Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

KK Пайдаланушы нқсҕаулығы

32PFL76x5H
42PFL76x5H
46PFL76x5H
32PFL76x5K
42PFL76x5K
46PFL76x5K

Model
Serial
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Österreich

0800 180 016

België/Belgique

80080190

България

00800 11 544 24

Hrvatska

01 6403 776

Lokalni poziv

Česká republika

800142840

Bezplatný hovor

Danmark

3525 8759

Lokalt opkald

Estonia

6008600

kohalik kõne tariifi

Suomi

09 2311 3415

paikallispuhelu

France

0805 025 510

numéro sans frais

Deutschland

0800 000 7520

gebührenfreier Anruf

Ελλάδα

0 0800 3122 1280

Κλήση χωρίς χρέωση

Magyarország

0680018189

Ingyenes hívás

Hrvatska

0800 222778

free

Ireland

01 601 1777

Italia

800 088774

Numero Verde

Қазақстан

+7 727 250 66 17

local

Latvia

52737691

local

Lithuania

67228896

local

Luxemburg/Luxembourg

40 6661 5644

Ortsgespräch/Appel local

Nederland

0800 0230076

Gratis nummer

Norge

22 70 81 11

Lokalsamtale

Polska

00800-311-13-18

Pozosta?e produkty RTV oraz AGD

Portugal

800 780 903

Chamada Grátis

România

0800-894910
0318107125

Apel gratuit
Apel local

Россия

(495) 961-1111

0.15 USD/minute

Србија

+381 114 440 841

Lokalni poziv

Slovensko

0800 004537

Bezplatný hovor

Slovenija

00386 12 80 95 00

lokalni klic

España

900 800 655

Teléfono local gratuito solamente para
clientes en España

Sverige

08 5792 9100

Lokalsamtal

Suisse/Schweiz/Svizzera

0800 002 050

Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe
France

Türkiye

0800 261 3302

Şehiriçi arama

United Kingdom

General No: 0800 331 6015
General National Rate No:
0870 911 0036

free
National rate

Україна

0-800-500-697

This information is correct at the time of press. For updated information, see www.philips.com/support.
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1 Теледидарды
пайдалану
Теледидарды шолу
Қашықтықтан басқару пульті

Негізгі мәзірін

ашу немесе жабу ҙшін.

Негізгі мәзірі жалғаулы ҕқрылғыларға,
сурет пен дыбыс параметрлеріне және
басҕа пайдалы мҙмкіндіктерге ҕол
жеткізуге мҙмкіндік береді.

Дыбыс деҗгейін реттеу ҙшін.

Шолу мәзірін

Теледидар арналарын ауыстыру ҙшін.

KK
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ашу немесе жабу ҙшін.

Browse («Шолу») мәзірінде Teletext
(«Телемәтін»), арналарыныҗ тізімін
немесе электронды бағдарлама
таҗдағышын (ЭБТ)* ашуға болады.
*ЭБТ барлыҕ елдерде бола бермейді.

Қазақ

Опциялар мәзірін
ашу немесе жабу
ҙшін.
Опциялар мәзірі экранда кӛрсетілетінге
ҕатысты ыҗғайлы параметрлерді қсынады.

Артқа

Тәжірибе мәзірін
ҙшін.

Қызыл

ашу немесе жабу

Тәжірибе мәзірінде жиі ҕолданылатын
параметрлерге ҕол жеткізуге болады.

.

Алдыҗғы теледидар арнасына немесе
мәзірге оралу ҙшін. Теледидарды ҕайта
кӛру ҙшін басып тқрыҗыз.

Ҕызыл опцияны таҗдау ҙшін, сандыҕ
интерактивті теледидар ҕызметтеріне
кіріҗіз* немесе теледидардыҗ кӛрсетілім
клиптерін ҕараҗыз.
*Тек кейбір ҙлгілерде болады.
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Жасыл

Кӛк

Жасыл опцияны немесе энергияны
ҙнемдеу параметрлерін таҗдауға арналған.

Кӛк опцияны таҗдауға немесе Widgets*
(«Виджеттер») мҙмкіндігін ашуға арналған.
*Тек кейбір ҙлгілерде болады.
Ҕашыҕтыҕтан басҕару пульті туралы
ҕосымша аҕпаратты
Анықтама>Теледидарды
пайдалану>Қашықтықтан басқару
пульті>Шолу (Бет 17) тармағынан оҕыҗыз.
Сонымен бірге, жауапты Іздеу бетінде
табуға болады.
Келесі теледидарды шолу параметрін
таҗдау ҙшін тҙймесін басыҗыз.

Сары
Сары опцияны таҗдауға арналған.

KK
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Жиі ҕолданылатын мәзірлер туралы
толығыраҕ мәлімет алайыҕ.

Негізгі мәзірі

Шолу мәзірі

Опциялар мәзірі

Тәжірибе мәзірі

Негізгі мәзірінде
теледидар арнасын,
жалғанған DVD ойнатҕышынан немесе
USB арҕылы алынған фильмдерді кӛру ҙшін
таҗдауға болады. Жаҗа ҕқрылғы ҕосуға
немесе ҕосымша параметрлер ҙшін
[Реттеу] мәзіріне ӛтуге болады.

Browse («Шолу»)
мәзірінде Teletext
(«Телемәтін»), арналарыныҗ тізімін
немесе электронды бағдарлама
таҗдағышын (ЭБТ)* ашуға болады.
*ЭБТ барлыҕ елдерде бола бермейді.
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Қазақ

Теледидар мәзірлері

Опциялар мәзірінде
экранда
кӛрсетілетінге ҕатысты параметрлерді
таҗдауға болады.
Мысалы, арнаны кӛріп жатҕанда, оны
таҗдаулы деп белгілеуіҗізге болады.

Experience
(«Әсер») мәзірінде,
Ambilight*, бейне және дыбыс
параметрлерін жылдам реттеуге болады.
Фильмдерге, ойындарға немесе музыкаға
ҕолайлы бейне параметрін таҗдауға
болады. Немесе, экрандағы бейненіҗ
сурет пішімін ӛзгертуге болады. Тіпті
теледидар динамиктерініҗ кӛлемді дыбыс
параметрлерін ӛзгертуге болады.
*Тек кейбір ҙлгілерде болады.
Жауапты Іздеу бетінде таба аласыз...
Келесі теледидарды шолу параметрін
таҗдау ҙшін тҙймесін басыҗыз.
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Құрылғылар жалғау

DVD, Blu-ray дискісініҗ ойнатҕышын
немесе ойын консолін HDMI арҕылы
жалғаҗыз.
HDMI байланысы еҗ жаҕсы сурет және
дыбыс сапасын береді.
Теледидарға ҕқрылғы жалғағанда, оны
ҕосу ҙшін, Home («Негізгі») мәзіріне
ӛтіҗіз.
>[Құрылғы қосу] тҙймесін басып,
экрандағы нқсҕауларды орындаҗыз.
Ҕқрылғы жалғанған теледидар қясыныҗ
дқрыс таҗдалғанын тексеріҗіз. Ҕосымша
аҕпаратты Анықтама > Теледидарды
пайдалану> Теледидар мәзірлері>
Құрылғыларды қосу (Бет 21) тармағынан
кӛруге болады.
EasyLink (HDMI-CEC) ҙйлесімді ҕқрылғыны
теледидарға жалғаса, ол автоматты тҙрде
Home («Негізгі») мәзіріне ҕосылады.
Home («Негізгі») мәзіріне ӛтіп, жаҗадан
ҕосылған ҕқрылғыныҗ белгішесін таҗдаҗыз.
Ҕосымша аҕпаратты Help («Анықтама») >
Connect the TV («Теледидарды
жалғау»)> Use Philips EasyLink («Philips
EasyLink пайдалану») (Бет 69) тармағына
ӛтіп, табуға болады.

Қазақ

Анықтама>Теледидарды жалғау (Бет 56) тармағында жиі ҕолданылатын ҕқрылғыларды
жалғауды суреттер арҕылы ҙйренуге болады, мысалы:

Айқындығы жоғары теледидар
Айҕындығы жоғары бағдарламаларын
айҕындығы жоғары бейне сапасында кӛре
аласыз.
Егер айҕындығы жоғары емес
бағдарламаларды кӛрсеҗіз, бейне сапасы
жай теледидардағыдай болады.
Айҕындығы жоғары видео материалдарды
мына жерден кӛре аласыз:

HDMI кабеліне ҕосылған, Blu-ray
дискін ойнататын Blu-ray диск
ойнатҕышы

HDMI кабеліне ҕосылған, DVD
ойнататын жоғары сапалы DVD
ойнатҕышы

әуе арҕылы айҕындығы жоғары хабар
таратҕыш (DVB-T MPEG4)

кабельдік немесе спутниктік
теледидар операторын ойнататын,
HDMI кабелі арҕылы жалғанатын
айҕындығы жоғары телесигналдар
ҕабылдағышы

DVB-C желісіндегі айҕындығы жоғары
арна

айҕындығы жоғары ойын жҙйесі бар
HDMI кабелі арҕылы жалғанатын
айҕындығы жоғары ойын консолі
(мысалы, X-box 360 немесе
PlayStation 3).

Айқындығы жоғары бейне клипі
Айҕындығы жоғары теледидардыҗ тамаша
айҕындылығын және бейне сапасын кӛру
ҙшін, Негізгі мәзірінен айҕындығы жоғары
бейне клипті кӛруге болады. >[Реттеу]
> [Кӛрсетілімдерді кӛру] тҙймелерін
басыҗыз (орнату мәзірініҗ екінші бетінде).
Ҕосымша аҕпарат алу ҙшін, дилермен
хабарласыҗыз.
Еліҗіздегі HD арналарыныҗ немесе
провайдерлердіҗ тізімі бар жиі ҕойылатын
сқраҕтарды кӛру ҙшін,
www.philips.com/support сайтына кіріҗіз.

Желі және Net TV қызметі

Желі*
Теледидарды ҙй желісіне ҕосҕан кезде,
компьютерден немесе сол желідегі басҕа
медиа серверден музыка, сурет немесе
бейне ойнатуға болады.
Толыҕ мәліметті Анықтама >
Теледидарды орнату > Желі
параметрлерін орнату (Бет 47) бӛлімінен
оҕыҗыз.
*Тек кейбір ҙлгілерде болады.
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Net TV*
Жалғанған компьютер желісі интернетке
ҕосылғанда, теледидарды Net TV
ҕызметіне ҕосуға болады. Net TV
фильмдер, суреттер, музыка және
кӛптеген басҕа нәрселер қсынады.
Толыҕ мәліметті Анықтама >
Теледидарды пайдалану > Net TV
қызметін қолдану (Бет 26) бӛлімінен
оҕыҗыз.
*Тек кейбір ҙлгілерде болады.



Ешҕашан теледидарды, ҕашыҕтан
басҕару пультін немесе батареяларды
жалаҗаш жалынныҗ немесе басҕа
ҕызу кӛздерініҗ жанына, оныҗ ішінде
тікелей кҙн шуағына ҕоймаҗыз.
Ӛрттіҗ жайылып кетуіне жол бермеу
ҙшін шырағданды немесе басҕа
жалынды теледидардан, ҕашыҕтан
басҕару пультінен және
батареялардан барлыҕ уаҕытта алыс
қстаҗыз.

Маңызды
Құттықтаймыз
NonPu blish

Сатып алғаныҗыз ҕқтты болсын және
Philips компаниясына ҕош келдіҗіз! Philips
қсынатын ҕолдауды толыҕ пайдалану ҙшін
теледидарыҗызды
www.philips.com/welcome сайтында
тіркеҗіз.

Қауіпсіздік
NonPu blish

Теледидарды пайдаланардыҗ алдында
барлыҕ нқсҕауларды оҕып, тҙсініп алыҗыз.
Егер нқсҕауларды саҕтамаудан заҕым
келсе, кепілдік ҕолданылмайды.
Электр есеңгіреуі немесе ӛрт қауіпі!
Теледидарды жаҗбырға немесе суға
шығармаҗыз. Теледидардыҗ жанына ваза
сияҕты сқйыҕтыҕ ҕқйылған ыдыстарды
ҕоймаҗыз. Егер сқйыҕтыҕ теледидардыҗ
ҙстіне немесе ішіне тӛгілсе, теледидарды
ҕуат кӛзінен бірден ажыратыҗыз.
Теледидарды пайдаланбастан бқрын оны
тексеріп алу ҙшін Philips Тқтынушыларға
Ҕызмет Кӛрсету Орталығына
хабарласыҗыз.

Ешҕашан теледидардыҗ желдеткіш
тесіктеріне немесе басҕа ашыҕ
жерлеріне заттар салмаҗыз.
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Теледидар топсаға орнатылғанда,
ҕуат сымына кҙш тҙсіп тқрмағанына
кӛз жеткізіҗіз. Тоҕ сымындағы
дәнектер байланысты нашарлатуы
және кҙюіне себеп болуы мҙмкін.
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Қысқа жүйе немесе ӛрт қауіпі!

Ҕашыҕтыҕтан баҕылау немесе
батареяларды жаҗбырға, суға немесе
тым кӛп ҕызулы жерлерге
шығармаҗыз.

Ҕуат розеткасына ҕатты кҙш
салмаҗыз. Бос тағылған ҕуат
розеткасы кҙюге немесе ӛртке себеп
болуы мҙмкін.
Телевизорға зақым келу қауіпі!

Салмағы 25 кг (55 фунт) артыҕ
телевизорды кӛтеру ҙшін екі адам
ҕажет.

Теледидарды тіреуіне орнатҕан
кезде тек жинаҕтағы тіреуді
пайдаланыҗыз. Теледидарға тіреуді
ҕауіпсіз етіп орнатыҗыз. Теледидар
мен тіреудіҗ салмағын біркелкі қстап
тқра алатын тегіс, жазыҕ жерге
теледидарды орналастырыҗыз.

Теледидарды ҕабырғаға орнатҕан
кезде теледидардыҗ салмағын қстап
тқра алатын ҕабырға тіреуін ғана
пайдаланыҗыз. Ҕабырға тіреуін
теледидар мен ҕабырға тіреуініҗ
салмағын біркелкі қстап тқра алатын
ҕабырғаға орнатыҗыз. Koninklijke
Philips Electronics N.V. ҕабырғаға
дқрыс орнатылмау салдарынан
апатҕа, адамныҗ жараҕаттануына
немесе заҕымдануға жауапкершілік
артпайды.

Теледидарды ток кӛзіне ҕосардыҗ
алдында, электр кернеуініҗ теледидар
артындағы мәнге сәйкес келетініне
кӛз жеткізіҗіз. Егер кернеу басҕа
болса, теледидарды ешҕашан ток
кӛзіне ҕоспаҗыз.
Балалардың жарақаттану қаупі бар!
Теледидардыҗ балалар ҙстіне ҕқлап,
олардыҗ жараҕаттануына жол бермеу ҙшін
мына саҕтандыру шараларын орындаҗыз:


Ешҕашан теледидарды сырғанап
тқрмайтын жапҕыш немесе басҕа
материал жабылған жерге ҕоймаҗыз.

