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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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Kazalo

2008 © Koninklijke Philips
Electronics N.V. Vse pravice
pridržane. Pridržujemo si pravico
do sprememb tehničnih podatkov
brez predhodnega obvestila.
Blagovne znamke so last družbe
Koninklijke Philips Electronics N.V.
ali drugih lastnikov.
Družba Philips si pridržuje pravico
kadarkoli spremeniti izdelke brez
obveze po spremembi svojih
prejšnjih izdelkov.
Za gradivo v tem priročniku se
smatra, da je ustrezno za namen
uporabe sistema. Če izdelek,
posamezne module ali postopke
uporabljate v namen, ki ni naveden v
tem dokumentu, morate predhodno
preveriti veljavnost in primernost
tega namena. Družba Philips jamči,
da gradivo ne krši nobenega od
patentov ZDA. Družba Philips ne
daje nobenega drugega izrecnega ali
naznačenega jamstva.
Jamstvo
Nobenega od sestavnih delov
ne more servisirati uporabnik
sam. Ne odpirajte ali odstranjujte
pokrovov za dostop do notranjosti
izdelka. Popravila lahko opravljajo
samo Philipsovi servisni centri in
drugi pooblaščeni servisi. Če tega ne
upoštevate, preneha veljati vsakršno
jamstvo, izrecno ali naznačeno.
Vsakršno opravilo, ki je v tem
priročniku izrecno prepovedano,
ter vsaka prilagoditev ali postopek,
ki ni priporočen ali dovoljen v tem
priročniku, izniči jamstvo.
Značilnosti slikovnih pik
Ta izdelek LCD ima veliko število
barvnih slikovnih pik. Čeprav je
delujočih pik 99,999 % ali več, so
lahko ves čas na zaslonu prikazane
črne pike ali svetle točke (rdeče,
zelene ali modre). To je strukturna
lastnost zaslona (v okviru sprejetih
industrijskih standardov) in ne
pomeni napake v delovanju.
Skladnost s standardi EMF
Družba Koninklijke Philips
Electronics N.V. izdeluje in prodaja
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številne potrošniške izdelke,
ki imajo, podobno kot drugi
elektronski aparati, v splošnem
sposobnost oddajanja in sprejemanja
elektromagnetnih signalov.
Eno izmed glavnih poslovnih načel
družbe Philips je to, da izvede vse
potrebne varnostne ukrepe in
ukrepe za varovanje zdravja v zvezi s
svojimi izdelki, da zagotovi skladnost
z vsemi veljavnimi zakonskimi
zahtevami in da ostane dodobra
znotraj okvirjev standardov EMF,
veljavnih v času proizvodnje izdelkov.
Družba Philips je zavezana razvoju,
proizvodnji in trženju izdelkov,
ki nimajo škodljivih vplivov na
zdravje.
Družba Philips zagotavlja, da so njeni
izdelki, s katerimi se ravna skladno z
njihovim namenom uporabe, glede
na znanstvene dokaze, ki so danes
na voljo, varni za uporabo.
Družba Philips ima dejavno vlogo
pri razvoju mednarodnih standardov
EMF in varnostnih standardov, kar ji
omogoča predvidevanje nadaljnjega
razvoja in standardizacije, ki ju lahko
tako zgodaj vgradi v svoje izdelke.
Avtorske pravice

VESA, FDMI in logotip »VESA
Mounting Compliant« so blagovne
znamke združenja Video Electronics
Standards Association.
Windows Media je registrirana
blagovna znamka ali blagovna
znamka podjetja Microsoft
Corporation v ZDA in/ali drugih
državah.
® Kensington in Micro Saver sta v
ZDA registrirani blagovni znamki
družbe ACCO World Corporation
z izdanimi registracijami in vloženimi
zahtevki za registracijo v drugih
državah po vsem svetu. Vse druge
registrirane in neregistrirane
blagovne znamke so v lasti njihovih
lastnikov.

Pomembno

Čestitamo vam ob nakupu. Dobrodošli pri
Philipsu!
Pred uporabo izdelka preberite ta uporabniški
priročnik.
Temu poglavju posvetite posebno pozornost in
upoštevajte varnostna navodila ter navodila za
nego zaslona. Če zaradi neupoštevanja teh navodil
pride do poškodbe, jamstvo za izdelek ne velja.
Če želite biti v polni meri deležni podpore, ki jo
ponuja Philips, izdelek registrirajte na spletnem
mestu www.philips.com/welcome.
Model in serijsko številko TV-sprejemnika
najdete na hrbtni strani aparata ter na ovojnini.

1.1

Varnost

•

TV-sprejemnik, ki tehta več kot 25 kg,
morata dvigniti in prenašati dve osebi.
Nepravilno rokovanje z napravo lahko
povzroči resne telesne poškodbe.

•

Če transport TV-sprejemnika poteka pri
nizkih temperaturah (pod 5° C), odprite
škatlo in počakajte, da se temperatura
TV-sprejemnika uskladi s temperaturo
okolja, preden ovojnino odstranite.

•

TV-sprejemnika, daljinskega upravljalnika
ali baterij daljinskega upravljalnika ne
izpostavljajte dežju ali vodi, s čimer boste
preprečili nastanek kratkega stika.

•

Na TV-sprejemnik ali v njegovo bližino
ne postavljajte posod z vodo ali
drugo tekočino. Tekočina, razlita po
TV-sprejemniku, lahko povzroči električni
udar. Če je TV-sprejemnik polit s tekočino,

ga ne uporabljajte. Nemudoma ga odklopite
iz električnega omrežja in poskrbite, da ga
bo pregledal ustrezno usposobljen tehnik.
• TV-sprejemnika, daljinskega upravljalnika ali
baterij daljinskega upravljalnika ne dajajte
v bližino odprtih plamenov (npr. prižganih
sveč) ali drugih virov toplote, vključno z
neposredno sončno svetlobo. Na ta način
boste preprečili nevarnost požara ali
električnega udara.
• TV-sprejemnika ne nameščajte v utesnjen
prostor, kot je na primer knjižna omara.
Okrog aparata pustite vsaj 10 cm prostora
za prezračevanje. Poskrbite, da bo pretok
zraka neoviran.
• Če TV-sprejemnik namestite na ravno
in trdno površino, uporabite izključno
priloženo stojalo. Če stojalo ni pravilno z
vijaki pritrjeno na TV-sprejemnik, aparata
ne premikajte.
• Stensko namestitev TV-sprejemnika
sme izvesti le ustrezno usposobljeno
osebje. Aparat je treba namestiti na
ustrezen stenski nosilec ter na steno,
ki lahko varno nosi težo TV-sprejemnika.
Nepravilno izvedena stenska namestitev
lahko povzroči hude telesne poškodbe ali
poškodbe predmetov. Stenske namestitve
TV-sprejemnika ne poskušajte izvesti sami.
• Če je TV-sprejemnik montiran na vrtljivo
stojalo ali vrtljivo stensko držalo, poskrbite,
da med vrtenjem aparata napajalni kabel ni
obremenjen. Obremenitev napajalnega kabla
lahko zrahlja priključke in povzroči iskrenje
ali požar.
• Pred nevihto TV-sprejemnik odklopite iz
električnega omrežja in odklopite antenski
priključek. Med nevihto se ne dotikajte
nobenega dela TV-aparata, napajalnega kabla
ali antenskega kabla.
• Poskrbite za neoviran dostop do
napajalnega kabla, da boste lahko
TV-sprejemnik preprosto odklopili iz
električnega omrežja.
• Ko odklapljate TV-sprejemnik iz električnega
omrežja, poskrbite, da boste storili naslednje:
1. Izklopite TV-sprejemnik in nato še
električno napajanje (če je to izvedljivo).
SL-3
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2. Iztaknite napajalni kabel iz stenske
električne vtičnice.
3. Napajalni kabel iztaknite iz električnega
priključka na hrbtni strani TV-sprejemnika.
Pri tem zmeraj primite za vtič. Ne vlecite
napajalnega kabla.

Primeri takšnih nepremičnih slik so
zaslonski meniji, strani s teletekstom, črne
proge ali kazalniki borznih dogajanj. Če se
uporabi nepremičnih slik ne morete izogniti,
zmanjšajte kontrast in svetlost zaslona,
s čimer boste preprečili poškodbo zaslona.

1.3

Skrb za okolje

Recikliranje ovojnine
SERV. U

75Ω

Y

Pb

Pr

TV ANTENNA

HDMI

EXT 2
(CVBS)

EXT 1

(RGB/CVBS)

Ovojnina tega izdelka je namenjena recikliranju.
Če potrebujete informacije o recikliranju
ovojnine, se obrnite na pristojne krajevne
organe.
Odstranjevanje izrabljenega izdelka

•

Če slušalke uporabljate pri preveliki
glasnosti, lahko pride do trajne okvare
sluha. Glasen zvok bo morda čez nekaj časa
slišati kot povsem običajen, vendar pa lahko
poškoduje vaš sluh. Omejite čas, ko slušalke
uporabljate pri veliki glasnosti, in tako
zaščitite svoj sluh.

