismeri fel a készüléket, és a 
képernyőn nem látható kép, kapcsoljon az
egyik készülékről a másikra, majd vissza,
hogy így újraindítsa a folyamatot.

•

Ha időnként akadozó hangot tapasztal,
nézze meg a HDMI-készülék felhasználói
kézikönyvében, hogy megfelelőek-e a 
kimeneti beállítások. Emellett megkísérelheti
a HDMI-készülékről érkező hangjelet a 
TV-készülék hátoldalán található AUDIO
IN csatlakozón keresztül a TV-készülékre
vezetni.
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•

Ellenőrizze, hogy a készülékek megfelelően
csatlakoznak-e. Emellett győződjön meg
arról is, hogy a készülékek hozzá vannak-e
rendelve a csatlakozókhoz a 7.4.1 A
csatlakozók kiválasztása című szakaszban
leírtak szerint.

HU

Gyenge a csatlakoztatott készülékekről
származó kép minősége:

•

Ha HDMI–DVI adaptert vagy HDMI–DVI
kábelt használ, ellenőrizze, hogy a kiegészítő
hangkábel csatlakoztatva van-e az AUDIO
IN csatlakozóhoz.

9.5

Számítógép
csatlakoztatásával
kapcsolatos problémák

A számítógép által továbbított kép
nem stabil a TV képernyőjén, vagy nincs
összhangban:
•

Ellenőrizze, hogy a számítógépen a 
támogatott felbontás és frissítési gyakoriság
van-e beállítva. A támogatott felbontásokat
és frissítési gyakoriságokat lásd a 8. Műszaki
adatok című szakaszban.

9.6

Kapcsolatfelvétel

Ha nem tudja megoldani a problémát, olvassa 
el az erre a TV-készülékre vonatkozó GYIK
(Gyakran ismételt kérdések) összeállítást a 
www.philips.com/support oldalon.
Ha a problémára ott sem talál megoldást, lépjen
kapcsolatba az Ön országára jelen felhasználói
kézikönyvben megadott ügyfélszolgálattal.
BBFIGYELEM!
Ne kísérelje meg a TV-készülék házilagos
javítását. Ez komoly személyi sérülést és/
vagy a TV-készülék helyrehozhatatlan
károsodását okozhatja, továbbá
érvényteleníti a garanciát.
DDMegjegyzés
Mielőtt kapcsolatba lép velünk, kérjük
készítse elő a TV-készülék típus- és
sorozatszámát. Ezeket a számokat a 
TV-készülék hátoldaláról, valamint a 
csomagolásról olvashatja le.
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