Теледидардыҗ ешҕандай бӛлігі
орнатҕан жердіҗ шетінен шығып
тқрмағанына кӛз жеткізіҗіз.

Ешҕашан теледидарды қзын жиһазға,
кітап шкафы сияҕты ҕабырғаға жиһаз
бен теледидарды бекітпей немесе
ҕолайлы демеусіз орналастырмаҗыз.

Теледидарға жету ҙшін жиһазға
мінуден ҕауіп-ҕатерлер болатыны
туралы балаларды хабардар етіҗіз.
Бу шығарушының қатты қызып кету
қауіпі!

Ешҕашан теледидарды тар жерге
орнатпаҗыз. Әрҕашанда
теледидардыҗ желдетілуіне
айналасынан кемінде 10
сантиметрдей бос орын ҕалдырыҗыз.
Теледидардыҗ желдеткіш тесіктерін
перделердіҗ немесе басҕа заттардыҗ
жауып ҕалмауын ҕадағалаҗыз.







Ешҕашан теледидарды немесе басҕа
заттарды электр шнурыныҗ ҙстіне
ҕоймаҗыз.
Теледидардыҗ электр шнурын ток
кӛзінен оҗай ажырату ҙшін электр
шнурына барлыҕ уаҕытта ҕолыҗыздыҗ
жететініне кӛз жеткізіҗіз.
Электр шнурын ажыратҕанда,
ешҕашан кабелінен емес, әрдайым
ашасынан тартып суырыҗыз.
Найзағай алдында теледидарды ҕуат
кӛзінен және антеннадан ажыратып
ҕойыҗыз. Найзағай кезінде
теледидардыҗ кез келген бӛлігіне,
ҕуат сымына немесе антенна кабеліне
тиіспеҗіз.

Есту қабілеті зақымдану қауіпі!
Ҕқлаҕҕапты жоғары дауыс деҗгейінде
немесе қзаҕ уаҕыт пайдаланудан
саҕтаныҗыз.
Тӛмен температуралар
Егер теледидар 5°C/41°F-тан тӛмен
температураларда тасымалданса, оны ҕуат
кӛзіне жалғамай тқрып, орауышынан
шығарып, теледидардыҗ температурасы
бӛлме температурасымен сәйкес
келгенше кҙтіҗіз.

Экран күту
NonPu blish








Теледидардыҗ экранына заҕым келу
ҕаупі бар! Ешҕашанда экранды
қстамаҗыз, баспаҗыз, ысҕыламаҗыз
немесе кез келген нысанмен ҕрмаҗыз.
Тазалау алдында теледидардыҗ
шнурын ажыратыҗыз.
Теледидар мен жаҕтауын жқмсаҕ, әрі
дымҕыл шҙберекпен тазалаҗыз.
Ешҕашан алкоголь, химиялыҕ заттар
немесе тқрмыстыҕ тазалағыштар
сияҕты заттарды теледидарға
пайдаланбаҗыз.
Пішінініҗ бқзылуын және тҙсініҗ
оҗуын болдырмау ҙшін, мҙмкіндігінше
су тамшыларын тез сҙртіп алып
тқрыҗыз.

Тоқ сымының зақымдану немесе ӛртену
қауіпі!
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Қазақ





Мҙмкіндігінше негізгі суреттерді
ҕолданбаҗыз. Негізгі суреттер
дегеніміз экран бетінде қзаҕ уаҕытҕа
дейін ҕалып ҕоятын суреттер.
Ҕозғалыссыз кескіндерге мәзірлер,
ҕара жолаҕтар, уаҕыт дисплейлері,
т.б. жатады. Егер ҕозғалыссыз
кескіндерді пайдалану керек болса,
экран заҕымданбау ҙшін экран
контрасты мен жарыҕтығын
азайтыҗыз.

Сіздіҗ бқйымыҗызда 2006/66/ЕС
Еуропалыҕ Жарғыға сәйкестендірілген
ҕондырылған ҕайта жандандыруға
болатын батарея бар, оны кәдімгі
тқрмыстыҕ ҕалдыҕ ретінде лаҕтыруға
болмайды. Батареяларды ҕоҕысҕа лаҕтыру
жергілікті ережелерімен танысып алыҗыз.
Себебі бқйымдарды ҕоҕысҕа лаҕтыру
ережелерін саҕтау ҕоршаған ортаға және
адам денсаулығына кӛрсететін кері
әсерлерден саҕтайды.

Пайдалануды аяқтау
NonPu blish

Бқйымыҗыз басҕа маҕсатҕа және ҕайта
ҕолдануға мҙмкін жоғары сапалы
материалдармен және бӛлшектермен
әзірленіп жасалған.

Климаттық жұмыстар

Бқйымдағы сызылған дӛҗгелекшелі ҕоҕыс
жәшігініҗ белгісі кӛрінсе, ол бқйымдыҗ
Еуропалыҕ 2002/96/EC нқсҕауына сәйкес
оралғанын білдіреді. Электр және
электрондыҕ бқйымдарды ҕоҕысҕа
лаҕтыру жергілікті ережелерімен танысып
алыҗыз.

Жергілікті ережелерді саҕтап, ескірген
бқйымдарды әдепкі ҕоҕысҕа ҕоспай, жеке
лаҕтыруыҗызды ӛтінеміз. Ескі
бқйымыҗызды ҕоҕысҕа дқрыс тастау
ҕоршаған ортаға және адам денсаулығына
кері әсерін тигізуден саҕтайды.
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Бқл теледидар ҕоршаған ортаны ҕорғау
ҕасиеттері ҙшін Еуропа одағыныҗ
Экотаҗбасымен марапатталған.
Экотаҗбасымен марапатталған
теледидардыҗ ҕуатты тиімді пайдалануға
септігін тигізетін мҙмкіндіктері бар.
Теледидар кӛре отырып, ҕуатты ҙнемдеу
параметрлерін ҕосу ҙшін, ҕашыҕтыҕта
басҕару пультіндегі жасыл тҙймені
басыҗыз.
Ҕуатты тиімді пайдалану параметрлері
мыналардан тқрады:

Қуатты үнемдеу бейне параметрлері:
ҕуатты тқтынуды азайтатын бейне
параметрлерініҗ тіркесін ҕолдану
ҙшін, жасыл тҙймені басып, [Қуат
үнемдеу] смарт параметрін
таҗдаҗыз.

Сыртқы жарықты қабылдағыш:
Энергияны ҙнемдеу ҙшін іштей
орнатылған Сыртҕы жарыҕты
ҕабылдағыш ҕараҗғы тҙскенде
теледидар экраныныҗ жарыҕтығын
азайтады.

Экранды ӛшіру: Теледидардыҗ
дисплейін ӛшіреді. Дыбыс және басҕа
функциялары ҕалыпты жағдайда
жқмыс істей береді. Экранды «ӛшіру»
егер сіз теледидардан тек аудио
тыҗдағыҗыз келген жағдайда ҕуатты
ҙнемдейді.
Ҕосымша аҕпаратты Теледидарды орнату
> Басқа параметрлерді ауыстыру>Қуатты
тиімді пайдалану параметрлері (Бет 52)
тармағынан кӛруге болады.
Іштей орнатылған қуатты тиімді
пайдалану параметрлері

Күту режиміндегі қуатты аз
мӛлшерде тұтыну: Топ жаратын
және жоғары дамыған ҕуат
схемалары теледидардыҗ ҕуатты
тқтыну дәрежесін ӛте тӛмен шегіне
тҙсіріп, ал Кҙту режимінде
орындалатын ҙздіксіз ҕызметтерге
мҙлдем шығынданбайды.

Арнаулы қуат қосқышы: Ҕқрылғыныҗ
тӛменгі бӛлігінде орналасҕан арнаулы
ҕуат ҕосҕышы арҕылы толығымен
теледидарыҗыздыҗ ҕуатын ӛшіреді.

Алдыңғы қатардағы қуатты басқару:
Теледидардыҗ алдыҗғы ҕатардағы
ҕуатты басҕару оныҗ ӛз энергиясын
тиімді пайдалануына кепілдік береді.
Теледидарыҗыздыҗ жекеленген
параметрлері теледидардыҗ ҕуат
тқтыну кӛлеміне ҕалай әсер ететінін
кӛру ҙшін,
тҙймесін басып,
[Реттеу] > [Кӛрсетілімдерді кӛру] >
[Active Control] параметрін
таҗдаҗыз.

Қазақ



Компанияныҗ ҕоршаған ортаны ҕорғау
жқмысына ат салысҕаны ҙшін бқл
теледидар Еуропалыҕ экотаҗбамен
марапатталды.
Осы теледидардыҗ кҙту режиміндегі
энергияны тқтыну, кепілдік міндеттемесі,
ҕосымша бӛлшектері және ҕайта ӛҗдеу
жӛнінде толыҕ аҕпаратты Philips
компаниясыныҗ сіздіҗ мемлекетіҗізге
арналған www.philips.com веб-торабынан
кӛріҗіз.
Пайдаланғаннан кейінгі нұсқаулықтар
туралы ақпарат
Теледидар мен батареяларды ҕоҕысҕа
дқрыс тастау туралы аҕпарат алу ҙшін
Жұмысты бастау > Маңызды >
Пайдаланғаннан кейін (Бет 12) тармағын
ҕараҗыз.

Біз ӛзіміздіҗ жаҗашыл ӛнімдеріміздіҗ
ҕоршаған ортаға тигізетін кері әсерін
тӛмендетумен ҙнемі айналысамыз. Біз
ӛндіру, зиянды заттарды азайту, ҕуатты
ҙнемдеп тқтыну, пайдаланудан кейінгі
нқсҕауларды орындау және ӛнімді ҕайта
ӛҗдеу кезінде ҕоршаған ортаны ҕорғауға
бар кҙш-жігерімізді саламыз.
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Kensington құлпын пайдалану
NonPu blish

Теледидар тӛменгі жағында орналасҕан
Kensington ҕауіпсіздік қясымен
жабдыҕталған.
Теледидарды ҕорғау ҙшін Kensington
қрлыҕҕа ҕарсы ҕқлпын (жинаҕҕа кірмейді)
сатып алыҗыз.

Теледидарды орналастыру
Қабырғаға орнату
Теледидарды ҕабырғаға орнату ҙшін
Philips теледидар тіреуішін немесе
ҙйлесімді теледидар тіреуішін сатып
алыҗыз. Теледидар экраныныҗ ӛлшемін
тексеріп, тӛменде сатып алуға берілген
ҕабырға тіркеуіші тҙрлері тізімімен
салыстырыҗыз:
32 дюйм/81 см: 200 мм x 300 мм, M6
37 дюйм/94 см: 200 мм x 200 мм, M6
40 дюйм/102 см: 200 мм x 200 мм, M6
42 дюйм/107 см: 200 мм x 200 мм, M6
46 дюйм/117 см: 300 мм x 300 мм, M8
Ескерту: теледидар тіреуішімен бірге
берілген нұсқаулардың барлығын
орындаңыз. Koninklijke Philips Electronics
N.V. қабырғаға дұрыс орнатылмау
салдарынан орын алатын апатқа,
адамның жарақаттануына немесе
зақымдануға жауапкершілік артпайды.
Кабельдер мен ҕосҕыштарға заҕым
келтіріп алмау ҙшін, теледидардыҗ
артынан кемінде 5,5 см (2,2 дюйм) ашыҕ
орын ҕалдыру ҕажет.
Экран ӛлшемі 32-42 дюйм аралығындағы
теледидарлар:
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Теледидарды ҕабырғаға орнатпас бқрын,
бқранданыҗ наҕты қзындығын аныҕтаҗыз.
Бқранда қзындығын аныҕтау ҙшін, ҕабырға
бекітпесініҗ ҕалыҗдығын графикте
қсынылған бқранда қзындығына ҕосыҗыз.

Экран ӛлшемі 46 дюйм теледидарлар:
Теледидарды ҕабырғаға орнатпас бқрын,
бқранданыҗ наҕты қзындығын аныҕтаҗыз.
Бқранда қзындығын аныҕтау ҙшін, ҕабырға
бекітпесініҗ ҕалыҗдығын графикте
қсынылған бқранда қзындығына ҕосыҗыз.

Орналастыру
NonPu blish





Теледидарды орнатудан бқрын,
саҕтыҕ шаралардыҗ барлығын
оҕыҗыз. Жұмысты бастау >
Маңызды > Қауіпсіздік (Бет 10)
тармағын ҕараҗыз.
Теледидарды экранына жарыҕ
тікелей тҙспейтін жерге
орналастырыҗыз.




Теледидарды дқрыс кӛрудіҗ
араҕашыҕтығы экранныҗ диагональ
ӛлшемінен ҙш есе артыҕ болу керек.
Мысалы, теледидар экраныныҗ
ҕиғашынан ӛлшемі 116 см/46"
болса,теледидар кӛрудіҗ еҗ ыҗғайлы
ҕашыҕтығы - экран алдынан шамамен
3,5 м/138" болады.
Отырған кезде кӛздеріҗіз экранныҗ
ортасымен бір деҗгейде болуы керек.
Ambilight әсерін тиімді пайдалану
ҙшін, теледидарды ҕабырғадан 25 см
ҕашыҕтыҕта орнатыҗыз.

Бқл кӛріністі жетілдіріп, ҕайталанбас әсер
береді. Сондай-аҕ, жарыҕ кӛздіҗ талуын
тӛмендетіп, рахаттанып кӛруге мҙмкіндік
береді.
Теледидарды пайдалану > Ambilight
режимін пайдалану (Бет 25) бӛлімін
ҕараҗыз.

Сандық теледидар
NonPu blish

Аналогты телехабарлармен ҕатар,
теледидар сандыҕ жер (DVB-T)
телесигналдарды ҕабылдай алады.
Сонымен ҕатар, тиісті жерлерде,
теледидар сандыҕ кабельді (DVB-C),
сандыҕ спутникті (DVB-S: Барлық
модельдерде болмайды) және сандыҕ
радиосигналдарды ҕабылдай алады.
DVB — тиімді сурет және дыбыс сапасын
ҕамтамасыз ететін сандыҕ бейне хабар
тарату жҙйесі. Кейбір сандыҕ таратушы
станцияларында бірнеше аудио (сӛйлеу)
және/немесе телемәтін тілдері болады.

Бағдарлама таңдағышы (ЭБТ)

Ӛнім ерекшеліктері
Full HD сұйық кристалды дисплей (СКД)
Бқл теледидарда жоғары
ажыратымдылыҕты (HD) СК дисплей бар.
Ол еҗ кӛбі 1920x1080 HD
ажыратымдылығын ҕолдайды.
Бқл дисплей жарыҕтығы ыҗғайлы және
тҙстері керемет болатын
жылтылдамайтын жетілдірілген бейнені
қсынады.
Дисплейдіҗ ЖД артҕы шамы айрыҕша
ҕуат ҙнемдеу мен ерекше сурет
контрастын қсынады.