1.2
•

Nega zaslona

Pred čiščenjem zaslona izklopite aparat in
iztaknite napajalni kabel. Zaslon očistite z
mehko in suho krpo. Ne uporabljajte snovi,
kot so čistila za gospodinjstvo, ker lahko
zaslon poškodujejo.

Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih
materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče
reciklirati in uporabiti znova. Če je na izdelku
prečrtan simbol posode za smeti s kolesi,
je izdelek zajet v evropski direktivi 2002/96/ES:

Izrabljenega izdelka ne smete odvreči med
gospodinjske odpadke. Za informacije o varni
odstranitvi izrabljenega izdelka povprašajte
prodajalca. Nenadzirano odstranjevanje
odpadkov škoduje tako okolju kot tudi zdravju
ljudi.
Odstranjevanje uporabljenih baterij
Priložene baterije ne vsebujejo živega srebra
ali kadmija. Priložene in vse druge izrabljene
baterije odstranjujte v skladu z lokalnimi
predpisi.
Poraba energije

•

Vodne kapljice obrišite čim prej, s čimer
preprečite deformacije in bledenje barv.

•

Zaslona se ne dotikajte, potiskajte, drgnite
ali udarjajte s trdimi predmeti, ker ga lahko
s tem trajno poškodujete.

•

Če je mogoče, se izogibajte dlje časa
trajajočemu prikazu nepremične slike.
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TV-sprejemnik v stanju pripravljenosti porabi
najmanjšo količino energije in tako najmanj
vpliva na okolje. Aktivna poraba energije je
navedena na hrbtni strani TV-sprejemnika.
Če potrebujete več tehničnih podatkov o
izdelku, si oglejte prospekt na spletnem mestu
www.philips.com/support.
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Vaš TV-sprejemnik

Bočni priključki

V tem poglavju najdete pregled pogosto
uporabljenih tipk in funkcij TV-sprejemnika.

2.1

Pregled TV-sprejemnika

Bočne tipke in indikatorji

4

3

Bočne priključke TV-sprejemnika uporabljate za
priključitev prenosnih naprav, kot sta kamera ali
igralna konzola. Priključite lahko tudi slušalke.

2

Priključki na hrbtni strani

MENU

PROGRAM

SL

VOLUME

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. Indikator električnega napajanja /
senzor daljinskega upravljalnika

Priključke na hrbtni strani TV-sprejemnika
uporabljate za priključitev antene in trajno
priključenih naprav, kot so visokoločljivi
predvajalniki zgoščenk, DVD-predvajalniki ali
video snemalniki.
DDOpomba
Če potrebujete več informacij o priključkih,
preberite poglavje 7.3: Priključitev naprav.
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Daljinski upravljalnik

1. . (Stanje pripravljenosti)
2. SOURCE

1
2
3
4

3. TELETEKST
4. Barvne tipke
Od leve: rdeča, zelena, rumena, modra
5. Tipke za krmarjenje
Gor Î, Dol ï, Levo Í, Desno Æ, OK
6. MENU
7. P +/- (Program +/-)
8. ” +/- (Glasnost +/-)

5

6
7
8
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Če potrebujete več informacij o daljinskem
upravljalniku, preberite poglavje 5.1: Pregled
daljinskega upravljalnika.

Prvi koraki

Navodila v tem poglavju vam pomagajo pravilno
določiti položaj in namestiti TV-sprejemnik
ter dopolnjujejo informacije v knjižici
Hitri začetek.
DDOpomba
Navodila za namestitev stojala preberite v
knjižici Hitri začetek.

3.1

Izbira mesta za
TV‑sprejemnik

Pred določitvijo mesta za TV-sprejemnik
preberite in razumite varnostna navodila
v poglavju 1.1, dodatno pa upoštevajte še
naslednje:
•

Idealna oddaljenost za gledanje televizije
je trikratnik velikosti zaslona.

•

TV-sprejemnik postavite na mesto,
kjer zaslon ne bo izpostavljen svetlobi.

•

Naprave priključite, še preden namestite
TV-sprejemnik na njegovo mesto.

•

TV-sprejemnik je opremljen z varnostno
režo Kensington na hrbtni strani aparata.

3.2

Stenska namestitev
TV‑sprejemnika

BBOPOZORILO
Stensko namestitev TV-sprejemnika naj
izvedejo ustrezno usposobljeni monterji.
Družba Koninklijke Philips Electronics N.V.
ne odgovarja za nepravilno namestitev,
ki povzroči nezgodo ali telesne poškodbe.
1. korak: Kupite stenski nosilec,
združljiv s standardom VESA
Glede na velikost TV-zaslona kupite enega
izmed naslednjih stenskih nosilcev:
Velikost
TV-zaslona
(palci/cm)

Stenski
nosilec,
združljiv s
standardom
VESA (mm)

Posebna
navodila

32 ”/81 cm

Nastavljivo
300 x 300

Stenski
nosilec,
združljiv s
standardom
VESA, mora
biti pred
pritrditvijo
na TV-aparat
nastavljen
na velikost
200 x 300.

37 ”/94 cm

Fiksno
300 x 300

Brez

42 ”/107 cm
ali več

Fiksno
400 x 400

Brez

SL
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Če želite uporabiti ključavnico Kensington
za zaščito pred krajo (ni priložena),
namestite TV-sprejemnik v bližino
nepremičnega predmeta (na primer mize),
ob katerega boste lahko aparat preprosto
priklenili s ključavnico.

SL-7

2. korak: Stenski nosilec, združljiv
s standardom VESA, pritrdite na
TV-sprejemnik
1. Na hrbtni strani TV-sprejemnika poiščite
štiri pritrdilne matice.

Če antenski kabel nima ustreznega
priključka, uporabite vmesnik.
3. Drugi konec antenskega kabla priključite v
antensko vtičnico. Poskrbite, da bo kabel na
obeh koncih čvrsto pritrjen.

3.4

Priključitev kabla za
električno napajanje

BBOPOZORILO
Preverite, ali napetost električnega omrežja
ustreza napetosti, navedeni na hrbtni strani
TV-sprejemnika. Če se napetosti razlikujeta,
napajalnega kabla ne priklapljajte.
2. V nadaljevanju upoštevajte navodila, ki ste
jih prejeli s stenskim nosilcem, združljivim s
standardom VESA.
DDOPOMBA
Za pritrditev stenskega nosilca, združljivega
s standardom VESA, na TV-sprejemnik,
pri 32-palčnih modelih uporabite vijake M6,
pri večjih modelih pa vijake M8 (vijaki niso
priloženi).

3.3

Priključitev kabla za električno napajanje
DDOpomba
Mesto priključka za električno napajanje je
odvisno od modela TV-sprejemnika.

Priključitev antenskega kabla

75Ω
TV ANTENNA

1. Poiščite priključek za električno napajanje
AC IN na hrbtni strani ali na dnu
TV-sprejemnika.
1. Poiščite priključek TV ANTENNA na
hrbtni strani TV-sprejemnika.
2. En konec antenskega kabla (ni priložen)
vstavite v priključek TV ANTENNA.
SL-8

2. Napajalni kabel priključite v priključek
AC IN za priklop v električno omrežje.
3. Napajalni kabel priključite v električno
omrežje. Poskrbite, da bosta oba konca
kabla čvrsto pritrjena.

3.5

Vstavljanje baterij v daljinski
upravljalnik

2. Uporabite tipki Î in ï ter izberite državo.
V spodnji tabeli je seznam držav, med
katerimi lahko izbirate.
EENamig
Če vaše države ni na seznamu, izberite .
Koda

Država

Koda

Država

Avstrija

NL

Nizozemska

B

Belgija

P

Portugalska

2. Vstavite priloženi bateriji (velikost AAA,
vrsta LR03). Prepričajte se, da sta pola
baterij (+) in (–) poravnana z oznakami v
notranjosti daljinskega upravljalnika.

CH

Švica

S

Švedska

D

Nemčija

CZ

Češka
republika

DK

Danska

H

Madžarska

3. Pokrovček daljinskega upravljalnika znova
namestite.

E

Španija

HR

Hrvaška

F

Francija

PL

Poljska

DDOpomba
Če daljinskega upravljalnika dlje časa ne
boste uporabljali, iz njega odstranite baterije.

FI

Finska

RO

Romunija

GB

Velika
Britanija

RUS

Rusija

GR

Grčija

SK

Slovaška

I

Italija

SLO

Slovenija

IRL

Irska

TR

Turčija

L

Luksemburg



Druge države

N

Norveška

3.6

Vklop TV-sprejemnika

Ob prvem vklopu TV-sprejemnika preverite,
ali je napajalni kabel pravilno priključen. Ko je
TV-sprejemnik pripravljen, vklopite električno
napajanje (če za to uporabljate stikalo) in nato
pritisnite POWER na boku TV-sprejemnika.

3.7

Prva namestitev

3. Pritisnite OK in vstopite v meni Jezik

1. Ob prvem vklopu TV-sprejemnika se pojavi
meni Država
Država
HR
PL
RO
RUS
SK
SLO
TR
...

.