Ambilight
NonPu blish

Ambilight — теледидардыҗ артҕы жағынан
ҕабырғаға берілетін жарыҕ технологиясы.
Бқл жаҗа технология автоматты тҙрде
теледидардағы бейнеге жарыҕтыҗ тҙсі
мен жарыҕтығын сәйкестендіреді.

Электрондыҕ бағдарлама таҗдағышы
(ЭБТ) — сандыҕ арналар ҙшін ҕолдануға
болатын экрандыҕ таҗдағыш. EPG
тӛмендегілерді орындауға мҙмкіндік
береді:

Хабар таратып тқрған сандыҕ
бағдарламалар тізімін кӛру

Келетін бағдарламаларды кӛру

Бағдарламаларды жанр бойынша
топтастыру

Бағдарламалар іске ҕосылғанда еске
салуларды орнату

Ҕалаған EPG арналарын орнату
Ескертпелер:

EPG барлыҕ елдерде ҕолжетімді
емес.

ЭБТ туралы ҕосымша аҕпаратты Use
more of your TV > Use EPG (Бет 34)
(«Теледидардыҗ ҕосымша
мҙмкіндіктерін пайдалану > ЭБТ
пайдалану») бӛлімінен ҕараҗыз.
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Қазақ



Net TV

Интернетте
NonPu blish

Net TV фильмдерді, суреттерді,
аҕпараттыҕ және кӛҗіл кӛтеретін
бағдарламаларды интернет арҕылы
тікелей теледидардан кӛруге мҙмкіндік
береді. Теледидарды пайдалану> Net TV
қызметін тамашалау (Бет 26) бӛлімін
ҕараҗыз.
Net TV бағдарламаларын кӛру ҙшін
теледидарды желіге ҕосу керек. ТД
параметрлерін орнату > Желі
параметрлерін орнату (Бет 47) бӛлімін
ҕараҗыз.

Бейнефильмдер дүкені
Philips бейнефильмдер дҙкені ҙлкен
жоғары сапалы фильмдер ҕорына ҕол
жеткізіп, оларды тікелей теледидардан
кӛруге мҙмкіндік береді.
Теледидарды пайдалану > Net TV
қызметін тамашалау > Бейнефильмдер
дүкендері (Бет 30) бӛлімін ҕараҗыз.

Мультимедиа
Мультимедиалыҕ файлдарды
(фотосуреттер, музыка, бейнелер т.б.)
теледидардыҗ жанындағы USB қясына
ҕосу арҕылы немесе тікелей
компьютерден кӛріҗіз немесе ойнатыҗыз.
Теледидардың қосымша мүмкіндіктерін
пайдалану > Мультимедиаға қол жеткізу
(Бет 36) бӛлімін ҕараҗыз.

Қосымша ақпарат алу
Экрандағы
NonPu blish

Экрандыҕ пайдаланушы нқсҕаулығын оҕып
отырсыз. Нқсҕаулыҕтыҗ ҕқрамында осы
теледидарды орнатып, пайдалануға
ҕажетті толыҕ аҕпарат бар.
Бастапҕы мәзірдегі [Нұсқаулық]
параметрін таҗдап, пайдаланушы
нқсҕаулығына ӛтуге болады.
Нқсҕауларды орындамас бқрын, ҕашыҕтан
басҕару ҕқралындағы
тҙймесін басып,
пайдаланушы нқсҕаулығын уаҕытша жаба
тқрыҗыз. Негізгі мәзірде [Нұсқаулық]
тармағын таҗдап, пайдаланушы
нқсҕаулығындағы сол бетті ашыҗыз.
KK
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Интернетте осы нқсҕаулыҕтыҗ басып
шығаруға дайын PDF нқсҕасы бар. Оныҗ
ҕқрамында соҗғы аҕпарат пен осы
экрандыҕ нқсҕаулыҕта кӛрсетілмейтін
мҙмкіндіктердіҗ егжей-тегжейлі
тҙсіндірмесі бар.
PDF ҕқжатын, сондай-аҕ ӛнімніҗ басҕа
аҕпаратын, оныҗ ішінде жиі ҕойылатын
сқраҕтар және аппараттыҕ ҕқралдардыҗ
жаҗартуларын www.philips.com/support
торабынан алуға болады.

Қазақ

2 Теледидарды
пайдалану
Шолу
Бқл бӛлім жиі пайдаланылатын
теледидардыҗ басҕару элементтері мен
функцияларын шолуға мҙмкіндік береді.

Бүйір басқару элементтері
мен индикаторлар
NonPu blish

1. Ҕоршаған орта сенсоры/ ҕашыҕтан
басҕару ҕқралыныҗ сенсоры/LightGuide*.
LightGuide функциясы белгілі бір ҙлгілерде
ғана бар. LightGuide жарыҕтығын реттеу
ҙшін, [Реттеу] >[Басымдықтар]
>[LightGuide жарықтығы] тармаҕтарын
таҗдаҗыз.

Қашықтықтан басқару
пульті
Шолу
NonPu blish

1.
+/-: дыбыс деҗгейін кҙшейтеді
немесе азайтады. Бастапҕы мәзірде бқл
тҙймелер кӛлденеҗ жылжуға мҙмкіндік
береді.
2. : бастапҕы мәзірге ӛтеді. Негізгі
мәзірінде кез келген әрекетті іске ҕосу
ҙшін ҕайта басыҗыз.
3. P/CH +/- : келесі немесе алдыҗғы арнаға
ауысады. Бастапҕы мәзірде бқл тҙймелер
тік жылжуға мҙмкіндік береді.
4.
(Ambilight): Ambilight режимін
ҕосады немесе ӛшіреді. Теледидар кҙту
режимінде тқрғанда, бӛлме жарығын
ҕосады немесе ӛшіреді.

1. (Күту режимі): теледидар ҕосылған
болса, кҙту режиміне ауыстырады. Ӛнім
кҙту режимінде болса, оны ҕосады.
2.
(Бастапқы): бастапҕы мәзірге ӛтеді.
3.
(Шолу): теледидар арналарыныҗ
тізімін, электрондыҕ бағдарлама
таҗдағышын және телемәтінді таҗдау ҙшін
шолу мәзіріне ӛтеді.
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4.
(Жылжу түймелері): мәзірлерді
шарлап, элементтерді таҗдайды.
5.
(Алдыңғы/келесі): арналарды
ауыстырады. Бқған ҕоса, мәзірдіҗ
беттерінен, әндерден, альбомдардан
немесе ҕалталардан аттап ӛтеді.
6. OK: Енгізілгенді немесе таҗдауды
растайды.

13.
(Тақырыпша): *Субтитрлерді
ҕосады немесе ӛшіреді.
14.
(Арты): *Алдыҗғы мәзір экранына
ҕайтады. Теледидарды ҕайта кӛру ҙшін
басып тқрыҗыз.
МHEG режимінде ҕолданылмайды.

Батареялар
7.
(Тәжірибе): жолаҕ мәзіріне ӛтеді.
8.
(Опциялар): ағымдағы әрекет
немесе таҗдаудыҗ опцияларына ӛтеді.
9. +/- (Дауысы) және (Дауыссыз):
дыбыс деҗгейін кҙшейтеді немесе
азайтады; дыбысты ӛшіреді немесе
ҕалпына келтіреді.

10. Түрлі түсті түймелер: Тапсырмаларды
не опцияларды таҗдайды. MHEG
режимінде ҕолданылмайды.
11. 0-9 (Санды түймелер):Арнаны немесе
параметрді таҗдайды.
12.
(Сурет форматы): Сурет пішімін
таҗдайды.
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Батареяларды (AAA-LR03-1.5V немесе
CR2032-3V тҙрі) салу ҙшін ҕашыҕтан
басҕару ҕқралыныҗ артындағы батарея
ҕаҕпағын ашыҗыз.
Батареялардыҗ «+» және «-» қштарыныҗ
дқрыс тқрғанын тексеріҗіз (ішінде «+»
және «-» деп белгіленген).
Ҕашыҕтан басҕару пультін қзаҕ уаҕыт бойы
пайдаланбағанда батареяларды шығарып
алыҗыз. Батареяларды пайдаланып
болғаннан кейінгі тастау ережелеріне сай
тастаҗыз. Жұмысты бастау > Маңызды >
Пайдаланғаннан кейін (Бет 12) бӛлімін
оҕыҗыз.
Тҙрлі батареяныҗ орындарын табу ҙшін
мына суреттерді ҕараҗыз:

Жалпаҕ домалаҕ батареялы ҕашыҕтан
басҕару ҕқралы ҙшін:

AAA батареялы ҕашыҕтан басҕару ҕқралы
ҙшін (жанында):

Пайдалану

Қазақ

AAA батареялы ҕашыҕтан басҕару ҕқралы
ҙшін (бірыҗғай):

NonPu blish

Ҕашыҕтан басҕару пультін пайдаланғанда
оны теледидарға жаҕын қстап, оны
ҕашыҕтан басҕару пультініҗ сенсорына
ҕаратыҗыз.
Теледидар мен ҕашыҕтан басҕару ҕқралы
арасында жиһаз, ҕабырға немесе басҕа
кедергі тқрмағанын тексеріҗіз. Келесі
кескін тек мысал ҙшін ғана, сіздіҗ
теледидарыҗызда ҕашыҕтан басҕару
сенсорыныҗ орналасуы басҕа болуы
мҙмкін:
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Экрандағы қашықтан басқару пульті



NonPu blish

Ескертпе: егер жалғанған ҕқрылғы
HDMI-CEC ҙйлесімді болса ғана, ҕол
жетімді.
Жиі ҕолданылатын функцияларға оҗай
ӛтуге мҙмкіндік беретін экрандағы
ҕашыҕтыҕтан басҕару пульті (OSRC) бар.
Экранда бар тҙймелер теледидарда
орнатылған параметрлерге және
жалғанған HDMI-CEC ҕқрылғысыныҗ
мҙмкіндіктеріне ҕарай ӛзгереді.
ЭҚБП мүмкіндігіне ӛту
1.Теледидар немесе жалғанған
ҕқрылғыдан бейне кӛріп отырғанда,
тҙймесін басыҗыз.
2.[Құрылғы түймелерін
кӛрсету]параметрін таҗдап,
тҙймесін басыҗыз.OK3. Экрандағы
тҙймені таҗдау және пайдалану ҙшін
Жылжу түймелеріжәне OK тҙймелерін
пайдаланыҗыз.

Негізгі теледидар
мәзірлері
Бастапқы
NonPu blish

Негізгі мәзір жалғаулы ҕқрылғыларға, сурет
пен дыбыс параметрлеріне және басҕа
пайдалы мҙмкіндіктерге оҗай ҕол
жеткізуге мҙмкіндік береді.
1.
тҙймесін басыҗыз.
2. Негізгі мәзірден бір тармаҕты таҗдап,
мәзірге ҕол жеткізу ҙшін, OK тҙймесін
басыҗыз.
3. Негізгі мәзірден шығу ҙшін,
немесе
тҙймесін басыҗыз.

Бастапҕы мәзір элементін таҗдау ҙшін
алдымен Жылжу түймелері, одан кейін
OK тҙймесін басыҗыз:

[Нұсқаулық] электрондыҕ
пайдаланушы нқсҕаулығына ӛткізеді.
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[Теледидар кӛру] Басҕа кӛз
таҗдалған жағдайда, антенна кӛзіне
ҕайта ауысады.
[Жерсерігін қарау] Жерсерік (DVB-S)
кӛзі арҕылы ҕабылданған жерсерік
арналарына ҕосады.
[USB шолу] USB жад ҕқрылғысы
ҕосылған болса, мазмқн браузеріне
кіреді.
[Компьютер.шолу] жалғанған
компьютер желісініҗ мазмқн
браузеріне ӛткізеді.
[Net TV-ға шолу] Net TV ҕызметіне
кіреді.
[Scenea] Scenea тқсҕағазына ауысады.
[Виджеттерді кӛрсету] Желідегі
интернет провайдерлері арҕылы
виджеттерге ӛтеді (тек интернетке
ҕосылған болса ғана ҕол жетімді).
[Құрылғы қосу] Жаҗа ҕқрылғыларды
бастапҕы мәзірге ҕосады.
[Реттеу] Сурет, дыбыс және
теледидар параметрлерін ӛзгертуге
мҙмкіндік беретін мәзірлерге ӛтеді.

Шолу
NonPu blish

Шолу мәзірі келесі мҙмкіндіктерде жеҗіл
ӛтуге мҙмкіндік береді:

Электрондыҕ бағдарлама таҗдағышы

Теледидар арналарыныҗ тізімі

телемәтін
Шолу мәзіріне ӛту ҙшін теледидарды
кӛріп жатҕанда
тҙймесін басыҗыз.

1. Элементті таҗдау ҙшін Жылжу
түймелері тҙймесін басыҗыз:

[Бағдарлама нұсқаулығы]:
электрондыҕ бағдарлама
таҗдағышына ӛтеді.

[Арна тізімі]: теледидар арналарыныҗ
тізіміне ӛтеді.

[Телемәтін]: телемәтінге ӛтеді.

Тәжірибе
Жиі ҕолданылатын параметрлерді
ҕамтамасыз ететін жолаҕ мәзірін
пайдалану ҙшін
тҙймесін басыҗыз.

Негізгі мәзірде [Құрылғы қосу] тармағын
таҗдап, OK тҙймесін басыҗыз. Ҕқрылғыны
негізгі мәзірге ҕосу ҙшін, экрандағы
нқсҕауларды орындаҗыз.
Ҕқрылғыны негізгі мәзірден шығарып
тастау ҙшін, бір тармаҕты таҗдап,
тҙймесін басыҗыз да, [Бұл құрылғыны
жою] тармағын таҗдаҗыз. OK тҙймесін
басыҗыз.

Орнату
NonPu blish

Жолаҕ мәзірі келесі функцияларға оҗай
ӛтуге мҙмкіндік береді:

[Ambilight]: Ambilight режимін ҕосады
немесе ӛшіреді.

[Ambilight]: Ambilight жқмысыныҗ
жылдамдығын реттейді.

[Сурет форматы]:Сурет форматын
ӛзгертеді.

[Зерделі сурет]: жиі ҕолданылатын
сурет параметрлері.

[Зерделі дыбыс]: жиі ҕолданылатын
дыбыс параметрлері.

[Дауыс зорайтқыш]: Philips EasyLink
ҙшін теледидар динамиктерін
реттейді.

[Сурет ӛзгерісі]: сурет орнын
реттейді.

Каналдар тізімі
NonPu blish

Арналар тізімі теледидарда орнатылған
арналарды және ыҕтимал радио
станцияларын кӛрсетеді.
1. Теледидарды кӛріп отырғанда,
тҙймесін басыҗыз.
2.[Арна тізімі]параметрін таҗдап, одан
кейін OK тҙймесін басыҗыз.
3. Арнаны таҗдап, одан кейін арнаға ӛту
ҙшін OK тҙймесін басыҗыз.
4. Арнаны ӛзгертпестен арналар тізімінен
шығу ҙшін
тҙймесін басыҗыз.

Құрылғыларыңызды қосу
NonPu blish

Теледидарға бір ҕқрылғыны жалғағаннан
кейін, оҗай ҕол жеткізу ҙшін, бқл
ҕқрылғыны негізгі мәзірге ҕосыҗыз.

[Реттеу] бастапҕы мәзірде теледидар
параметрлерініҗ кӛбін ӛзгертуге мҙмкіндік
береді. Соныҗ ішінде:

Бейне немесе дыбыс параметрлері

Теледидар арналарыныҗ орнатуы
немесе жаҗартуы

Теледидардағы бағдарламалыҕ
ҕқралдыҗ жаҗартуы

Басҕа арнайы мҙмкіндіктер
1. Негізгі мәзірде [Реттеу] тармағын
таҗдап, OK тҙймесін басыҗыз.
2.Жылжу түймелері кӛмегімен элементті
таҗдап, OK тҙймесін басыҗыз.

[Жылдам сурет және дыбыс
параметрі]: бейне және дыбыс
параметрлеріне нқсҕаулар береді.

[Теледидар параметрлері]: кҙрделі
бейне және дыбыс параметрлері.

[Арналарды іздеу] немесе [Жерсерік
іздеу]: антенна немесе жерсерік (бар
болса) арналарын орнату нқсҕауларын
береді.

[Арна параметрлері]: кҙрделі арна
параметрлері.

[Желіге қосылу]: компьютер желісіне
ҕосылу нқсҕауларын береді.

[Желі параметрлері]: кҙрделі желі
параметрлері.

[Бағдарламалық құралды жаңарту]:
теледидардыҗ бағдарламалыҕ
ҕқралын жаҗарту нқсҕауларын береді.

[Бағдарламалық құрал параметр.]:
теледидардыҗ кҙрделі жаҗарту
параметрлері.

[Кӛрсетілімдерді кӛру]:
теледидармен ҕолдануға болатын
арнайы мҙмкіндіктердіҗ
демостранциялыҕ кӛрсетілімдері.
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2. Таҗдауыҗызды растау ҙшін OK тҙймесін
басыҗыз.

Опциялар
NonPu blish

Опция мәзірлері экранда кӛрсетілетінге
ҕатысты тиісті параметрлерді қсынады.
1. Ҕолжетімді опцияларды кӛру ҙшін
тҙймесін басыҗыз.
2. Шығу ҙшін
тҙймесін ҕайта басыҗыз.

ТД кӛру
Қосыңыз/ӛшіріңіз немесе күту режиміне
ӛтіңіз

Ескертпелер:

Теледидар ҕосылғанда, алдыҗғы ЖД
кӛрсеткіші ҕосылмайды.

Ҕосылу ҙшін теледидарға біраз уаҕыт
ҕажет болады. Осы уаҕытта
теледидар ҕашыҕтан басҕару пультіне
немесе жанғы басҕару жҙйесіне
жауап бермейді. Бқл ҕалыпты
жағдайды білдіреді.
Күту режиміне қосу үшін
Ҕашыҕтыҕтан басҕару ҕқралындағы
тҙймесін басыҗыз. Алдыҗғы жарыҕ диодты
индикатор ҕызыл болып жанады.
Ӛшіру үшін
Теледидардыҗ астыҗғы жағындағы ҕуат
ҕосҕышын 'o' кҙйіне келтіріҗіз. Теледидар
ӛшеді.
Теледидар кҙту режимінде электр ҕуатын
аз пайдаланғанмен, ҕуатты пайдалануды
жалғастыра береді. Қзаҕ уаҕыт жқмыссыз
тқрса, тӛменгі жағында орналасҕан ҕуат
ҕосҕышын пайдаланып, теледидарды
ӛшіріҗіз.
Кеңес: ҕашыҕтан басҕару пульті табылмай,
теледидарды кҙту режимінен ҕосу ҕажет
болса, теледидардыҗ бҙйіріндегі P/CH +/тҙймесін басыҗыз.

Арналарды ауыстырып қосу


Қосу үшін

Алдыҗғы ЖД кӛрсеткіші ӛшірілген
болса, теледидардыҗ тӛменгі
жағындағы ҕуат ҕосҕышын (1) ' | '
кҙйіне басыҗыз.

Алдыҗғы ЖД кӛрсеткіші ҕызыл болса,
ҕашыҕтан басҕару пультіндегі (2)
тҙймесін басыҗыз. Немесе,
теледидардыҗ бҙйіріндегі кез келген
тҙймені басып, кҙту режимінде тқрған
теледидарды ҕосыҗыз.
NonPu blish
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Ҕашыҕтан басҕару пультіндегі
тҙймесін немесе теледидардыҗ
бҙйіріндегі P/CH +/- тҙймесін
басыҗыз.




Арналар тізімін пайдалану ҙшін
тҙймесін басып, [Арна тізімі]
параметрін таҗдаҗыз.
Алдында ҕаралған арнаға ҕайту ҙшін
тҙймесін басыҗыз.
Арнаныҗ нӛмірін Санды түймелер
арҕылы енгізіҗіз.

Тек аналог немесе сандық арналарды
кӛру
Тек аналог немесе сандыҕ арналарға ӛту
ҙшін арналар тізімін сҙзгілеҗіз.
1. Арналар тізімініҗ ішінен
тҙймесін
басыҗыз.
2. [Тізімді таңдау] > [Аналогты] немесе
[Сандық] параметрлерін таҗдап, OK
тҙймесін басыҗыз.
Таҗдауға байланысты тек аналог немесе
сандыҕ арналар ҕолжетімді болады.

Дыбыс деңгейін реттеу
NonPu blish

Дыбыс деңгейін кӛбейту немесе азайту
үшін

Ҕашыҕтыҕтан басҕару ҕқралындағы
+/- тҙймесін басыҗыз.

Теледидардыҗ бҙйіріндегі
+/тҙймесін басыҗыз.

NonPu blish

Дыбысты ӛшіру немесе қосу үшін

Дыбысты ӛшіру ҙшін тҙймесін
басыҗыз.

Дыбысты шығару ҙшін тҙймесін
ҕайта басыҗыз.

Ҕқлаҕаспаптыҗ дыбыс деҗгейін дқрыстау
ҙшін [Дыбыс] мәзірін пайдаланыҗыз.
Ҕосымша аҕпаратты Setup the TV >
Change picture and sound settings > More
sound settings (Бет 42) («Теледидарды
реттеу > Бейне мен дыбыс параметрлерін
ӛзгерту > Ҕосымша дыбыс параметрлері»)
бӛлімінен ҕараҗыз.

Зерделі сурет параметрлерін пайдалану
NonPu blish

Жиі пайдаланылатын бейне
параметрлеріне ӛту ҙшін [Зерделі сурет]
жолаҕ мәзірін пайдаланыҗыз.
1. Теледидар кӛріп отырғанда,
тҙймесін басыҗыз.
2. [Зерделі сурет] параметрін, одан кейін
келесі параметрлердіҗ біреуін таҗдаҗыз:

[Реттеу]: [Жеке] ішіндегі [Сурет]
мәзірлерінде орнатылған
теледидарды жеке параметрлерге
орнатады.

[Жанды]: кҙндіз пайдалануға ҕолайлы
толыҕҕанды әрі динамикалыҕ
параметрлер.

[Табиғи]: табиғи бейне параметрі.

[Кино]: фильм кӛруге ҕолайлы
параметрлер.

[Ойын]: ойын ойнауға ҕолайлы
параметрлер.

[Қуат үнемдеу]: ҕуатты жаҕсы
ҙнемдейтін параметрлер.

[Стандартты]: кӛптеген бейне
орталары мен тҙрлеріне сәйкес
болатындай бейне параметрлерін
реттейді. Зауыттыҗ әдепкі
параметрлері.

[Фотосурет]: фотосуреттерді кӛруге
ҕолайлы параметрлер.

[Пайдаланушы орнатқан]: жеке
бейне параметрлерін ӛзгертіп,
саҕтауға мҙмкіндік береді.
3. Таҗдауыҗызды растау ҙшін OK тҙймесін
басыҗыз.
4. Шығу ҙшін
тҙймесін басыҗыз.
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Зерделі дыбыс параметрлерін пайдалану



NonPu blish

Жиі пайдаланылатын дыбыс
параметрлеріне ӛту ҙшін [Зерделі дыбыс]
жолаҕ мәзірін пайдаланыҗыз.
1. Теледидар кӛріп отырғанда,
тҙймесін басыҗыз.
2. [Зерделі дыбыс] параметрін, одан кейін
келесі параметрлердіҗ біреуін таҗдаҗыз:

[Реттеу]: [Жеке] ішіндегі [Дыбыс]
мәзірлерінде орнатылған
теледидарды жеке параметрлерге
орнатады.

[Стандартты]: кӛптеген дыбыс
орталары мен тҙрлеріне сәйкес
болатындай дыбыс параметрлерін
реттейді.

[Жаңалықтар]: жаҗалыҕтар сияҕты
сӛз дыбысына сәйкес келетін дыбыс
параметрлерін ҕолданады.

[Кино]: фильмге сәйкес келетін
дыбыс параметрлерін ҕолданады.

[Ойын]: ойын ойнауға ҕолайлы
параметрлер.

[Драма]: драмалыҕ фильмге сәйкес
келетін дыбыс параметрлерін
ҕолданады.

[Спорт]: спорттыҕ бағдарламаларға
сәйкес келетін дыбыс параметрлерін
ҕолданады.
3. Таҗдауыҗызды растау ҙшін OK тҙймесін
басыҗыз.
4. Шығу ҙшін
тҙймесін басыҗыз.

Сурет форматын ӛзгерту










[Автотолтыру]: суретті бҙкіл экран
бетіне келтіреді (субтитрлер
кӛрсетіліп тқрады). Экран аз
бқрмаланғанда қсынылады, біраҕ
ҕатты дискіге немесе компьютерге
арналмаған.
[Автомасштабтау]: суретті экран
ӛлшемімен сәйкес келетін етіп
ҙлкейтеді. Экран аз бқрмаланғанда
қсынылады, біраҕ ҕатты дискіге
немесе компьютерге арналмаған.
[Шамадан тыс үлкейту]: 4:3
таратылымдарыныҗ жан-жағындағы
ҕара даҕтарды кетіреді. Ҕатты дискіге
немесе компьютерге қсынылмаған.
[Кең экранды 16:9]: классикалыҕ 4:3
пішімін 16:9 пішіміне келтіреді. Ҕатты
дискіге немесе компьютерге
қсынылмаған.
[Кең экран]: классикалыҕ 4:3 пішімін
16:9 пішіміне қлғайтады.
[Масштабта емес]: компьютерге
арналған толыҕ мәлімет береді. [PC
режимі] функциясы [Сурет] мәзірінен
таҗдалғанда ғана ҕолданылады.

Ескертпелер:

Сурет ресурсына байланысты, кейбір
сурет форматтары ҕолданылмай,
экраннан кӛрінбейді.

Жалғанған құрылғыны
кӛру

NonPu blish

Суреттіҗ пішімін кӛруге ыҗғайлы болатын
етіп ӛзгертіҗіз.
1. тҙймесін басыҗыз.
2. Суреттіҗ пішімін таҗдап, оны растау
ҙшін OK тҙймесін басыҗыз.
Ескертпе: сурет пішімдеріне жолаҕ мәзірі
және [Реттеу] мәзірі арҕылы ӛтуге
болады.
Тӛмендегідей сурет пішімдерін таҗдауға
болады:
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Жаңа құрылғы қосу
NonPu blish

Ескертпелер:

Жалғанған ҕқрылғыдан файлдарды
кӛрмес бқрын оны негізгі мәзірге
ҕосу ҕажет.

Теледидардыҗ HDMI ARC қясына
жалғанған HDMI ARC ҙйлесімді
ҕқрылғылар автоматты тҙрде негізгі
мәзірге ҕосылады.
1. Ҕқрылғыны жалғап, ҕосыҗыз.
2.
тҙймесін басыҗыз.
3.[Құрылғы қосу] таҗдап, одан кейін OK
тҙймесін басыҗыз. Экрандағы нқсҕауларды
орындаҗыз.

Ambilight мүмкіндігін реттеу

NonPu blish
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1.
тҙймесін басыҗыз.
2. Бастапҕы мәзірден ҕқрылғыны таҗдаҗыз.
3. Таҗдауды растау ҙшін OK тҙймесін
басыҗыз.

Ambilight мәзірініҗ ішінен ҕосымша
Ambilight параметрлерін таҗдауға болады.
Теледидар кӛріп отырғанда
> [Реттеу]
> [Теледидар параметрлері] > [Ambilight]
тҙймелерін басыҗыз.
Реттелетін параметрді таҗдаҗыз:

[Динамикалық]: Ambilight әсерін
еркін және ҕозғалысты деҗгейлерініҗ
арасында орнатады. Ambilight [Түсі]
параметрі [Динамикалық] кҙйіне
орнатылған кезде ғана ҕол жетімді
болады.

[Жарықтық]: Ambilight жарыҕтығын
реттейді.

[Түсі]: алдын ала аныҕталған тҙсті
таҗдайды.

[Пайдаланушы түсі]: жеке ӛзіҗіздіҗ
Ambilight тҙсін орнатыҗыз. Бқл
опцияға ӛту ҙшін, [Ambilight] > [Түсі]
> [Пайдаланушы орнатқан]
тармағын таҗдаҗыз.

[Бӛлу]: теледидардыҗ екі жағыныҗ
арасындағы тҙс деҗгейіндегі
айырмашылыҕтарды реттейді.
Ҕозғалысты және бірыҗғай Ambilight
тҙсі ҙшін бқл мҙмкіндікті ӛшіру.

[Теледидарды ӛшіру]: теледидар
ӛшіп тқрғанда Ambilight мҙмкіндігініҗ
ӛшу жолын таҗдайды.

Ambilight режимін
пайдалану
Ambilight мүмкіндігін қосу
NonPu blish

Суреттіҗ жетілдірілген сапасын сезініп,
рахаттанып кӛріҗіз. Ambilight әсерін
толыҕҕанды пайдалану ҙшін бӛлмедегі
жарыҕты азайтыҗыз.
Ескерту
Инфраҕызыл сенсордыҗ ҕашыҕтыҕтан
басҕару пультініҗ сигналын ҕабылдауына
кедергі келтірмеуі ҙшін ҕқрылғыларды
Ambilight жарығынан алшаҕта
орналастырыҗыз.
1.
(Тәжірибе) тҙймесін басыҗыз.
2.[Ambilight]параметрін таҗдап,
тҙймесін басыҗыз.OK3. Ambilight режимін
ҕосу немесе ӛшіру ҙшін [Қосулы] немесе
[Ӛшірулі] параметрін таҗдаҗыз.
Сондай-аҕ, Ambilight режимін ҕосу немесе
ӛшіру ҙшін теледидардағы
тҙймесін
басуға болады.