SL

A
1. Snemite pokrovček prostora za baterije na
hrbtni strani daljinskega upravljalnika.

Jezik
English
Dansk
Nederlands
Suomi
Français
Deutsch
∂ÏÏËÓÈÎ·
Italiano

Za nadaljevanje
pritisnite OK.

Za nadaljevanje
pritisnite OK.

.
4. Uporabite tipki Î in ï ter izberite jezik.
5. Pritisnite OK in vstopite v meni Lokacija.
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Mesto
Doma
Trgovina

Za nadaljevanje
izberite lokacijo

6. Uporabite tipki Î in ï ter izberite mesto.
7. Pritisnite OK, s čimer začnete namestitev,
ki traja nekaj minut. Ko je končana, se na
TV-zaslonu prikaže prvi nastavljen kanal.

SL-��
10

4

Uporaba
TV‑sprejemnika

Navodila v tem poglavju vam bodo pomagala pri
osnovni uporabi TV-sprejemnika. Navodila za
naprednejšo uporabo TV-sprejemnika preberite
v poglavju 5: Naprednejša uporaba TV-sprejemnika.

4.1

Vklop/izklop TV-sprejemnika
in preklop v stanje
pripravljenosti

4.1.1 Vklop TV-sprejemnika
MENU

•

Pritisnite tipko . (stanje pripravljenosti)
na daljinskem upravljalniku. Indikator
električnega napajanja se vklopi v stanje
pripravljenosti (rdeče).

EENamig
TV-sprejemnik električno energijo porablja
ves čas, ko je priključen na električno
napajanje, četudi v stanju pripravljenosti
potrebuje zelo malo energije. Če TVsprejemnika dlje časa ne boste uporabljali, ga
izklopite in odklopite iz električnega omrežja.
4.1.4 Vklop TV-sprejemnika iz stanja
pripravljenosti
SL

PROGRAM

POWER

1

•

Če je indikator električnega napajanja (1)
izklopljen, pritisnite tipko POWER na
boku TV-sprejemnika.

4.1.2 Izklop TV-sprejemnika
MENU

PROGRAM

POWER

1

•

Pritisnite tipko POWER na boku
TV‑sprejemnika. Indikator električnega
napajanja (1) se bo izklopil.

•

Če indikator električnega napajanja označuje
stanje pripravljenosti (rdeče), pritisnite tipko
. na daljinskem upravljalniku.

DDOpomba
Če daljinskega upravljalnika ne najdete
in želite TV-sprejemnik vklopiti iz stanja
pripravljenosti, pritisnite tipko PROGRAM
+/- na boku TV-sprejemnika.

4.2

Gledanje televizije

4.2.1 Preklapljanje med kanali

4.1.3 Preklop TV-sprejemnika v stanje
pripravljenosti

SL-��
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•

Pritisnite številko (od 1 do 9) ali uporabite
tipko P +/- na daljinskem upravljalniku.

•

Uporabite tipko PROGRAM +/- na boku
TV sprejemnika.

•

Če želite preklopiti nazaj na kanal, ki ste
ga predhodno gledali, na daljinskem
upravljalniku pritisnite tipko
.

4.4

Uporaba teleteksta

Večina TV-kanalov oddaja informacije po
teletekstu.

4.2.2 Prilagoditev glasnosti
1. Pritisnite tipko TELETEXT na daljinskem
upravljalniku. Prikaže se glavna stran s
kazalom.
2. Če želite z daljinskim upravljalnikom izbrati
stran:
• S številskimi tipkami vnesite številko
strani.
•

Uporabite tipki
(glasnost) + in - na
daljinskem upravljalniku.

•

Uporabite tipki VOLUME + in - na boku
TV-sprejemnika.

•

Če želite zvok povsem utišati, pritisnite
(nemo) na daljinskem upravljalniku.
tipko
Če želite zvok znova vklopiti, tipko
(nemo) pritisnite še enkrat.

4.3

Gledanje slike s priključenih
naprav

1. Vklopite napravo.
2. Pritisnite tipko SOURCE na daljinskem
upravljalniku in izberite vhod, na katerega je
naprava priključena.
3. Pritisnite tipko OK, s čimer potrdite
izbrano napravo.

SL-��
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• Če si želite ogledati naslednjo ali
prejšnjo stran, uporabite tipki P +/- in
Î/ï.
• Če želite izbrati katero od barvno
označenih vsebin na dnu zaslona,
pritisnite ustrezno barvno tipko.
3. Če želite teletekst izklopiti, znova pritisnite
tipko TELETEXT.
Navodila za naprednejšo uporabo teleteksta
preberite v poglavju 5.5: Uporaba naprednih
funkcij teleteksta.

Naprednejša uporaba
TV-sprejemnika

To poglavje vsebuje navodila za uporabo
naprednih funkcij TV-sprejemnika, vključno z
naslednjim:
•

Uporaba menijev TV-sprejemnika
(poglavje 5.2)

•

Prilagajanje nastavitev slike in zvoka
(poglavje 5.3)

•

Preklop v način delovanja Trgovina ali Doma
(poglavje 5.4)

•

Uporaba naprednih funkcij teleteksta
(poglavje 5.5)

•

Uporaba časovnikov in otroške ključavnice
(poglavje 5.6)

5.1

Pregled daljinskega
upravljalnika

To poglavje vsebuje podroben pregled funkcij
daljinskega upravljalnika.

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. .
Vklop TV-sprejemnika iz stanja
pripravljenosti ali preklop nazaj v stanje
pripravljenosti.
2. SOURCE
Izbira priključenih naprav.
3. ∏
Izbira formata slike.
4. DUAL I-II
Preklop Stereo in Nicam Stereo v
Mono oz. izbor prvega (DUAL I) ali
drugega jezika (DUAL II) v dvojezičnih
programih.
5. Barvne tipke
Izbira opravila ali strani teleteksta.
6. INFO
Prikaz programskih informacij, če so na
voljo.
7. OK
Vstop v meni ali aktiviranje nastavitve.
8. Tipke za krmarjenje
Gor Î, Dol ï, Levo Í in Desno Æ
omogočajo krmarjenje po menijih.
9. INCR. SURR
Omogoči zvok Incredible Surround, če
uporabljate stereo zvočni vir, oz. prostorski
zvok, če uporabljate mono zvočni vir.
10. P +/Preklop na naslednji ali prejšnji kanal.
11. Številske tipke
Izbira kanala, strani ali nastavitve.
12.

Vrnitev na kanal, ki ste ga predhodno
gledali.

13. ACTIVE CONTROL
Izberete lahko nastavitev Vkl. ali Izkl.
14. [
Popolno utišanje ali povrnitev zvoka.
15. ” +/Povečanje ali zmanjšanje glasnosti.
16. MENU
Vklop ali izklop menija.

SL-��
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17. BACK
Vrnitev v prejšnji meni.
18. SMART MODE
Preklapljanje vnaprej določenih nastavitev
slike in zvoka.
19. DEMO
Vklop in izklop menija Demo.
20. TELETEXT
Vklop in izklop prikaza teleteksta.
21.

Prikaz trenutnega kanala ali vira na levi
strani zaslona. Teletekst se prikaže na desni.

Uporaba menijev
TV‑sprejemnika

Zaslonski meniji vam pomagajo pri namestitvi
TV-sprejemnika, pri nastavitvi slike in zvoka ter
pri uporabi drugih funkcij. V tem poglavju je
opisano krmarjenje po menijih.

glasn. (samodejni izravnavalnik glasnosti)
in Incr. Surround (Incredible Surround).
Preberite poglavje 5.3: Prilagajanje nastavitev
slike in zvoka.
•

Funkcije
Vklop, izklop in prilagajanje posebnih funkcij,
kot so Časovnik, Otr. ključ. in Starš. nadzor.
Preberite poglavje 5.6: Uporaba časovnikov in
otroške ključavnice.

•

Namestitev
Izbira in prikaz nastavitev Jezik, Država,
Samod. shr., Ročno shr., Razvrščanje, Ime in
Prilj. programi (Priljubljeni programi).
Preberite poglavje 6: Namestitev kanalov.

•

Lokacija
Sprememba načina delovanja
TV-sprejemnika v Doma ali Trgovina.
Preberite poglavje 5.4: Preklop v način
delovanja Trgovina ali Doma.

5.2.1 Vstop v glavni meni

1. Če želite prikazati glavni meni, pritisnite
tipko MENU na daljinskem upravljalniku.
Glavni meni
Nastavitev slike
Napredna slika
Zvok
Funkcije
Namestitev
Lokacija

Svetlost
Barva
Kontrast
Ostrina
Temp. Barve

SL

5.2

5.2.2 Uporaba glavnega menija
Naslednji primer prikazuje uporabo glavnega
menija.

2. Pritisnite tipko MENU, s čimer meni
zaprete.
Glavni meni vsebuje naslednje elemente:
•

Nastavitev slike
Prilagajanje nastavitev slike, kot so
Svetlost, Barva, Kontrast, Ostrina in Temp.
Barve (temperatura barve). Preberite
poglavje 5.3: Prilagajanje nastavitev slike
in zvoka.

•

Napredna slika
Vklop in izklop naprednih nastavitev
slike, kot so Kontrast+, Active Control
in Zmanjšanje šuma. Preberite poglavje
5.3: Prilagajanje nastavitev slike in zvoka.

•

Zvok
Prilagajanje nastavitev zvoka, kot so
Izenačevalnik, Levo/desno, Sam. izrav.

1. Pritisnite tipko MENU na daljinskem
upravljalniku, s čimer se prikaže glavni meni.
Glavni meni
Nastavitev slike
Napredna slika
Zvok
Funkcije
Namestitev
Lokacija

Svetlost
Barva
Kontrast
Ostrina
Temp. Barve

2. Pritisnite tipko Æ, s čimer vstopite v meni
Nastavitev slike.
SL-��
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Nastavitve slike
Svetlost
Barva
Kontrast
Ostrina
Temp. Barve

3. Uporabite tipki Î in ï ter izberite
nastavitev.
4. S tipko Æ nastavitev potrdite.

Glavni Menu
Nastavitev slike
Napredna slika
Zvok
Dodatki
Namestitev
Mesto

Kontrast+
Active Control
Omejevanje šuma

2. Pritisnite tipko Æ, s čimer vstopite v meni.
3. Uporabite tipki Î in ï ter izberite
nastavitev.

5. Uporabite tipki Î in ï ter prilagodite
nastavitev.

•

Svetlost
Sprememba količine svetlobe v sliki.

6. Pritisnite tipko Í, s čimer se vrnete v meni
Nastavitev slike, ali pa tipko MENU,
s čimer meni zapustite.

•

Barva
Sprememba stopnje nasičenosti.

•

Kontrast
Sprememba osvetljenosti svetlih delov
slike, pri čemer ostanejo temni deli
nespremenjeni.

•

Ostrina
Sprememba ostrine podrobnosti v sliki.

•

Temp. Barve
Barve nastavi na Normalno, Toplo
(rdečkasto) ali Hladno (modrikasto).

•

Kontrast+
Sprememba osvetlitve svetlih delov, pri
čemer ostanejo temni deli nespremenjeni.

•

Active Control
Popravljanje vhodnega signala za zagotovitev
najboljše mogoče slike. Tukaj funkcijo Active
Control vklopite (Vkl.) ali izklopite (Izkl.).

•

Zmanjšanje šuma
Filtrira in zmanjša količino šuma v sliki.
Izberete lahko Minimalno, Srednje,
Maksimalno ali Izkl.

5.3

Prilagajanje nastavitev slike
in zvoka

V tem poglavju je opisano prilagajanje nastavitev
slike in zvoka.
5.3.1 Prilagajanje nastavitev slike
1. Pritisnite tipko MENU na daljinskem
upravljalniku in izberite Nastavitev slike
ali Napredna slika.
Nastavitve slike
Svetlost
Barva
Kontrast
Ostrina
Temp. Barve
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5.3.2 Uporaba načina delovanja Smart
Mode
Nastavitve slike lahko prilagodite ročno,
lahko uporabite vnaprej določene »pametne
nastavitve« slike in zvoka TV-sprejemnika.
2. Uporabite tipki Í in Æ ter izberite enega
izmed naslednjih formatov slike:
•

Pregled možnosti v načinu delovanja
Smart Mode
•

Intenzivno
Napredne nastavitve slike in zvoka,
primerne za svetle prostore.

•

Standardno
Naravne nastavitve slike in zvoka, ki so
primerne za večino prostorov za dnevno
bivanje.

•

Film
Dinamične nastavitve slike in zvoka za
popolno vzdušje kinodvorane.

•

Igre
Optimalne nastavitve za računalnike PC,
igralne konzole in igralne naprave.

•

Varčev. z energ.
Okolju prijazne nastavitve za zmanjšanje
porabe energije.

•

Osebno
Na podlagi nastavitev, ki ste jih določili v
meniju Nastavitev slike.

Široki zaslon

SL

1. Če želite preklapljati med različnimi vnaprej
določenimi nastavitvami slike in zvoka,
uporabite tipko SMART MODE na
daljinskem upravljalniku.

Klasični format 4:3 raztegne na
velikost 16:9.
•

4:3

Prikaže klasični format 4:3.
•

Razširitev 14:9

Klasični format 4:3 sorazmerno poveča v
velikost 14:9.
•

Razširitev 16:9

5.3.3 Sprememba formata slike
Prilagajanje formata slike glede na vsebino.
1. Pritisnite tipko
upravljalniku.

na daljinskem

Klasični format 4:3 sorazmerno poveča v
velikost 16:9.
SL-��
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•

Poveč. podnap.

Prikaže sliko 4:3 ter pri tem uporabi
celotno površino zaslona, obenem pa
podnapisi ostanejo vidni. Vrhnji del slike
je odrezan.
•

Super povečava

Odstrani črne proge ob strani v formatu
4:3 ter pri tem sliko kar najmanj popači.
•

Privzeti format (samo za osebni
računalnik)

Zagotavlja največjo ostrino, vendar je slika
na robovih lahko popačena. Pri predvajanju
slike z osebnega računalnika se lahko
pojavijo tudi črne proge.
5.3.4 picture_formats_unscaled.eps
Prilagajanje nastavitev zvoka
V tem poglavju je opisano prilagajanje
nastavitev zvoka.
1. Pritisnite tipko MENU na daljinskem
upravljalniku in izberite možnost Zvok.
2. Pritisnite tipko Æ, s čimer vstopite v
seznam.
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Glavni Menu
Nastavitev slike
Napredna slika
Zvok
Dodatki
Namestitev
Mesto

Izenačevalnik
Balans
Omej. Glasn.
Never.prost.zvok

3. Uporabite tipki Î in ï ter izberite eno
izmed naslednjih nastavitev:
•

Izenačevalnik
Prilagoditev posameznih frekvenc (tonov).

•

Levo/desno
Določitev ravnovesja zvoka na levi in desni
zvočnik glede na vaš položaj.

•

Sam. izrav. glasn.
Preprečitev nenadnega povečanja glasnosti
pri menjavi kanalov ali med reklamnim
vložkom.

•

Incr. Surround
Poudari učinek stereo zvoka. Izberite
Incr. Surround ali Stereo (pri stereo
načinu delovanja) oz. Mono ali Prost.
učinek (pri mono načinu delovanja).

5.4

Preklop v način delovanja
Trgovina ali Doma

1. Pritisnite tipko MENU na daljinskem
upravljalniku in izberite možnost Zvok.
2. Pritisnite tipko Æ, s čimer vstopite v meni
Lokacija.
Glavni Menu
Nastavitev slike
Napredna slika
Zvok
Dodatki
Namestitev
Mesto

Doma
Trgovina

• Trgovina
Pametne nastavitve so nastavljene na
Intenzivno, kar je optimalna izbira
za trgovino. Možnost spreminjanja
nastavitev je omejena.
• Doma
Domačim uporabnikom omogoča
popolno prilagoditev vseh nastavitev
TV-sprejemnika.
4. Pritisnite tipko OK, s čimer potrdite izbiro.
5. Pritisnite tipko MENU, s čimer meni
zaprete.

5.5

Uporaba teleteksta

TV-sprejemnik ima pomnilnik za 1000 strani
in podstrani teleteksta. Pomnilnik za teletekst
skrajša čas nalaganja strani.
5.5.1 Izbira podstrani teleteksta
Stran teleteksta lahko vsebuje več podstrani,
ki so prikazane na dnu.
1. Pritisnite tipko TELETEXT na daljinskem
upravljalniku.

5.5.3 Povečanje strani teleteksta
Za udobnejše branje lahko stran teleteksta
povečate.
1. Pritisnite tipko TELETEXT na daljinskem
upravljalniku in izberite stran teleteksta.
2. Pritisnite tipko Î ali ï na daljinskem
upravljalniku, s čimer povečate zgornjo
polovico strani.
3. Če želite povečati spodnjo polovico strani,
znova pritisnite to tipko.
4. Če želite povrniti običajno velikost strani,
znova pritisnite to tipko.
5.5.4 Zaustavitev izmenjevanja strani
teleteksta
Nekatere strani vsebujejo podstrani, ki se
samodejno prikazujejo ena za drugo.
1. Pritisnite tipko TELETEXT na daljinskem
upravljalniku.
2. Če želite izmenjevanje podstrani ustaviti ali
znova dovoliti, pritisnite tipko HOLD.
3. Za izbiro prejšnje ali naslednje podstrani
uporabite tipki Í in Æ.

2. Izberite stran teleteksta.
3. Uporabite tipki Í in Æ ter izberite
podstran.
5.5.2 Uporaba dvojnega zaslona za
teletekst
Če vklopite uporabo dvojnega zaslona za
teletekst, bo kanal, ki ga gledate oz. drug vir
slike prikazan na levi strani zaslona. Teletekst je
prikazan na desni.
1. Pritisnite tipko
(dvojni zaslon)
na daljinskem upravljalniku, s čimer
omogočite dvojni zaslon za teletekst.
2. Če želite prikaz teleteksta izklopiti,
pritisnite tipko TELETEXT.