["Бӛлме жарығы" күйі]: бӛлме
жарығы режимін таҗдайды. Бқл
параметр бӛлме жарығы функциясы
кҙту режимінде ҕосылған жағдайда
ҕойылады.
[Сценалық жарық]: Scenea ҕосылған
кезде Scenea бӛлме жарығын ҕосады
немесе ӛшіреді.
[Панель түсі]: ҕабырға тҙсіне сәйкес
келетін тҙсті таҗдайды.
Теледидардыҗ артындағы
ҕабырғаныҗ тҙсімен ҙйлесуі ҙшін,
Ambilight ӛзініҗ тҙстерін реттейді.

Ambilight әрекетін орнату
NonPu blish

Ambilight әрекет ету жылдамдығын
реттеудіҗ алдында,
> [Реттеу] >
[Теледидар параметрлері] > [Ambilight] >
[Түсі] > [Динам-қ] тҙймелерін басыҗыз.
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Жалғанған құрылғыдан қараңыз

Ambilight мҙмкіндігініҗ экрандағы
бейнелерге әрекет ету жылдамдығын
орнатыҗыз.
1.
(Тәжірибе) тҙймесін басыҗыз.
2.[Ambilight]параметрін таҗдап, одан
кейін OK тҙймесін басыҗыз.
3. Ambilight сезімталдығын реттеу ҙшін
сырғытпаны жылжытыҗыз.
4. Сырғытпадан шығу ҙшін
тҙймесін
басыҗыз.
5. Таҗдауды растау ҙшін OK тҙймесін
басыҗыз.

Бӛлме жарығын қолдану
(Тек ҕана белгілі модельдерде
орнатылған)
Теледидар кҙту режимінде тқрғанда,
Ambilight режимін ҕосып, бӛлме жарығы
әсерін жасауға болады.
Теледидар кҙту режимінде тқрғанда,
бҙйіріндегі
тҙймесін басыҗыз.
Ескертпе: бӛлме жарығын ҕосу ҙшін 5
секундтан кӛп уаҕыт кетуі мҙмкін.
Басҕа бӛлме жарығы тҙсін таҗдау ҙшін
Теледидарды пайдалану >Ambilight
әсерін қолдану> Ambilight мүмкіндігін
реттеу (Бет 25) тармағын кӛріҗіз.

Net TV қызметін
тамашалау
Net TV деген не?
Koninklijke Philips Electronics N.V. Net TV
ҕызметініҗ жабдыҕтаушылары берген
мазмқнға жауап бермейді.
Net TV сіздіҗ теледидарыҗызға арнап
жасалған интернет ҕызметтері мен
веб-тораптарын қсынады. Теледидар
экраны арҕылы танымал веб-тораптарға
кіруге, аҕпаратты ойын-сауыҕ
бағдарламаларын ҕарауға, бейне жалдауға,
жіберіп алған телекӛрсетілімдерді кӛруге
немесе виджеттерге ӛтуге болады.
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Net TV беттері
Еліҗіздіҗ танымал веб-тораптарыныҗ
веб-беттері теледидарда ҕолдану ҙшін
бейімделген. Газет таҕырыптарын оҕыҗыз,
соҗғы бейне хиттерін ҕараҗыз немесе ауа
райын тексеріҗіз.
Net TV бағдарлама таңдағышы
Net TV ҕызметіне ҕосылған кезде,
теледидар бағдарлама таҗдағышы
интернетті пайдаланып, аҕпарат жинайды.
Бағдарламаңызды жіберіп алдыңыз ба?
Егер хабар тарату станциясы осы ҕызметті
қсынса, жіберіп алған таҗдаулы
бағдарламаны кӛру мҙмкіндігіне ие
боласыз. Бағдарламаны ӛзіҗізге ыҗғайлы
уаҕытта кӛруіҗізге болады.
Бейнелер дүкені
Net TV ҕызметі арҕылы сҙйікті киноны
желідегі бейнефильмдер дҙкенінен жалдап
кӛруге болады.
Жаңа қызметтер
Жаҗа ҕызметтер тқраҕты ҕосылады. Жаҗа
ҕызметтер туралы білу ҙшін, Net TV
беттеріне жиі кіріп тқрыҗыз.
Ескертпелер:

TV қсынатын ҕызметтер әр елдерде
ӛзгеше болады.

Net TV арҕылы интернетке ҕосылуға
немесе кез келген веб-торапты
кӛруге болады. Дегенмен, кейбір
веб-тораптардыҗ теледидар
экранында ҕарау ҙшін
бейімделмегенін және белгілі бір
ҕосалҕы модульдер (мысалы,
беттерді немесе бейнелерді кӛру)
теледидарда ҕол жетімді
болмайтынын есте саҕтаҗыз.

Net TV ҕызметінде ҕол жетімді
ҕызметтердіҗ саны ӛзгеруі мҙмкін.
Ҕызметтердіҗ функциялары да
ӛзгеруі мҙмкін. Бӛл ӛзгерістер
автоматты тҙрде жаҗартылады.
Соҗғы ҕосылған немесе ӛзгертілген
ҕызметтерді «Жаҗа» категориясында
кӛруге болады.

Net TV бір бетті бір уаҕытта толыҕ
экранда кӛрсетеді.

Бқл теледидарда файлдарды жҙктеуге
немесе саҕтауға, сондай-аҕ ҕосалҕы
модульді орнатуға болмайды.

Не қажет
Net TV ҕызметтерін пайдалану ҙшін,
теледидарды жылдамдығы жоғары
интернет байланысы бар
маршрутизаторға жалғаҗыз. Толығыраҕ
ТД параметрлерін орнату > Желі
параметрлерін орнату (Бет 47) бӛлімінен
оҕыҗыз.
Ҕосылған соҗ, Net TV ҕызметініҗ экранда
параметрлерін орнату ҙшін,
тҙймесін
басыҗыз, [Net TV-ға шолу] параметрін
таҗдаҗыз. Толығыраҕ ТД пайдалану > Net
TV қолдану > Бірінші рет қолдану (Бет
Error! Bookmark not defined.) бӛлімінен
оҕыҗыз.

Бірінші рет қолдану
Тіркелудің артықшылықтары
Philips торабында тіркелу арҕылы,
артыҕшылыҕтар мен ӛнім туралы
аҕпараттыҗ жаҗартуларын алып тқруға
болады.
Ата-ана бақылауы мүмкіндігінің
артықшылықтары
Ата-ана баҕылауы ҕосулы болса,
ҕызметтерді және/немесе ҕызметтердіҗ
санаттарын ҕқлыптауға және ашуға
болады. Балаларға рқҕсат етілмейтін
кейбір ҕызметтерді ашуға болады. Бқл
ҕызметтер басынан бекітілген.
Ата-ана бақылауының сипаттары

Net TV беттеріндегі ҕызметтерді
ғана ҕқлыптауға болады. Жарнамалар
мен интернет веб-тораптары
ҕқлыптанбайды.

Бқл ел ҙшін ҕызметтер ҕқлыпталған.
Бқл категориялар барлыҕ елдер ҙшін
ҕқлыпталған.

Алғашқы орнату
1. Пайдалану шарттарымен келісу.
2. Net TV ҕызметі ҙшін тіркелу.
3. Ата-ана баҕылауы режимін ҕосу.
Тіркелу жолы
Тіркелу ҙшін электрондыҕ пошта
мекенжайы мен интернетке ҕосылған
компьютер керек. Алғашҕы орнату кезінде
тіркелуден ӛтіп кеткен болсаҗыз, кейінірек
Net TV бастапҕы бетінен тіркелуге
болады.
Net TV ҕызметіне тіркелу ҙшін, экранға
электрондыҕ пошта мекенжайын енгізіҗіз.
Экрандыҕ пернетаҕтаны ашу ҙшін, мәтін
жолын белгілеп, OK тҙймесін басыҗыз.
Таҗбаларды бір-бірден енгізіҗіз. [Register]
(Тіркелу) параметрін таҗдап, OK тҙймесін
басыҗыз.
Электрондыҕ пошта мекенжайыҗызға
тіркеу электрондыҕ хаты жіберілсе, хабар
кӛрсетіледі. Компьютерден электрондыҕ
хатты ашып, тіркелу ҙлгісін алу ҙшін
сілтемені басыҗыз. Ҙлгіні толтырып, оны
жіберу ҙшін тҙймені басыҗыз.
Теледидардан OK параметрін таҗдап, Net
TV бастапҕы бетін ашу ҙшін OK тҙймесін
басыҗыз.
Ата-ана бақылауы режимін қосу
Net TV бастапҕы бетін алғаш ашҕанда,
ата-ана баҕылауын ҕосуға болады. Ата-ана
баҕылауы режимі ҕосылған жағдайда, жеке
ҕқлыптау/ашу кодын енгізу керек болады.
4 санды Net TV ҕқлыптау/ашу кодын
енгізіҗіз.
Ҕашыҕтан басҕару ҕқралындағы Санды
түймелер тҙймесін пайдаланыҗыз. Дәл
осы кодты растау ҙшін ҕайтадан енгізіҗіз.
Net TV пайдалануға дайын.

Net TV шолу
Net TV бастапҕы бетіне ӛту:
1.
тҙймесін басыҗыз.
2.[Net TV-ға шолу]параметрін таҗдап,
одан кейін OK тҙймесін басыҗыз.
Теледидар Net TV ҕызметіне жалғанып,
бастапҕы бетті ашады.
Net TV ҕызметінен шығу ҙшін,
тҙймесін басып, басҕа әрекетті таҗдаҗыз.
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Бастапқы бет
Бастапҕы бет таҗдаулы ҕызметтерді және
кейбір қсынылған ҕызметтерді кӛрсетеді.
Net TV ҕызметін осы беттен шолуға
болады.
Бастапҕы бетке ҕайту ҙшін,
(Шолу)
тҙймесін басыҗыз.
Net TV қызметін ашу
Жылжу түймелері арҕылы Net TV
ҕызметін таҗдаҗыз. Таҗдалған ҕызметті
ашу ҙшін, OK тҙймесін басыҗыз.
Жабыҕ ҕқлып суреті ашылған беттіҗ
ҕауіпсіз бет екенін білдіреді.
Net TV қызметінде жылжу
Net TV ҕызметінде аралау мҙмкіндігі
ҕызметке ҕарай әртҙрлі болуы мҙмкін.
Ҕызметте жылжу ҙшін, Жылжу түймелері
және OK тҙймесін пайдалануға болады.
Кейбір ҕызметтер ӛз ҕызметтерінде
жылжу әдісін кӛрсетеді.
Алдыҗғы бетке ҕайту ҙшін,
(Арты)
тҙймесін басыҗыз.
Барлық қызметтер
Елдегі бар ҕызметтерді ҕарау ҙшін,
[Services] (Ҕызметтер) параметрін таҗдап,
OK тҙймесін басыҗыз.
Осы бетте, барлыҕ ҕызметтерді кӛруге
немесе оларды санат бойынша кӛруге
болады, мысалы, Жаҗалыҕтар немесе
Ойын-сауыҕ. Ҕызметтерді санат бойынша
кӛру ҙшін, сол жаҕтағы бағаннан санатты
таҗдап, OK тҙймесін басыҗыз.
Опциялар
Тӛмендегілердіҗ бірін таҗдау ҙшін,
(Опциялар) тҙймесін басыҗыз.

Ҕқлыптау ҕызметі

Таҗдаулыны белгілеу

Ата-ана баҕылауын ажырату

Ҕашыҕтан басҕару ҕқралын кӛрсету

Бетті ҕайта жҙктеу

Бетті масштабтау

Ҕауіпсіздік аҕпараты

Net TV жадын ӛшіру
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Қызметті құлыптау
Net TV ҕызметін ҕқлыптау ҙшін, оныҗ
белгішесін таҗдаҗыз және
(Опциялар)
тҙймесін басыҗыз. [Lock service]
(Ҕызметті ҕқлыптау) параметрін таҗдап,
OK тҙймесін басыҗыз. Ҕызмет белгішесі
ҕқлып белгішесімен белгіленеді.
Ҕқлыптаулы ҕызметті ашу ҙшін, 4 санды
кодты енгізу ҕажет. Ҕқлыптаулы ҕызметті
ашҕан соҗ, ҕқлыпты жоюға болады.
Таңдаулыны белгілеу
Ҕызметті таҗдаулы етіп белгілеу ҙшін,
ҕызмет белгішесін таҗдаҗыз және
(Опциялар) тҙймесін басыҗыз. [Mark
favourite] (Таҗдаулыны белгілеу)
параметрін таҗдап, OK тҙймесін басыҗыз.
Таҗдаулы етіп 12 ҕызметті белгілеуге
болады. Таҗдаулы беттер Net TV
бастапҕы бетінде кӛрсетіледі.
Ҕызметтер тармағында, таҗдаулы
ҕызметтер жқлдызшамен белгіленеді.
Тек Net TV ҕызметтерін таҗдаулы етіп
белгілеуге болады. Жарнамалар мен
интернет веб-тораптарын белгілеуге
болмайды.
Таңдаулылардан белгіні алу
Таҗдаулыдан белгіні алу ҙшін, таҗдаулы
ҕызметтіҗ белгішесін таҗдап,
(Опциялар) тҙймесін басыҗыз және
[Unmark favourite] (Таҗдаулылардан
белгіні алу) параметрін таҗдаҗыз.
Ата-ана бақылауын ажырату
Ата-ана баҕылауын ӛшіру ҙшін,
(Опциялар) тҙймесін басыҗыз және
[Disable parental control] (Ата-ана
баҕылауын ажырату) параметрін таҗдаҗыз.
Ата-ана баҕылауын ажырату ҙшін, 4 санды
кодты енгізіҗіз.
Қашықтан басқару құралын кӛрсету
Ойнату , Айналдыру
және Жылдам
ӛткізу
сияҕты пернелерді [Қосымша
түймелерді кӛрсету] арҕылы шығаруға
болады.
(Опциялар) тҙймесін басып, [Қосымша
түймелерді кӛрсету] тармағын таҗдаҗыз.
Экрандағы осы пернелер арҕылы
жалғанған аудио немесе бейне
ойнатҕышын басҕаруға болады.

Бетті масштабтау
Интернет бетін ҙлкейту және кішірейту
ҙшін,
(Опциялар) тҙймесін басып,
[Zoom page] (Бетті масштабтау)
параметрін таҗдаҗыз. Ҙлкейту параметрін
орнату ҙшін, сырғытпалы жолаҕты
пайдаланыҗыз.
Интернет бетінде жоғары немесе тӛмен
жылжу ҙшін, Жылжу түймелері тҙймесін
басып, белгіленген элементтен басҕа
белгіленген элементке ӛтіҗіз.
Қауіпсіздік ақпараты
Беттіҗ ҕауіпсіздік аҕпаратын кӛру ҙшін,
(Опциялар) тҙймесін басып, [Security info]
(Ҕауіпсіздік аҕпараты) параметрін
таҗдаҗыз.
Net TV жадын ӛшіру
Абайлаңыз - бқл опция Net TV ҕызметін
толығымен ҕалпына келтіреді.
Net TV жадын, соныҗ ішінде
таҗдаулыларды, ата-ана баҕылауыныҗ
кодын, кілтсӛздерді, cookie файлдарын
және журналды толығымен ӛшіру ҙшін,
(Опциялар) тҙймесін басып, [Clear Net
TV memory] параметрін таҗдаҗыз.
Басқа елге арналған Net TV қызметтері
Ҕызметтер елге ҕарай әртҙрлі болуы
мҙмкін. Басҕа елдіҗ ҕызметтеріне ҕосылу
ҙшін, беттіҗ тӛменгі оҗ жағынан
[Country : …] (Ел: …) параметрін таҗдап,
OK тҙймесін басыҗыз. Елді таҗдап, OK
тҙймесін басыҗыз.

Интернет веб-тораптары
Net TV ҕызметі арҕылы интернетке
ҕосылуға болады. Кез келген веб-торапты
кӛруге болады, біраҕ кӛптеген интернет
веб-тораптары теледидар экранында
кӛруге бейімделмеген және кейбір
ҕосалҕы модульдер (мысалы, беттер мен
бейнелер кӛру) теледидарда жоҕ.
Интернет торабын ашу
Интернет бетіне ӛту ҙшін [Internet]
(Интернет) параметрін таҗдап, OK
тҙймесін басыҗыз. Ҕажетті веб
мекенжайын енгізу ҙшін, экран
пернетаҕтасын пайдаланыҗыз. Таҗбаны
таҗдап, оны беттіҗ жоғарғы жағындағы
мекенжай жолына енгізу ҙшін, OK
тҙймесін басыҗыз.
Мекенжайды енгізгеннен кейін, [Go]
(Ӛту) параметрін таҗдаҗыз және
интернет веб-торабын жҙктеу ҙшін, OK
тҙймесін басыҗыз.
Ашыҕ интернет бетіндегі бар
сілтемелерге жылжып бару ҙшін, Жылжу
түймелері параметрін ҕолданыҗыз, ал
сілтемеге ӛту ҙшін, OK тҙймесін басыҗыз.
Интернет журналы
Net TV кірген торапты журнал тізіміне
автоматты тҙрде ҕосады. Кейін, тізімнен
торап белгішесін таҗдауға болады және
оны ашу ҙшін, OK тҙймесін басуға болады.
Журнал тізімінде жоғары немесе тӛмен
жылжу ҙшін, Жылжу түймелері тҙймесін
ҕолданыҗыз.
Net TV журналын тазалау
Журнал тізімінде торап белгішесі
таҗдалып тқрғанда, бҙкіл тізімді ӛшіруге
болады.
(Опциялар) тҙймесін басып,
[Clear history] (Журналды ӛшіру)
параметрін таҗдаҗыз.

NonPu blish

Koninklijke Philips Electronics N.V. мамзқнға
және мазмқн провайдерлері арҕылы
берілген мазмқн сапасына жауапты
болмайды.
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Оныҗ функциясын орындау ҙшін, пернені
таҗдап, OK тҙймесін басыҗыз. Экрандыҕ
пернелерді жасыру ҙшін,
(Арты)
тҙймесін басыҗыз.
Бетті қайта жүктеу
Егер бетті ҕайта жҙктеу барысында ҕате
орын алса, оны ҕайта жҙктеп кӛріҗіз.
(Опциялар) тҙймесін басып, [Reload page]
(Бетті ҕайта жҙктеу) параметрін таҗдаҗыз.

Бейнелер дүкендері
Осы теледидар арҕылы, бейнені желідегі
бейнелер дҙкенінен жалдауға болады.
1. Бейнелер дҙкенін ашыҗыз. Тіркелу
немесе пайдаланушы мәліметтерін енгізу
ҕажет болуы мҙмкін.
2. Бейнені таҗдаҗыз.
3. Желі арҕылы тӛлем жасаҗыз.
4. Бейнені жҙктеп алыҗыз.
5. Ҕарауды бастаҗыз.
Не қажет
Бейнені жалға алу және жҙктеп алу ҙшін,
теледидар жоғары жылдамдыҕты
интернетке ҕосылған болуы тиіс. Желіге
ҕосылу туралы толығыраҕ аҕпаратты ТД
параметрлерін орнату > Желі
параметрлерін орнату (Бет 47) бӛлімінен
оҕыҗыз.
Теледидар SD карта қясына салынатын SD
жад-картасы болуы тиіс.
SD картасын пішімдеу
SD картасын бейне жады ретінде пішімдеу
ҙшін, SD картасын SD қясына салыҗыз.
Теледидар SD картасын автоматты тҙрде
пішімдей бастайды. Жазу жылдамдығы
бейнені тасымалдау ҙшін жеткіліксіз болса,
теледидар SD картасын ҕабылдамайды.
Пішімделген соҗ, SD картасын қяда
тқраҕты ҕалдырыҗыз. Теледидарды қосу
> SD картасын салу (Бет 73) бӛлімін
оҕыҗыз.
NonPu blish

Бейнелер дүкенін кӛру
Бейнелер дҙкенін кӛру ҙшін,
тҙймесін
басыҗыз, [Net TV] > [Video stores]
(Бейнелер дҙкендері) параметрін таҗдап,
OK тҙймесін басыҗыз. Бейнелер дҙкенініҗ
беті елдегі бар дҙкендерді кӛрсетеді.
Дҙкенді кӛру ҙшін, оныҗ белгішесін
таҗдаҗыз және OK тҙймесін басыҗыз.
Бейнені жалға алу
Жалға алу ҙшін, бейненіҗ дҙкен бетіндегі
белгішесін таҗдап, OK тҙймесін басыҗыз.
Кӛбінесе бейнені 1 кҙнге немесе бірнеше
кҙнге, тіпті 1 сағатҕа жалға алуға болады.
Бейнені таҗдау және жалға алу дҙкеннен
дҙкенге ӛзгереді.
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Тӛлем
Дҙкен жҙйеге кіруді, ал есептік жазба
болмаған жағдайда, жҙйеге кіру есептік
жазбасын жасауды сқрайды. Кіру аты
электрондыҕ пошта мекенжайы мен жеке
PIN кодынан тқруы тиіс. Кірген кезде,
тӛлем әдісін таҗдауға болады, кӛбінесе
несие картасы немесе ҕауіпсіздік коды.
Бейнелер дҙкенініҗ веб-торабынан тӛлем
шарттары туралы ҕосымша аҕпаратты
алыҗыз.

Санды кодты (PIN) енгізу ҙшін,
ҕашыҕтан басҕару ҕқралындағы
Санды түймелер тҙймесін
ҕолданыҗыз.

Электрондыҕ пошта мекенжайын
енгізу ҙшін, беттегі мәтін жолын
таҗдап, OK тҙймесін басыҗыз.
Пернетаҕтадағы таҗбаны таҗдаҗыз
және оны енгізу ҙшін, OK тҙймесін
басыҗыз.
Бейне жүктеу
Тӛлем аяҕталған соҗ, бейне жадындағы
бейнені жҙктеуге болады. Жҙктеу
барысында, теледидар бейне ойнатуға
дайын екенін ескерткенше теледидар
бағдарламасыныҗ кӛрілуін жалғастыруға
болады.
Егер жҙктеу тоҕтатылса, бейнені жалға
беру мерзімі біткенше жҙктеуге болады.
Қарауды бастау
Жҙктелген бейнефильмді кӛру ҙшін,
тҙймесін басып, [Net TV] > [Video stores]
(Бейнелер дҙкендері) параметрін таҗдап,
OK тҙймесін басыҗыз.
Жҙйеге кіру мәліметтері арҕылы, бейне
жалға алынған желі дҙкеніне ӛтіп,
жҙктелген бейнелер тізімінен бейнені
таҗдаҗыз. Бейнені таҗдап, ойнату ҙшін,
OK тҙймесін басыҗыз.

Виджеттер — экранныҗ тӛменгі
жағындағы кіші аҕпарат панельдері. Олар
жаҗалыҕтар, жоспарланған фильмдер
немесе қшу аҕпараты сияҕты тҙрлі
таҕырыптағы аҕпаратты қсынады.
Виджеттер интернеттен алынады және
жаҗа виджеттер тқраҕты ҕосылады.
Виджеттерде дыбыс немесе бейне
болмайды.
Не қажет
Экранда виджеттерді кӛрсету ҙшін,
теледидарды жылдамдығы жоғары
интернетке ҕосу керек.
Желіге ҕосылу туралы толығыраҕ
аҕпаратты ТД параметрлерін орнату >
Желі параметрлерін орнату (Бет 47)
бӛлімінен оҕыҗыз.
Виджеттерді кӛрсету
Виджеттер параметріне кіру ҙшін,
тҙймесін басып, [Виджеттерді кӛрсету]
параметірн таҗдаҗыз және OK тҙймесін
басыҗыз. Оған ҕоса, виджеттерді
ҕашыҕтан басҕару ҕқралындағы Кӛк перне
арҕылы тікелей ашуға немесе жабуға
болады. Виджеттер экранныҗ тӛменгі
жағында кӛрсетіледі.
Бастапҕы виджеттерді басҕа
виджеттермен ауыстыруға болады.
Виджет таңдау
Виджет таҗдау маҕсатында белгіні
орналастыру ҙшін, немесе тҙймесін
басыҗыз. Экранда тек 4 виджет
кӛрсетіледі, алайда ҕосымша виджеттер
ҕосуға болады.
Виджетті ашу
Экранда толыҕ бетте кӛрсету ҙшін,
виджетті таҗдап, OK тҙймесін басыҗыз.
Опциялар
Экрандағы виджеттер арҕылы тӛмендегіні
таҗдау ҙшін,
(Опциялар) тҙймесін
басыҗыз.

Виджет параметрлерін орнату

Виджет ҕосу

Виджетті жою

Виджетті жылжыту

Кӛріністі ауыстыру

Виджет параметрлерін орнату
Параметрлерін орнату ҙшін, виджетті
таҗдап,
(Опциялар) тҙймесін басыҗыз
және [Setup Widget] (Виджет
параметрлерін орнату) параметрін
таҗдаҗыз.
Мәтін енгізу ҙшін, мәтін жолын таҗдап,
OK тҙймесін басыҗыз. Пернетаҕтадағы
таҗбаны таҗдаҗыз және оны енгізу ҙшін,
OK тҙймесін басыҗыз.
NonPu blish

Виджет қосу
Виджет ҕосу ҙшін,
(Опциялар)
тҙймесін басыҗыз және [Add Widget]
(Виджет ҕосу) параметрін таҗдаҗыз.
Виджетті іздеу маҕсатында виджет
жинағыныҗ ішінде жоғары немесе тӛмен
жылжу ҙшін, немесе параметрлерін
пайдаланыҗыз. Ҕосу ҙшін, виджетті
таҗдап, OK тҙймесін басыҗыз.
Виджетті алып тастау
Виджетті жою ҙшін,
(Опциялар)
тҙймесін басыҗыз және [Remove Widget]
(Виджетті жою) параметрін таҗдаҗыз.
Виджетті жылжыту
Виджетті экрандағы тізімде жылжыту ҙшін,
(Опциялар) тҙймесін басып, [Move
Widget] (Виджетті жылжыту) параметрін
таҗдаҗыз. Виджетті ҕайта орнату ҙшін,
немесе тҙймесін басып,одан кейін OK
тҙймесін басыҗыз.
Кӛріністі ауыстыру
Виджеттер экранда субтитрлерді немесе
басҕа аҕпаратты жасырса, теледидар
бейнесін жоғары ҕарай жылжытуға
болады. Виджеттерді теледидар
бейнесініҗ жоғарғы немесе астыҗғы
жағында кӛру ҙшін,
(Опциялар)
тҙймесін басып, [Switch view] (Кӛріністі
ауыстыру) параметрін таҗдаҗыз.
Виджеттердіҗ бар немесе жоҕ болуы елге
ҕарай әртҙрлі болады.
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Виджеттер

Желілік ТВ
NonPu blish

Кейбір сандыҕ тарату станциялары желілік
ТВ ҕызметін қсынады. Желілік ТВ
ҕызметініҗ кӛмегімен жіберіп алған
бағдарламаларды кӛруге болады. Желілік
ТВ хабар тарату станциясыныҗ бетіне
ҕандай бағдарламалар бар екенін кӛру
ҙшін кіріҗіз.
Не қажет
Желілік ТВ ҕызметін пайдалану ҙшін,
теледидар жылдамдығы жоғары
интернетке ҕосылған болуы керек.
ТД параметрлерін орнату > Желі
параметрлерін орнату (Бет 47) бӛлімін
оҕыҗыз.
Желілік ТВ параметрін Net TV
қызметінен ашу
Желілік ТВ ҕызметін Net TV ҕызметінен
ашу ҙшін,
тҙймесін басып, [Net TV-ға
шолу] параметрін таҗдаҗыз және OK
тҙймесін басыҗыз. Net TV ҕызметтерінде,
керекті бағдарламаны тарататын ТВ
арнасыныҗ белгішесін іздеҗіз. Ҕызметті
таҗдап, OK тҙймесін басыҗыз.
Желілік ТВ параметрін арнада ашу
ТВ арнасыныҗ желілік ТВ ҕызметін тікелей
ашу ҙшін, Қызыл пернені басыҗыз. Егер
бқл ҕызмет бар болса, теледидар тарату
станциясыныҗ бетін ашады.
Желілік ТВ ҕызметін ҕолдану мҙмкіндігі
елге ҕарай әртҙрлі болады.
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Телемәтінді пайдалану
Бетті таңдау
NonPu blish

1.
тҙймесін басыҗыз.
2.[Телемәтін]параметрін таҗдап, одан
кейін OK тҙймесін басыҗыз.
3. Тӛмендегі әрекеттерді орындау арҕылы
бетті таҗдаҗыз:

Бетті Санды түймелер арҕылы енгізу.

Келесі немесе алдыҗғы бетті кӛру
ҙшін
немесе
тҙймелерін басу.

Тҙрлі тҙсті кодпен берілген элементті
таҗдау ҙшін Түрлі түсті түймелер
тҙймесін басу.
4. Телемәтіннен шығу ҙшін
тҙймесін
басу.