ÍÆ

5.5.5 Razkritje skritih informacij
Skrite informacije na strani, na primer rešitve
ugank ali problemov, lahko skrijete ali razkrijete.
1. Pritisnite tipko TELETEXT na daljinskem
upravljalniku.
2. Če želite informacije skriti ali razkriti,
pritisnite tipko REVEAL.
SL-��
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3. Uporabite tipki Î in ï ter izberite način
delovanja TV-sprejemnika:

5.6.2 Samodejni vklop TV-sprejemnika
(vklopni časovnik)
Vklopni časovnik TV-sprejemnik ob določenem
času iz stanja pripravljenosti vklopi na določen
kanal.
1. Pritisnite tipko MENU na daljinskem
upravljalniku in izberite Funkcije
> Časovnik.

5.6

Uporaba časovnikov in
otroške ključavnice

V tem poglavju je opisano, kako ob določenem
času vklopite ali izklopite TV-sprejemnik in kako
uporabljate otroško ključavnico.
5.6.1 Samodejni preklop TV-sprejemnika
v stanje pripravljenosti
(spalni časovnik)
Spalni časovnik TV-sprejemnik po določenem
času preklopi v stanje pripravljenosti.
1. Pritisnite tipko MENU na daljinskem
upravljalniku in izberite Funkcije >
Časovnik > Spanje.
Dodatki
Čas
Ključavnica
Druz. Nadzor

Izklop
Čas
Začetek
Konec
Št. Prog.
Vklop

2. Pritisnite tipko Æ, s čimer vstopite v meni
Spanje.
3. Uporabite tipki Î in ï ter nastavite čas do
izklopa.  Če je ta čas nastavljen na Izkl., je
spalni časovnik izklopljen.
4. Pritisnite tipko OK, s čimer aktivirate
časovnik Spanje.
DDOpomba
TV-sprejemnik lahko izklopite tudi prej oz.
lahko spalni časovnik med odštevanjem časa
ponastavite.
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2. Pritisnite tipko Æ, s čimer vstopite v meni
Časovnik.
3. Uporabite tipke Î, ï, Í ali Æ ter izberite
in določite čas, začetni čas, končni čas, št.
programa in frekvenco.
4. Pritisnite tipko OK, s čimer potrdite izbiro.
5. Pritisnite tipko MENU, s čimer meni zaprete.
CCNamig
Če želite vklopni časovnik izklopiti, izberite
Izkl. v meniju Funkcije > Časovnik >
Aktiviranje.
5.6.3 Zaklepanje TV-kanalov
(starševski nadzor)
TV-kanale lahko zaklenete s 4-mestno številčno
kodo in tako otrokom preprečite, da bi gledali
zanje neprimerno vsebino.
Nastavitev ali sprememba kode PIN
1. Pritisnite tipko MENU na daljinskem
upravljalniku in izberite Funkcije >
Starš. nadzor > Menjava kode.
Druz. Nadzor
Program Zakl.
Iskanje
Briši Vse
Zakl. vse

2. Pritisnite tipko Æ, nakar lahko določite kodo.
3. Kodo vnesite s številskimi tipkami. Znova se
pojavi meni Funkcije skupaj s sporočilom,
ki potrjuje, da je koda določena oz
spremenjena.

Vstop v meni Starš. nadzor.
1. Pritisnite tipko MENU na daljinskem
upravljalniku in izberite Funkcije
> Starš. nadzor.

Druz. Nadzor
Program Zakl.
Iskanje
Briši Vse
Zakl. vse

2. Pritisnite tipko Æ za vnos kode.
3. S številskimi tipkami vnesite kodo.
Funkcije
Časovnik
Otr. ključ.
Starš. nadzor

* * * *
Vstopna koda

Zaklepanje ali odklepanje vseh kanalov
1. V meniju Starš. nadzor izberite Zakl. vse
ali Počisti vse.
2. Pritisnite tipko Æ, s čimer vstopite v meni.
3. Pritisnite tipko OK, s čimer potrdite izbor.
Druz. Nadzor
Program Zakl.
Iskanje
Briši Vse
Zakl. vse

Da
Zaklenjeno

Zaklepanje enega ali več kanalov
1. Pritisnite tipko MENU na daljinskem
upravljalniku in izberite Funkcije > Starš.
nadzor > Zakl. program.

001
002
003
004
005
006
007
008

+

3. Uporabite tipki Î in ï ter izberite kanal,
ki ga želite zakleniti.
4. Pritisnite tipko OK, s čimer kanal zaklenete.
Zraven številke programa se pojavi simbol
+. Če želite kanal odkleniti, znova pritisnite
tipko OK.
Druz. Nadzor
Program Zakl.
Iskanje
Briši Vse
Zakl. vse

001
002
003
004
005
006
007
008

+

5. Če želite zakleniti oz. odkleniti še katerega
od kanalov, ponovite zgornje korake.
5.6.4 Zaklepanje kontrol na boku TVsprejemnika (Otr. ključ.)
Tipke na boku TV-sprejemnika lahko zaklenete,
s čimer preprečite, da bi otroci preklapljali med
kanali. Med kanali lahko še zmeraj preklapljate z
daljinskim upravljalnikom.
1. Pritisnite tipko MENU na daljinskem
upravljalniku in izberite Funkcije >
Otr. ključ.
2. Uporabite tipki Î in ï ter izberite Vkl.
ali Izkl.

2. Pritisnite tipko Æ.
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EENamig
Če kodo pozabite, dvakrat vpišite »0711«,
s čimer obstoječo kodo obidete.

Funkcije
Časovnik
Otr. ključ.
Starš. nadzor

Izkl.
Vkl.

3. Pritisnite tipko OK, s čimer potrdite izbiro.
4. Pritisnite tipko MENU, s čimer meni
zaprete.
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Namestitev kanalov

1. V meniju Namestitev pritisnite tipko ï in
izberite Država.

To poglavje vsebuje navodila za vnovično
namestitev kanalov in uporabo drugih funkcij za
namestitev kanalov.

6.1

Namestitev
Jezik
Država
Samod. shr.
Ročno shr.
Razvrščanje
Ime
Prilj. programi

Samodejna namestitev
kanalov

V tem poglavju je opisano samodejno iskanje in
shranjevanje kanalov.
1. korak: Izberite jezik menija
DDOpomba
Če je ustrezni jezik že nastavljen, preidite
na 3. korak: Namestitev kanalov.
1. Pritisnite tipko MENU na daljinskem
upravljalniku in izberite MENU >
Namestitev > Jezik.

A
B
CH
D
DK
E
F
FI

2. Pritisnite tipko Æ, s čimer vstopite
v seznam.
3. Uporabite tipki Î in ï ter izberite državo.
V spodnji tabeli je seznam držav, med katerimi
lahko izbirate.
EENamig
Če vaše države ni na seznamu, izberite .
Koda

Država

Koda

Država

A

Avstrija

NL

Nizozemska

B

Belgija

P

Portugalska

CH

Švica

S

Švedska

D

Nemčija

CZ

Češka
republika

DK

Danska

H

Madžarska

E

Španija

HR

Hrvaška

F

Francija

PL

Poljska

FI

Finska

RO

Romunija

GB

Velika
Britanija

RUS

Rusija

GR

Grčija

SK

Slovaška

2. korak: Izberite državo

I

Italija

SLO

Slovenija

Izberite državo, v kateri ste. TV-sprejemnik
kanale namesti in razvrsti glede na državo.

IRL

Irska

TR

Turčija

L

Luksemburg



Druge države

N

Norveška

Namestitev
Jezik
Država
Samod. shr.
Ročno shr.
Razvrščanje
Ime
Prilj. programi

Slovenščina
Dansk
Nederlands
Suomi
Français
Deutsch
∂ÏÏËÓÈÎ·
Italiano

2. Pritisnite tipko Æ, s čimer vstopite v meni
Jezik.
3. Uporabite tipki Î in ï ter izberite jezik.
4. Pritisnite tipko OK, s čimer potrdite izbiro.
5. Pritisnite tipko Í, s čimer se vrnete v meni
Namestitev.

DDOpomba
Če je ustrezna država že izbrana, preidite na
3. korak: Namestitev kanalov.

4. Pritisnite tipko Í, s čimer se vrnete v meni
Namestitev.
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3. korak: Namestitev kanalov
TV-sprejemnik poišče in shrani vse razpoložljive
TV-kanale.
1. V meniju Namestitev uporabite tipko ï
in izberite Samod. shr.
Namestitev
Jezik
Država
Samod. shr.
Ročno shr.
Razvrščanje
Ime
Prilj. programi

Evropa
Vzh. Evropa
Zah. Evropa
VB
Francija

Za nadaljevanje
pritisnite OK.

2. Pritisnite tipko OK, s čimer začnete
postopek namestitve, ki lahko traja nekaj
minut. Ko je končana, se na TV-sprejemniku
prikaže prvi nastavljen kanal.
3. Pritisnite tipko MENU, s čimer zaprete
meni.
EENamig
Če želite shranjene kanale preimenovati,
spremeniti njihov vrstni red ali jih odstraniti,
preberite poglavje 6.5: Preureditev kanalov.

6.2

Ročno shr.
TV-sistem
Iskanje
Št. prog.
Fina nast.
Shrani

Ročna namestitev kanalov

V tem poglavju je opisano ročno iskanje in
shranjevanje TV-kanalov.
1. korak: Izbira TV-sistema
DDOpomba
Če je TV-sistem že ustrezno nastavljen,
preidite na 2. korak: Iskanje in shranjevanje
novih TV-kanalov.
1. Pritisnite tipko MENU na daljinskem
upravljalniku in izberite Namestitev >
Ročno shr. > TV-sistem.

2. Pritisnite tipko Æ, s čimer vstopite v meni
TV-sistem.
3. Uporabite tipki Î in ï ter izberite
ustrezen TV-sistem.
4. Pritisnite tipko Í, s čimer se vrnete v meni
Ročno shr.
2. korak: Iskanje in shranjevanje novih
TV-kanalov
1. Pritisnite tipko MENU na daljinskem
upravljalniku in izberite Namestitev >
Ročno shr. > Iskanje.
Ročno shr.
TV-sistem
Iskanje
Št. prog.
Fina nast.
Shrani

44 MHz

2. Pritisnite tipko Æ, s čimer vstopite v meni
Iskanje.
3. S številskimi tipkami na daljinskem
upravljalniku ročno vnesite trimestno
frekvenco.
4. Ko aparat najde nov kanal, pritisnite
tipko Í.
5. Uporabite tipko ï in izberite Št. prog.
6. Uporabite tipki Î in ï ter izberite
številko programa. Za vnos številke lahko
uporabite tudi številske tipke na daljinskem
upravljalniku.

SL-��
24

7. Pritisnite tipko ï in izberite Shrani.
8. Pritisnite tipko Æ, s čimer pravkar najden
kanal shranite pod novo številko. Pojavi se
napis Shranjeno.

Namestitev
Jezik
Država
Samod. shr.
Ročno shr.
Razvrščanje
Ime
Prilj. programi

9. Pritisnite tipko MENU, s čimer meni
zaprete.

Natančna nastavitev kanalov

Če je sprejem slab, lahko kanale ročno
natančno nastavite.
1. Pritisnite tipko MENU na daljinskem
upravljalniku in izberite Namestitev >
Ročno shr. > Fina nast.
2. Pritisnite tipko Æ, s čimer vstopite v meni
Fina nast.

3. Uporabite tipki Î in ï ter izberite ime
kanala, ki ga želite preimenovati.
4. Pritisnite tipko Æ za začetek postopka.
5. Uporabite tipki Î in ï ter izberite znake
ali številke s seznama. Izberete lahko največ
pet znakov ali številk.
6. Postopek končate s pritiskom na tipko Í.

Ročno shr.
TV-sistem
Iskanje
Št. prog.
Fina nast.
Shrani

7. Če želite poimenovati ali preimenovati še
kakšen kanal, ponovite zgornji postopek.
8. Pritisnite tipko MENU, s čimer meni
zaprete.

6.5
3. Uporabite tipki Î in ï ter nastavite
frekvenco.
4. Ko končate, pritisnite tipko Í.

Preurejanje kanalov

1. Pritisnite tipko MENU na daljinskem
upravljalniku in izberite Namestitev >
Razvrščanje.
2. Pritisnite tipko Æ, s čimer vstopite v meni
Razvrščanje.

5. Pritisnite tipko ï in izberite Shrani.
6. Pritisnite tipko Æ, s čimer natančno
nastavljen kanal shranite pod trenutno
številko programa. Pojavi se napis
Shranjeno.
7. Pritisnite tipko MENU, s čimer meni
zaprete.

6.4

Poimenovanje in
preimenovanje kanalov

1. Pritisnite tipko MENU na daljinskem
upravljalniku in izberite Namestitev >
Ime.
2. Pritisnite tipko Æ, s čimer vstopite v meni
Ime.

Namestitev
Jezik
Država
Samod. shr.
Ročno shr.
Razvrščanje
Ime
Prilj. programi

001
002
003
004
005
006
007
008

3. Uporabite tipki Î in ï ter izberite kanal,
ki mu želite določiti novi položaj.
4. Pritisnite tipko Æ, s čimer potrdite izbiro.
5. Uporabite tipki Î in ï ter izberite novi
položaj kanala.
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6.3

001 SPORT
002
003
004
005
006
007
008

6. Pritisnite tipko Í, s čimer potrdite izbiro.
7. Če želite preurediti še kateri kanal,
ponovite zgornji postopek.

4. Če želite dodati kanal na seznam oz. ga
izbrisati s seznama, pritisnite tipko Æ.

8. Pritisnite tipko MENU, s čimer zaprete
meni.

DDOpomba
Simbol $ ob številki programa pomeni, da je
ta program na seznamu priljubljenih.

6.6

5. Pritisnite tipko Í, s čimer se vrnete v
prejšnji meni.

Izdelava seznama
priljubljenih

Če želite preklapljati med kanali, ki so na
seznamu priljubljenih, lahko uporabite tipko P +/na daljinskem upravljalniku. Kanale, ki jih ni na
seznamu, lahko izberete s številskimi tipkami.
Dodajanje programov na seznam
priljubljenih in brisanje programov s
seznama priljubljenih
1. Pritisnite tipko MENU na daljinskem
upravljaniku in izberite Namestitev >
Prilj. programi.
Namestitev
Jezik
Država
Samod. shr.
Ročno shr.
Razvrščanje
Ime
Prilj. programi

001
002
003
004
005
006
007
008

2. Pritisnite tipko Æ, s čimer vstopite v meni
Prilj. programi.
3. Uporabite tipki Î in ï ter izberite kanal,
ki ga želite dodati na seznam oz. izbrisati s
seznama.
Namestitev
Jezik
Država
Samod. shr.
Ročno shr.
Razvrščanje
Ime
Prilj. programi
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001
002
003
004
005
006
007
008

6. Pritisnite tipko MENU, s čimer meni
zaprete.

6.7

Preklop v demonstracijski
način delovanja

DDOpomba
Samo za obliko Široki zaslon.
Demonstracijski način delovanja prikaže razliko
med novo video tehnologijo, ki jo nudi vaš
TV-sprejemnik, in konvencionalno tehnologijo,
ki jo nudijo običajni TV-sprejemniki.
1. Pritisnite tipko DEMO na daljinskem
upravljalniku, s čimer vklopite
demonstracijski način delovanja. Zaslon se
razdeli v dve polovici. Vkl. prikazuje sliko
z izboljšano kakovostjo, Izkl. pa prikazuje
standardno kakovost slike.
2. Če želite demonstracijski način delovanja
izklopiti, znova pritisnite tipko DEMO.

7

Priključitev naprav

7.1

Pregled priključevanja
naprav
2

1
6
7

75Ω

SERV. U

TV ANTENNA

8
SERV. U

75Ω

HDMI

EXT 2

EXT 1

(RGB/CVBS)

Y

3

SL

Pb

(CVBS)

Pr

Y

Pb

Pr

TV ANTENNA

9

HDMI

EXT 2
(CVBS)

4

10

EXT 1

(RGB/CVBS)

5

Priključki na hrbtni strani

Bočni priključki

1. TV ANTENNA

6. S-VIDEO
Vhod S-Video za naprave S-Video.

2. SERV. U
Za servisiranje (ne priklapljajte slušalk).
3. HDMI
Vhodni priključek HDMI za predvajalnike
zgoščenk Blu-ray, digitalne sprejemnike,
igralne konzole in druge visokoločljive
naprave.
4. EXT 2
Drugi priključek SCART. Podpira Audio L/R,
vhod/izhod CVBS, S-Video.
5. EXT 1
Prvi priključek SCART za predvajalnike
DVD, video snemalnike, digitalne
sprejemnike, igralne konzole in druge
naprave SCART. Podpira Audio L/R, vhod/
izhod CVBS, RGB.