Телемәтін опцияларын қолдану
NonPu blish

1. Телемәтін ҕызметінде болғанда
тҙймесін басыҗыз.
2. Кез келген опцияны таҗдаҗыз:

[Бетті қатыру] / [Бетті босату]:
ағымдағы бетті ҕатырады немесе
ҕатыруды алады.

[Екі экранды] / [Толық экран]:
телемәтінді экранныҗ оҗ жағына, ал
ағымдағы арнаны немесе кӛзді
экранныҗ сол жағына айыратын ҕос
экранды телемәтінді ҕосады немесе
ажыратады.

[T.O.P. шолу]: Беттер кестесі (Б.К.)
телемәтін таратылымдары бет
нӛмірлерін пайдаланбай бір
таҕырыптан екіншісіне секіруге
мҙмкіндік береді.



[Ұлғайту] / [Қалыпты кӛрініс]: оҕуға
ҕолайлы болуы ҙшін телемәтін бетін
ҙлкейтуге болады. Ҙлкейтілген
экранда жылжу ҙшін Жылжу
түймелері тҙймесін басыҗыз.

[Кӛрсету]: жқмбаҕтардыҗ немесе бас
ҕатырғыштардыҗ шешімдері сияҕты
беттегі жасырын аҕпаратты
жасырады немесе кӛрсетеді.

[Ішкі беттер циклы]:ҕолдану мҙмкін
болғанда ішкі беттерді автоматты
тҙрде ҕарап шығады.

[Тіл]: басҕа таҗбалар ҕатарын
пайдаланғанда тілді дқрыс кӛрсету
ҙшін басҕа тілдер тобына ауысады.
3. Опциялар мәзірінен шығу ҙшін,
тҙймесін басыҗыз.

Телемәтін тілін таңдау
Кейбір сандыҕ телевизия таратушылары
бірнеше телемәтін тілдерін ҕамтамасыз
етеді. Бастапҕы және екінші тілді орнатуға
болады.
1.
тҙймесін басыҗыз.
2. [Реттеу] > [Арна параметрлері]
тармағын немесе [Жерсерік
параметрлері] > [Тілдер] > [Негізгі
телемәтін] яки [Кӛмекші телемәтін]
тармағын таҗдаҗыз.
3. Таҗдаулы телемәтін тілдерін таҗдап,
OK тҙймесін басыҗыз.

Ішкі беттерді таңдау
NonPu blish

Телемәтінніҗ бет нӛмірінде бірнеше ішкі
бет болуы мҙмкін. Ішкі беттер негізгі бет
нӛмірі ҕасындағы жолаҕта кӛрсетіледі.
Телемәтін бетінде болғанда ішкі беттерді
таҗдау ҙшін немесе тҙймелерін
басыҗыз.

Телемәтінді іздеу
NonPu blish

1. Телемәтін ҕызметінде болғанда Бірінші
сӛзді немесе санды белгілеу ҙшін OK
тҙймесін басыҗыз.
2. Ізделетін сӛзді немесе санды елемей
ӛту ҙшін Жылжу түймелері тҙймесін
басыҗыз.
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3 Теледидардың
қосымша
мүмкіндіктерін
пайдалану

NonPu blish

3. Іздеуді бастау ҙшін OK тҙймесін
басыҗыз.
4. Іздеуден шығу ҙшін ешбір сӛз немесе
сан белгіленбегенше тҙймесін басыҗыз.

Сандық телемәтінді пайдалану
NonPu blish

Кейбір сандыҕ телевизия таратушылары
ӛздерініҗ BBC1 сияҕты сандыҕ теледидар
арналарында арнайы сандыҕ мәтін немесе
интерактивті ҕызметтер қсынады.
Сандыҕ телемәтін ҕызметінде болғанда:

Элементтерді таҗдау немесе белгілеу
ҙшін Жылжу түймелері тҙймесін
басыҗыз.

Опцияны таҗдау ҙшін Түрлі түсті
түймелер пайдаланып, растау немесе
іске ҕосу ҙшін OK тҙймесін басыҗыз.
Ескертпе: Субтитрлар таратылып,
[Субтитрлер] параметрі ҕосылғанда
сандыҕ мәтін ҕызметтері ҕқлыптанады.
Use more of your TV (« Теледидардың
қосымша мүмкіндіктерін пайдалану ») >
Use subtitles («субтитрлерді пайдалану»)
(Бет 36) ҕараҗыз.

2.5 телемәтін нұсқасын пайдалану
NonPu blish

2.5 телемәтін нқсҕасы бірҕалыпты
телемәтінге ҕарағанда кӛбірек тҙстер мен
жаҕсыраҕ сызбаларды қсынады. Егер 2.5
телемәтін нқсҕасы арна арҕылы таратылса,
ол әдепкі мәні бойынша ҕосылады.
Teletext 2.5 қызметін қосу немесе ӛшіру
1.
тҙймесін басыҗыз.
2. [Реттеу] > [Теледидар параметрлері] >
[Басымдықтар] > [Телемәтін 2,5] >
[Қосулы] немесе [Ӛшірулі] параметрлерін
таҗдап, OK тҙймесін басыҗыз.

Таңдаулы арналар
Арналарды қосу немесе ӛшіру
NonPu blish

1.
тҙймесін басыҗыз.
2.[Арналар тізімі:]параметрін таҗдап, одан
кейін OK тҙймесін басыҗыз.
3.
тҙймесін басыҗыз.
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4. [Сүйікті деп белгілеу] немесе [Сүйікті
деген белгіні алу] параметрлерін таҗдап,
OK тҙймесін басыҗыз.
Арналар кестесіне жқлдыз шығып,
арнаныҗ сҙйікті тізімге ҕосылғанын
кӛрсетеді. Арнаны таҗдаулылар тізімінен
ӛшіргенде жқлдызша жоғалып кетеді.

Сүйікті тізімді таңдау
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Сҙйікті тізімдегі арналарды ғана кӛріҗіз
немесе сҙйікті тізім ҕазір таҗдалғанда
барлыҕ арналарды кӛріҗіз.
1. Арналар тізімінде
тҙймесін басыҗыз.
2. Арналарды таҗдаулылар тізімінде
кӛрсету ҙшін, [Тізімді таңдау] > [Сүйікті]
параметрін таҗдаҗыз, ал бҙкіл арналарды
кӛрсету ҙшін, [Барлығы] параметрін
таҗдаҗыз.
3. Таҗдауды растау ҙшін OK тҙймесін
басыҗыз.

EPG пайдалану
Шолу
NonPu blish

Электрондыҕ бағдарлама таҗдағышы
(ЭБТ) — сандыҕ арналарға арналған
экрандыҕ таҗдағыш. EPG тӛмендегілерді
орындауға мҙмкіндік береді:

Хабар таратып тқрған сандыҕ
бағдарламалар тізімін кӛру

Келетін бағдарламаларды кӛру

Бағдарламаларды жанр бойынша
топтастыру

Бағдарламалар іске ҕосылғанда еске
салуларды орнату

Ҕалаған EPG арналарын орнату
Ескертпе: ЭБТ бҙкіл елдерде болмауы
мҙмкін.

EPG нұсқаулығын қосу
NonPu blish

1.
тҙймесін басыҗыз.
2.[Бағдарлама нұсқаулығы]параметрін
таҗдап, одан кейін OK тҙймесін басыҗыз.

NonPu blish

Еске салуды орнату немесе жою, кҙнін
ӛзгерту және басҕа пайдалы EPG
опцияларына ҕол жеткізу ҙшін, EPG
опциялар мәзірін пайдаланыҗыз. Хабар
тарату ҕызметініҗ тҙріне ҕарай, бқл
опцияларды тек жеті немесе сегіз кҙн
бойы пайдалануға болады.
1. EPG режимінде
тҙймесін басыҗыз.
2. Тӛмендегі параметрлердіҗ бірін таҗдау
және реттеу ҙшін, Жылжу түймелері және
OK тҙймесін басыҗыз.








[Еске салуды орнату]: бағдарлама
еске салғыштарын орнатады.
[Еске салуды ӛшіру]:
бағдарламалардыҗ еске салғыштарын
ӛшіреді.
[Күнді ӛзгерту]: ЭБТ кҙнін орнатады.
[Бүгін], [Келесі күні] немесе
[Алдыңғы күн] тармағын таҗдаҗыз.
[Қосымша ақпарат]: бағдарлама
аҕпаратын кӛреді.
[Жанр бойынша іздеу]:
телебағдарламаларды жанр бойынша
іздейді.
[Жоспарланған еске салулар]:
бағдарлама еске салғыштарын
тізімдейді.
[Бағдарлама таңдағышын жаңарту]:
бағдарламаныҗ соҗғы аҕпаратын
жаҗартады.

Таймерлерді және
құлыптарды пайдалану
Күту күйі таймері
NonPu blish

Алдын ала ҕойылған уаҕыт кезеҗінен кейін
тҙнгі таймер теледидарды кҙту режиміне
ҕосады. Кері есеп кезінде теледидарды
ертерек ӛшіруіҗізге немесе тҙнгі таймерді
нӛлдеуіҗізге болады.
1.
тҙймесін басыҗыз.
2. [Реттеу] > [Теледидар параметрлері] >
[Басымдықтар] > [Түнгі таймер]
тармаҕтарын таҗдаҗыз.

3. Автоматты ӛшу таймерін орнату ҙшін
Жылжу түймелері тҙймесін басыҗыз.
Автоматты ӛшу таймерін бес минуттыҕ
ҕадаммен 180 минутҕа орнатуға болады.
Автоматты ӛшу таймері нӛл минутҕа
орнатылса, ӛшеді.
4. Тҙнгі таймерді ҕосу ҙшін OK тҙймесін
басыҗыз. Теледидар ҕойылған уаҕыт
кезеҗінен кейін кҙту режиміне ҕосылады.

Балалардан қорғау құлпы
Балалардыҗ теледидарды кӛруіне жол
бермеу ҙшін, теледидарды ҕқлыптауға
немесе арнайы жасҕа арналған
бағдарламаларды кілттеп ҕоюға болады.
Балалардан қорғау құлпының кодын қою
немесе ӛзгерту
1.
тҙймесін басыҗыз.
2. [Реттеу] > [Арна параметрлері] >
[Балалардан қорғау құлпы] тармағын
таҗдаҗыз.
3. [Кодты орнату] немесе [Кодты
ӛзгерту] тармағын таҗдаҗыз.
4. Кодты Санды түймелер кӛмегімен
енгізіҗіз.
Кеңес: код қмытылған жағдайда, ағымдағы
кодтарды жою ҙшін, «8888» енгізіҗіз.
NonPu blish

Арналарды құлыптау немесе құлпын ашу
1. балалардан ҕорғау мәзірінен [Арнаны
құлыптау] параметрін таҗдаҗыз.
2. Санды түймелер кӛмегімен балалардан
ҕорғау кодын енгізіҗіз. [Арнаны құлыптау]
мәзірі кӛрсетіледі.
3. Ҕқлыптанатын немесе ҕқлпы ашылатын
арналарды таҗдаҗыз.

Ата-аналық құлып деңгейі
NonPu blish

Кейбір сандыҕ хабар тарату стансалары
бағдарламаларын жасҕа ҕарай аныҕтайды.
Теледидарыҗызды тек балаҗыздыҗ
жасынан ҙлкен жас деҗгейлері орнатылған
бағдарламаларды кӛрсететін етіп ҕоюға
болады.
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ЭБТ опциялары

1.
тҙймесін басыҗыз.
2. [Реттеу] > [Арна параметрлері] немесе
[Жерсерік параметрлері] > [Балалардан
қорғау құлпы] > [Ата-аналық рейтинг]
параметрлерін таҗдаҗыз. Хабар шығып,
ата-аналыҕ ҕқлып кодын енгізуге нқсҕау
береді.
3. Ата-аналыҕ ҕқлып кодын Санды
түймелер кӛмегімен енгізіҗіз.
4. Жас деҗгейін таҗдап, OK тҙймесін
басыҗыз. Таҗдалған жас деҗгейінен басҕа
барлыҕ бағдарламалар кілттеніп ҕалады.
Балалардан ҕорғау кодтары туралы
аҕпарат алу ҙшін Use more of your TV
(«Теледидардың қосымша
мүмкіндіктерін пайдалану») > Use timers
and locks («Таймерлерді және
құлыптарды пайдалану») > Child lock
(«Балалардан қорғау») (Бет 35) ҕараҗыз.

Субтитрлерді пайдалану
Аналог арналарында

Субтитр тілі
NonPu blish

Бқл мҙмкіндікке тек таҗдаулы сандыҕ
арналарында ҕолдау кӛрсетіледі.
1. Теледидар кӛріп отырғанда,
тҙймесін
басыҗыз.
2. [Субтитр тілі] параметрін таҗдаҗыз.
3. Тізімнен субтитр тілін таҗдап, OK
тҙймесін басыҗыз.
Ескертпе: тіл параметрлері туралы
ҕосымша аҕпаратты Теледидарды
орнату> Тіл параметрлерін
ӛзгерту>Дыбыс, субтитр, телемәтін
тілдері (Бет 46) тармағынан кӛруге
болады.

NonPu blish

1. Теледидарды аналог телеарнасына
ҕосыҗыз.
2.
тҙймесін басып, [Телемәтін]
параметрін таҗдаҗыз да, OK тҙймесін
басыҗыз.
3. Субтитрлер бетініҗ ҙш сандыҕ бет
нӛмірін (әдетте «888») енгізіҗіз.
4. Телемәтін ҕызметінен шығу ҙшін
тҙймесін басыҗыз. Ҕолжетімді болса,
субтитрлерді кӛрсету.

Сандық арналарда
NonPu blish

(MHEG арналарында ҕолданылмайды)
1. тҙймесін басыҗыз.
2. Кӛрсетілетін мәзірде [Ӛшірулі],
[Қосулы] немесе [Дыбыссыз кезде
қосулы] параметрін таҗдап, OKтҙймесін
басыҗыз.
Ескертпе:[Дыбыссыз кезде қосулы]
параметрімен теледидар субтитрлерді тек
дыбыс .кӛмегімен ӛшірілсе кӛрсетеді.
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Мультимедиаға қол
жеткізу
USB құрылғысын шолу
NonPu blish

USB ҕқрылғысындағы фотосуреттерді
теледидардан кӛруге немесе музыка мен
бейнелерді ойнатуға болады.
Абайлаңыз: USB ҕқрылғысына ҕолдау
кӛрсетілмесе, сондай-аҕ ондағы
деректердіҗ заҕымдануына немесе
жоғалуына Philips компаниясы жауапты
болмайды.
Тӛмендегі әдістердіҗ біреуін пайдаланып,
USB мазмқныныҗ браузерін пайдалануға
болады.

Теледидар кӛріп жатҕанда, USB
ҕқрылғысын теледидардыҗ бҙйіріндегі
USB портына жалғаҗыз.

тҙймесін басыҗыз. [USB шолу]
таҗдап, одан кейін OK тҙймесін
басыҗыз.