7. AUDIO L/R
Vhodni priključek Audio L/R za kompozitne
naprave in naprave S-Video.
8. VIDEO (CVBS)
Priključek činč za video vhod iz
kompozitnih naprav.
9. Komponentni priključki (Y Pb Pr)
Vhodni priključki za komponentni
video (Y Pb Pr) in Audio L/R za
DVD‑predvajalnike, igralne konzole in
druge komponentne video naprave.
10. Slušalke
Stereo mini vtič.
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7.2

Izbira kakovosti priključitve

V tem poglavju je opisano, kako lahko s
priključitvijo naprav z najbolj ustreznimi
priključki izboljšate svojo avdio-vizualno
izkušnjo.
Po priključitvi naprav poskrbite, da bodo
omogočene, kot je opisano v poglavju
7.4: Nastavitev naprav.
7.2.1 HDMI - najvišja kakovost

HDMI nudi najvišjo mogočo avdio-vizualno
kakovost. Tako avdio kot video signal sta
združena v enem samem kablu HDMI,
ki predstavlja nestisnjen digitalni vmesnik
med TV-sprejemnikom in napravami HDMI.
Če želite izkusiti video visoke ločljivosti,
je uporaba vmesnika HDMI obvezna. Kable
HDMI uporabite tudi takrat, ko želite omogočiti
funkcijo Philips EasyLink, kot je opisano v
poglavju 7.5: Uporaba funkcije Philips EasyLink.
EENamig
Če ima računalnik PC zgolj priključek
DVI, uporabite vmesnik DVI-HDMI in
napravo priključite v priključek HDMI na
hrbtni strani TV-sprejemnika. Napravo
morate z ločenim avdio kablom povezati s
priključkom za mini vtič AUDIO IN.
DDOpomba
Philipsov HDMI podpira HDCP (zaščita
širokopasovnih digitalnih vsebin). HDCP je
oblika upravljanja digitalnih pravic, ki ščiti
visokoločljivo vsebino na zgoščenkah DVD
ali Blu-ray.
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7.2.2 Komponentni (Y Pb Pr)
- visoka kakovost
Komponentni (Y Pb Pr) video zagotavlja višjo
kakovost slike kot S-video ali kompozitni video.
Čeprav komponentni video podpira signal
visoke ločljivosti, je slika analogna, kakovost
slike pa je nižja kot pri HDMI.
Ko priključujete kabel za komponentni
video, bodite pozorni na to, da se bodo
barve na kablu ujemale s priključki na boku
TV-sprejemnika. Prav tako morate priključiti
kabel Audio L/R v rdeči in beli vhodni priključek
Audio L/R na boku aparata.

Komponentni kabel
za video
– rdeč, zelen, moder

Kabel Audio L/R
– rdeč, bel

7.2.3 SCART - dobra kakovost

SCART združuje avdio in video signal
v enem kablu. Avdio signal je v stereo
kakovosti, video signal pa je v kakovosti
kompozitnega videa ali S-Videa. SCART ne
podpira visokoločljivega videa in je analogen.
TV-sprejemnik ima dva priključka SCART,
EXT 1 in EXT 2.

7.2.4 S-Video - dobra kakovost

7.3

Priključitev naprav

Analogni priključek S-video zagotavlja višjo
kakovost slike od kompozitnega videa.
Ko priključujete napravo z vmesnikom S-video,
priklopite kabel S-video v priključek S-video
na boku TV-sprejemnika. Priključiti morate tudi
ločen kabel Audio L/R, ki prihaja iz naprave,
v rdeči in beli priključek Audio L/R na boku
TV-sprejemnika.

V tem poglavju je opisano, kako različne
naprave priključite v različne priključke.
Ta navodila dopolnjujejo primere v knjižici
Hitri začetek.
CCPozor
Pred priključitvijo naprav odklopite
električni napajalni kabel.
DDOpomba
Za priključitev naprav na TV-sprejemnik je
mogoče uporabiti različne vrste priključkov,
kar je odvisno od razpoložljivosti in vaših
želja.

Kabel S-video

Kabel Audio L/R
– rdeč, bel

Za video polne visoke ločljivosti priključite
kabel HDMI, kot je prikazano na sliki:

SERV. U

7.2.5 Kompozitni
- osnovna kakovost
Kompozitni video zagotavlja osnovno analogno
povezljivost, pri čemer je običajno uporabljena
kombinacija (rumenega) kabla za video s
priključkom činč ter (rdečega in belega) kabla
Audio L/R s priključkom činč. Ko priključujete
kable na vhodne priključke za kompozitni
video in priključke za Audio L/R na boku
TV-sprejemnika, bodite pozorni na to,
da se bodo barve kablov ujemale.

SL

7.3.1 Predvajalnik zgoščenk Blu-ray

75Ω
TV ANTENNA

HDMI

EXT 2
(CVBS)

EXT 1

(RGB/CVBS)

Predvajalnik zgoščenk Blu-ray

Kompozitni kabel za avdio/video
- rumen, rdeč in bel.

SL-��
29

7.3.2 DVD-predvajalnik

7.3.4 Kombiniran DVD-snemalnik in
sprejemnik

Za predvajanje zgoščenk DVD priključite kabel
SCART v priključek EXT 1.

SERV. U

Če želite sprejemati kanale prek antene
in snemati programe na kombiniranem
DVD‑snemalniku in sprejemniku,
priključite dva antenska kabla in en kabel
SCART,  kot je prikazano na sliki:

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-predvajalnik
IN

OUT

7.3.3 Naprava S-Video
Če želite predvajati z naprave S-Video,
priključite kabel SCART v priključek EXT 2 ali v
priključek S-Video na boku TV-sprejemnika.

SERV. U

DVD-snemalnik/sprejemnik

7.3.5 Ločen DVD-snemalnik in
sprejemnik
Če želite sprejemati kanale prek antene in
snemati programe na ločenem DVD-snemalniku
in sprejemniku, priključite tri antenske kable in
tri kable SCART, kot je prikazano na sliki:

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

Naprava S-Video
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DVD-snemalnik

IN

OUT

IN

Sprejemnik / kabelski sprejemnik

7.3.6 Kamera, digitalni fotoaparat,
igralna konzola ali slušalke
Prenosne naprave je najbolj praktično priključiti
na bočne priključke TV-sprejemnika. Igralno
konzolo lahko na primer priključite v priključek
Y Pb Pr, digitalni fotoaparat ali kamero pa v
priključka VIDEO/S-Video in AUDIO L/R na
boku TV-sprejemnika.

SERV. U

75Ω
TV ANTENNA

HDMI

EXT 2

EXT 1

(RGB/CVBS)

Y

Pb

Pr

SL

(CVBS)

7.4

Nastavitev naprav

Ko so vse naprave priključene, morate določiti
njihovo vrsto.
7.4.1 Izbira priključkov
7.3.7 Osebni računalnik
Pred priključitvijo osebnega računalnika:
•

Hitrost osveževanja monitorja osebnega
računalnika nastavite na 60 Hz. Seznam
ločljivosti računalniških monitorjev najdete
v poglavju 8: Tehnični podatki.

•

Format slike spremenite na Privzeti
format, kot je opisano v Poglavju 5.3.3
Sprememba formata slike.

Priključitev osebnega računalnika na
hrbtni strani TV-sprejemnika
1. S kablom za pretvorbo iz HDMI v DVI
ali vmesnikom za pretvorbo iz HDMI
v DVI (pritrjenim na kabel HDMI)
povežite priključek HDMI na hrbtni
strani TV-sprejemnika s priključkom
DVI v osebnem računalniku.
2. Z avdio kablom povežite računalnik
in priključka AUDIO L in R na boku
TV-sprejemnika.

Če želite določiti naprave, priključene v
priključke TV-sprejemnika, ravnajte po
naslednjem postopku:
1. Pritisnite tipko SOURCE na daljinskem
upravljalniku.
Sez. izvorov
TV
EXT 1
EXT 2
EXT SIDE
S-VIDEO
YPbPr
HDMI

2. Uporabite tipki ï in Î ter izberite
priključek.
3. Pritisnite tipko OK, s čimer potrdite izbiro.
4. Če želite določiti še katerega od
priključkov, ponovite postopek.
5. Pritisnite tipko SOURCE, s čimer
zaprete meni.
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7.5

Uporaba funkcije Philips
EasyLink

TV-sprejemnik podpira tehnologijo Philips
EasyLink, ki omogoča predvajanje z enim
dotikom z naprav, skladnih s tehnologijo
EasyLink, ter preklop naprav, skladnih s
tehnologijo EasyLink, v stanje pripravljenosti z
enim dotikom. Skladne naprave morajo biti na
TV-sprejemnik priključene s priključkom HDMI,
kot je opisano v poglavju 7.4.1: Izbira priključkov.
7.5.1 Predvajanje z enim dotikom
Če TV-sprejemnik priključite na naprave,
ki podpirajo predvajanje z enim dotikom,
lahko TV-sprejemnik in naprave upravljate z
enim samim daljinskim upravljalnikom. Ko na
primer pritisnete tipko za predvajanje z
enim dotikom na daljinskem upravljalniku
DVD-predvajalnika, bo TV-aparat Philips
samodejno preklopil na kanal, kjer je mogoč
prikaz DVD-vsebin.
7.5.2 Preklop v stanje pripravljenosti z
enim dotikom
Če TV-sprejemnik priključite na naprave,
ki podpirajo preklop v stanje pripravljenosti
z enim dotikom, lahko za preklop teh naprav
v stanje pripravljenosti uporabite daljinski
upravljalnik TV-sprejemnika. Pritisnite tipko
. na daljinskem upravljalniku TV-sprejemnika
in ga držite pritisnjenega 3-4 sekunde.
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Tehnični podatki

Podprte ločljivosti zaslona
•

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

* Ko povežete računalnik, ki podpira ločljivost
480p ali 720p, se v meniju Funkcije pojavi
funkcija Izb. nač. delovanja. Funkcija Izb. nač.
delovanja omogoča izbiranje med načinoma PC
in HD.
•

Formati za HDMI-video
720 x 480p pri 60 Hz
720(1440) x 480i pri 60 Hz
720 x 576p pri 50 Hz
720(1440) x 576i pri 50 Hz
1280 x 720p pri 60 Hz
1280 x 720p pri 50 Hz
1920 x 1080i pri 50 Hz, 60 Hz
1920 x 1080p pri 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz,
50 Hz, 60 Hz

Priključki (bočni)
•

S-Video

•

Vhod za video (CVBS)

•

Vhod AUDIO L/R

•

Komponentni vhod (Y Pb Pr),
vhod Audio L/R

•

Izhod za slušalke (stereo mini vtič)

Napajanje
•

Električno omrežje: AC 220-240 V (±1 0%)

•

Poraba energije in poraba energije v stanju
pripravljenosti: glejte tehnične podatke na
spletnem mestu www.philips.com

•

Temperatura okolja: 5° C - 35° C
SL

8

Pridržujemo si pravico do sprememb
tehničnih podatkov brez predhodnega
obvestila. Podrobne tehnične podatke
tega izdelka si oglejte na spletnem
mestu www.philips.com/support.

Kanalnik / Sprejem / Oddajanje
•

Antenski vhod: 75-ohmski koaksialni
(IEC75)

•

TV-sistem: PAL Multi

•

Predvajanje videa: NTSC, SECAM, PAL

Daljinski upravljalnik
•

Baterije: 2 x AAA (tip LR03)

Priključki (na hrbtni strani)
•

EXT 1 (SCART): Audio L/R, vhod/izhod
CVBS, RGB

•

EXT 2 (SCART): Audio L/R, vhod/izhod
CVBS, S-Video

•

HDMI

•

TV ANTENA
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9

Odpravljanje težav

V tem poglavju so opisane pogoste težave in
rešitve zanje.

9.1

Pri vklopu, izklopu ali preklopu
TV-sprejemnika v stanje pripravljenosti
se iz ohišja aparata sliši pokajoč zvok:
•

Splošne težave v zvezi s
TV‑sprejemnikom

TV-sprejemnik se ne vklopi:
•

Iztaknite napajalni kabel, počakajte eno
minuto ter ga znova priključite.

•

Preverite, ali je napajalni kabel pravilno
priključen in ali je vklopljeno električno
napajanje.

Ukrepanje ni potrebno. Pokajoč zvok
povzroča običajno širjenje in krčenje
TV-sprejemnika, ko se ta ohlaja ali segreva.
To ne vpliva na delovanje.

9.2

Težave s sliko

Indikator električnega napajanja je
vklopljen, vendar ni slike:
•

Preverite, ali je antena pravilno priključena.

•

Preverite, ali ste izbrali ustrezno napravo.

Daljinski upravljalnik ne deluje pravilno:

TV-sprejemnik predvaja zvok, slike pa ne:

•

Preverite, ali so baterije pravilno
vstavljene v daljinski upravljalnik v
skladu z oznakama +/-.

•

•

Če so baterije izrabljene ali šibke,
jih zamenjajte.

•

Očistite lečo na daljinskem upravljalniku in
senzorju TV-sprejemnika.

Indikator pripravljenosti na
TV-sprejemniku utripa v rdeči barvi:
•

Izklopite TV-sprejemnik in iztaknite napajalni
kabel. Počakajte, da se TV-sprejemnik ohladi,
preden znova priklopite napajalni kabel
in aparat vklopite. Če indikator znova
začne utripati, se obrnite na naš center za
podporo uporabnikom.

Pozabili ste kodo za odklepanje otroške
ključavnice:
•

Vpišite kodo »0711«, kot je opisano
v poglavju 5.6.3: Zaklepanje TV-kanalov
(starševski nadzor).

TV-meni je v napačnem jeziku:
•

Navodila za spremembo jezika TV-menija
preberite v poglavju 6.1: Samodejna
namestitev kanalov.
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Preverite, ali so nastavitve slike pravilno
izvedene. Preberite poglavje 5.3.2: Prilagajanje
nastavitev slike.

TV-sprejemnik sprejema slab signal iz
antenskega priključka:
•

Preverite, ali je antena pravilno priključena
na TV-sprejemnik.

•

Na kakovost slike lahko vplivajo zvočniki,
neozemljene zvočne naprave, neonska
svetila ter visoke zgradbe ali gore.
Kakovost sprejema poskusite izboljšati
tako, da spremenite usmerjenost antene ali
odmaknete naprave od TV-sprejemnika.

•

Preverite, ali ste izbrali TV-sistem, ki je
ustrezen za vašo regijo. Preberite poglavje
6.2: Ročna namestitev kanalov.

•

Če je sprejem slab le na enem kanalu,
ga poskusite natančno nastaviti. Preberite
poglavje 6.3: Natančna nastavitev kanalov.

TV-sprejemnik iz priključenih naprav
sprejema sliko slabe kakovosti:
•

Preverite, ali so naprave pravilno
priključene. Naprave dodelite priključkom,
kot je opisano v poglavju 7.4.1: Izbira
priključkov.

Preverite, ali so nastavitve slike pravilno
izvedene. Preberite poglavje 5.3.1:
Prilagajanje nastavitev slike.

TV-sprejemnik predvaja sliko,
zvok pa oddaja samo en zvočnik:
•

TV-sprejemnik ni shranil nastavitev:
•

Preverite, ali je TV-sprejemnik nastavljen na
način delovanja Doma, ki omogoča popoln
nadzor vseh nastavitev. Preberite poglavje
5.4: Preklop v način delovanja Trgovina ali
Doma.

Slika ne ustreza velikosti zaslona, je
prevelika ali premajhna:
•

Poskusite uporabiti drug format slike,
kot je opisano v poglavju 5.3.3:
Sprememba formata slike.

•

Napravo dodelite priključkom, kot je
opisano v poglavju 7.4.1: Izbira priključkov.

Položaj slike na zaslonu ni pravilen:
•

9.4

Težave z zvokom

•

Podpora HDCP lahko povzroči zakasnitev
pri prikazu slike z naprave na TV-zaslonu.

•

Če TV-sprejemnik ne zazna naprave in na
zaslonu ni slike, poskusite preklopiti na
kakšno drugo napravo in nato nazaj na
prvotno, s čimer jo boste ponastavili.

•

Če prihaja do stalnih prekinitev zvoka,
preberite uporabniški priročnik naprave
HDMI in ugotovite, ali so izhodne
nastavitve pravilne. Lahko pa tudi poskusite
priključiti avdio signal z naprave HDMI na
TV-sprejemnik prek vhoda AUDIO IN na
hrbtni strani aparata.

•

Če uporabljate vmesnik za pretvorbo
iz HDMI v DVI ali kabel za pretvorbo
iz HDMI v DVI, preverite, ali je v vhod
AUDIO IN priključen dodaten kabel
za avdio.

TV-sprejemnik predvaja sliko,
zvoka pa ne:
DDOpomba
Če TV-sprejemnik ne zazna avdio signala,
samodejno izklopi avdio izhod in ne sporoči
napake v delovanju.

Težave pri priključevanju z
vmesnikom HDMI

Pri priključevanju naprav HDMI je prišlo
do težav:

Slikovni signali iz nekaterih naprav se ne
prilegajo zaslonu. Preverite izhodni signal
naprave.

9.3

Preverite, ali je nastavitev Levo/desno
pravilna, kot je opisano v poglavju 5.3.4:
Prilagajanje nastavitev zvoka.

9.5

Težave pri priključitvi
osebnega računalnika

•

Preverite, ali so vsi kabli pravilno priključeni.

•

Preverite, ali je glasnost morda nastavljena
na 0.

Slika z osebnega računalnika na
TV-sprejemniku ni stabilna ali ni
sinhronizirana:

•

Preverite, ali je zvok morda povsem utišan.

•

TV-sprejemnik predvaja sliko, zvok pa je
slabe kakovosti:
•

Preverite nastavitev Zvok, kot je opisano
v poglavju 5.3.4: Prilagajanje nastavitev
zvoka. Preverite, ali sta nastavitvi Stereo
in Izenačevalnik pravilni. Po potrebi
ponastavite nastavitve zvoka na standardne
nastavitve.

Preverite, ali sta v osebnem računalnika
izbrani podprta ločljivost in hitrost
osveževanja. Več o podprtih ločljivostih
in hitrostih osveževanja preberite v
poglavju 8: Tehnični podatki.
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9.6

Stik z nami

Če težave ne morete odpraviti, preberite
odgovore na pogosta vprašanja na spletnem
mestu www.philips.com/support.
Če težave še zmeraj ne morete odpraviti,
se obrnite na center za pomoč uporabnikom v
vaši državi, ki je naveden v tem uporabniškem
priročniku.
BBOPOZORILO
TV-aparata ne poskušajte popravljati sami.
S tem lahko povzročite hude telesne
poškodbe, nepopravljivo škodo aparata ali
razveljavitev garancije.
DDOpomba
Ko nas boste poklicali, imejte pripravljen
podatek o modelu TV-sprejemnika in
serijsko številko. Te številke boste našli na
zadnji strani TV-sprejemnika ter na ovojnini.
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10 Stvarno kazalo
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Napredna slika 15
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