[Бір рет ойнату] файлды бір рет
ойнатады.
[Еркін ӛшірулі] / [Еркін: қосулы]:
слайд кӛрсетіліміндегі суреттердіҗ
кездейсоҕ кӛрсетілуін ҕосады немесе
ажыратады.
[Слайдшоу жылдамдығы]: слайд
кӛрсетіліміндегі әр суреттіҗ кӛрсетілу
уаҕытын орнатады.
[Слайдшоу қозғалысы]: бір суреттен
екіншісіне ӛтуді орнатады.
[Scenea етіп орнату]: таҗдалған
суретті теледидардыҗ тқсҕағазы
ретінде орнатады.

Музыканы тыңдау
Музыка жолын таҗдау ҙшін, алдымен
Жылжу түймелері тҙймесін, одан кейін
OK тҙймесін басыҗыз.

Жолды кері немесе ілгері жылдам
айналдыру ҙшін, / тҙймесін
басыҗыз.

Мазмқн браузерінен шығу ҙшін
тҙймесін басыҗыз.
Тӛмендегі параметрлерге кіру немесе
шығу ҙшін,
тҙймесін басыҗыз.

[Тоқтату]: аудио ойнатуды
тоҕтатады.





[Қайталау]: әнді немесе альбомды
ҕайталайды.
[Бір рет ойнату] файлды бір рет
ойнатады.
[Еркін: қосулы] / [Еркін ӛшірулі]:
әндерді кездейсоҕ ойнату
функциясын ҕосады немесе ӛшіреді.

Бейнені кӛру
Бейне файлын таҗдау ҙшін, Жылжу
түймелері тҙймесін басып, одан кейін OK
тҙймесін басыҗыз.

Файлды кері немесе жылдам ілгері
айналдыру ҙшін, немесе тҙймесін
басыҗыз.

Мазмқн браузерінен шығу ҙшін
тҙймесін басыҗыз.
Бейне ойнатылып жатҕанда, тӛмендегі
параметрлерді пайдалану ҙшін,
тҙймесін басыҗыз.

[Тоқтату]: ойнатуды тоҕтатады.

[Қайталау]: бейнені ҕайталайды.

[Еркін: қосулы] / [Еркін ӛшірулі]:
бейнелерді кездейсоҕ ойнату
функциясын ҕосады немесе ӛшіреді.

Компьютер шолу
Ҙй желісіндегі компьютерден немесе
басҕа саҕтау ҕқрылғысынан фотосуреттер
және бейнелерді теледидарда кӛріҗіз
немесе музыка ойнатыҗыз. Компьютер
желісін шолу ҙшін алдымен желіге
ҕосылыҗыз. Теледидарды орнату > Желі
параметрлерін орнату бӛлімдерін
қараңыз (Бет 47).
[Компьютер.шолу] дегенге алғаш рет
кіргенде желі орнатылмаса, оныҗ
орнатылуы басталады. Экрандағы
нқсҕауларды орындаҗыз.
Компьютер желісіне қосылу
Негізгі мәзірде [Компьютер.шолу]
тармағын таҗдап, OK тҙймесін басыҗыз.
Компьютер мен маршрутизатор ҕосылған
кезде теледидар компьютердіҗ
мультимедиа серверініҗ мазмқнын
кӛрсетеді. Компьютер мазмқнындағы тізім
экранда ашылғанда ойнатылатын файлды
таҗдап, OK тҙймесін басыҗыз.
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Слайд кӛрсетілімін қарау
Сурет таҗдау ҙшін, алдымен Жылжу
түймелері тҙймесін, одан кейін OK
тҙймесін басыҗыз.

Ойнатуды кідірту немесе тоҕтату
ҙшін OK тҙймесін басыҗыз.

Алдыҗғы немесе келесі файлға ӛту
ҙшін немесе тҙймелерін
басыҗыз.

Мазмқн браузерінен шығу ҙшін
тҙймесін басыҗыз.
Тӛмендегі параметрлерге кіру немесе
шығу ҙшін,
тҙймесін басыҗыз.

[Ақпаратты кӛрсету]: файл
аҕпаратын кӛрсетеді.

[Тоқтату]: слайд кӛрсетілімін
тоҕтатады.

[Айналдыру]: файлды бқрады.

[Қайталау]: слайд кӛрсетілімін
ҕайталайды.

Ӛлеҗ, фотосуреттердіҗ слайд кӛрсетілімі
немесе бейне ойнатылады.
Слайд кӛрсетілімін қарау
Сурет таҗдау ҙшін, алдымен Жылжу
түймелері тҙймесін, одан кейін OK
тҙймесін басыҗыз.

Ойнатуды кідірту немесе тоҕтату
ҙшін OK тҙймесін басыҗыз.

Алдыҗғы немесе келесі файлға ӛту
ҙшін немесе тҙймелерін
басыҗыз.

Мазмқн браузерінен шығу ҙшін
тҙймесін басыҗыз.
Тӛмендегі параметрлерге кіру немесе
шығу ҙшін,
тҙймесін басыҗыз.

[Ақпаратты кӛрсету]: файл
аҕпаратын кӛрсетеді.

[Тоқтату]: слайд кӛрсетілімін
тоҕтатады.

[Айналдыру]: файлды бқрады.

[Қайталау]: слайд кӛрсетілімін
ҕайталайды.

[Бір рет ойнату] файлды бір рет
ойнатады.

[Еркін ӛшірулі] / [Еркін: қосулы]:
слайд кӛрсетіліміндегі суреттердіҗ
кездейсоҕ кӛрсетілуін ҕосады немесе
ажыратады.

[Слайдшоу жылдамдығы]: слайд
кӛрсетіліміндегі әр суреттіҗ кӛрсетілу
уаҕытын орнатады.

[Слайдшоу қозғалысы]: бір суреттен
екіншісіне ӛтуді орнатады.

[Scenea етіп орнату]: таҗдалған
суретті теледидардыҗ тқсҕағазы
ретінде орнатады.
Музыканы тыңдау
Музыка жолын таҗдау ҙшін, алдымен
Жылжу түймелері тҙймесін, одан кейін
OK тҙймесін басыҗыз.

Жолды кері немесе ілгері жылдам
айналдыру ҙшін, / тҙймесін
басыҗыз.

Мазмқн браузерінен шығу ҙшін
тҙймесін басыҗыз.
Тӛмендегі параметрлерге кіру немесе
шығу ҙшін,
тҙймесін басыҗыз.
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[Тоқтату]: аудио ойнатуды
тоҕтатады.
[Қайталау]: әнді немесе альбомды
ҕайталайды.
[Бір рет ойнату] файлды бір рет
ойнатады.
[Еркін: қосулы] / [Еркін ӛшірулі]:
әндерді кездейсоҕ ойнату
функциясын ҕосады немесе ӛшіреді.

Бейнені кӛру
Бейне файлын таҗдау ҙшін, Жылжу
түймелері тҙймесін басып, одан кейін OK
тҙймесін басыҗыз.

Файлды кері немесе жылдам ілгері
айналдыру ҙшін, немесе тҙймесін
басыҗыз.

Мазмқн браузерінен шығу ҙшін
тҙймесін басыҗыз.
Бейне ойнатылып жатҕанда, тӛмендегі
параметрлерді пайдалану ҙшін,
тҙймесін басыҗыз.

[Тоқтату]: ойнатуды тоҕтатады.

[Қайталау]: бейнені ҕайталайды.

[Еркін: қосулы] / [Еркін ӛшірулі]:
бейнелерді кездейсоҕ ойнату
функциясын ҕосады немесе ӛшіреді.

Сандық радионы тыңдау
NonPu blish

Егер сандыҕ хабарлар таратылса, сандыҕ
радио арналар орнату кезінде автоматты
тҙрде орнатылады.
1. Теледидарды кӛріп отырғанда,
тҙймесін басыҗыз.
2.[Арналар тізімі:]параметрін таҗдап, одан
кейін OK тҙймесін басыҗыз.
3. Арналар тізімінде
тҙймесін басыҗыз.
4. [Тізімді таңдау] > [Радио]
параметрлерін таҗдап, OK тҙймесін
басыҗыз.
5. Радио арнаны таҗдап, OK тҙймесін
басыҗыз.
Жерсерік радиосыныҗ таратылымын
тыҗдауға болады (бар болса).

4. Сурет таҗдап,
тҙймесін басыҗыз.
5.[Scenea етіп орнату] таҗдап, одан кейін
OK тҙймесін басыҗыз.
6.[Иә] таҗдап, одан кейін OK тҙймесін
басыҗыз.
7. Scenea функциясынан шығу ҙшін, кез
келген пернені басыҗыз.

Scenea пайдалану

Әмбебап қол жеткізу

Scenea мүмкіндігін іске қосу

Әмбебап қол жеткізуді қосу

NonPu blish

Суретті теледидардыҗ тқсҕағазы ретінде
кӛрсету ҙшін Scenea мҙмкіндігін
пайдалануға болады. Теледидардыҗ
орналасҕан жерініҗ [Бастапқы] режиміне
орнатылғанын тексеріҗіз.
1.
тҙймесін басыҗыз.
2.[Scenea] тармағын таҗдап, одан кейін
OK тҙймесін басыҗыз.
Әдепкі немесе алдын ала жҙктелген сурет
кӛрсетіледі.
Ескертпе: қйҕы таймері ӛшірілген болса,
тқсҕағаз 240 минут кӛрсетіліп тқрады.
Немесе, ол автоматты ӛшу таймерініҗ
уаҕыты бойынша кӛрсетіледі. Автоматты
ӛшу таймері туралы ҕосымша аҕпарат алу
ҙшін Use more of your TV
(«Теледидардың қосымша
мүмкіндіктерін пайдалану») > Use timers
and locks («Таймерлерді және
құлыптарды пайдалану») > Sleeptimer
(«Автоматты ӛшу таймеру») (Бет 35)
ҕараҗыз.

Суретті Scenea ретінде орнату
NonPu blish

Ескертпе: суреттіҗ ӛлшемі 1Мб аспауы
керек.
1. USB ҕқрылғысын теледидарға жалғаҗыз.
2.
тҙймесін басыҗыз.
3.[USB шолу] таҗдап, одан кейін OK
тҙймесін басыҗыз.

NonPu blish

Сандыҕ телевизия таратушысы ҕолдау
кӛрсетсе, бқл теледидар есту ҕабілеті
шектеулі адамдар ҙшін арнайы дыбыс
және субтитрлер, сондай-аҕ кӛру ҕабілеті
шектеулі адамдар ҙшін арнайы дыбыс
қсынады.
Бқл мҙмкіндіктерді ҕосу ҙшін
[Басымдықтар] мәзірінде әмбебап
ҕолдану функциясын ҕосу ҕажет.
1.
тҙймесін басыҗыз.
2. [Реттеу] > [Теледидар параметрлері] >
[Басымдықтар] > [Әмбебап пайдалану] >
[Қосулы] параметрлерін таҗдап, OK
тҙймесін басыҗыз.

Есітілу тӛмендеді
NonPu blish

Кейбір телеарналар есту ҕабілеті шектеулі
адамдарға бейімделген арнайы дыбыс
таратады.
Есту қабілеті шектеулі адамдар үшін
дыбыс және субтитрлерді қосу (бар
болса)
1. Теледидарды кӛріп отырғанда,
тҙймесін басыҗыз.
2. [Есту қабілетінің бұзылуы] параметрін
таҗдау ҙшін ҕызыл тҙймені басыҗыз.
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1. Теледидарды кӛріп отырғанда,
тҙймесін басыҗыз.
2.[Арналар тізімі:] тармағын таҗдап, OK
тҙймесін басыҗыз.
3. Арналар тізімінде
тҙймесін басыҗыз.
4. [Теледидар/Радио] > [Радио]
тармаҕтарын таҗдап, OK тҙймесін
басыҗыз.

3. Есту ҕабілеті шектеулі адамдарға
арналған дыбысты және субтитрлерді ҕосу
ҙшін жасыл, ал ӛшіру ҙшін ҕызыл тҙймені
басыҗыз.
4. Шығу ҙшін
тҙймесін басыҗыз.
Кеңес: есту ҕабілеті шектеулі адамдарға
арналған дыбыс тілініҗ бар-жоғын тексеру
ҙшін
тҙймесін басып, [Аудио тіл]
параметрін таҗдаҗыз. Ҕқлаҕ белгішесі бар
тілдер есту ҕабілеті шектеулі адамдарға
бқл функцияныҗ бар екенін білдіреді.

Кӛру қабілеті шектеулі адамдарға
арналған дыбысты реттеңіз
1. [Әмбебап пайдалану] мәзірінде [Арал.
дыб. дең.] параметрін таҗдау ҙшін сары
тҙймені басыҗыз.
2. Сырғытпа жолаҕты жоғары немесе
тӛмен жылжыту ҙшін Жылжу түймелері
тҙймесін, одан кейін OK тҙймесін
басыҗыз.
3. Шығу ҙшін
тҙймесін басыҗыз.

Кӛзге кӛрінетін зақым

Кӛру қабілеті шектеулі адамдар үшін
дыбыстық реакция
Бқл функция ҕашыҕтан басҕару пультіндегі
немесе теледидардағы тҙймелер
басылғанда дыбыстыҕ реакция ҕосуға
мҙмкіндік береді.
1. 1. [Әмбебап пайдалану] мәзірінде
[Клавиатура сигналы] параметрін таҗдау
ҙшін кӛк тҙймені басыҗыз.
2. Дыбыстыҕ реакцияны ҕосу ҙшін жасыл
тҙймені, ал ӛшіру ҙшін ҕызыл тҙймені
басыҗыз.
3. Шығу ҙшін
тҙймесін басыҗыз.

NonPu blish

Кейбір телеарналар есту ҕабілеті шектеулі
адамдарға бейімделген арнайы дыбыс
таратады. Ҕалыпты дыбысты ҕосымша
тҙсініктеме толыҕтырады.
Кӛру қабілеті шектеулі адамдарға
арналған дыбысты қосу (бар болса)
1. Теледидарды кӛріп отырғанда,
тҙймесін басыҗыз.
2. [Әлсіреген кӛру қабілеті] параметрін
таҗдау ҙшін жасыл тҙймені басыҗыз.
3. Таҗдау ҙшін келесі тҙймелерді
пайдаланыҗыз:

Қызыл - [Ӛшірулі]: кӛру ҕабілеті
шектеулі адамдардыҗ дыбысын ӛшіру.

Сары - [Құлақаспап]: кӛру ҕабілеті
шектеулі адамдардыҗ дыбысы тек
ҕқлаҕаспаптан есту.

Жасыл - [Дауыс зорайтқыш]: кӛру
ҕабілеті шектеулі адамдардыҗ
дыбысы тек динамиктерден есту.

Кӛк - [Динамиктер + құлақаспаптар]:
кӛру ҕабілеті шектеулі адамдардыҗ
дыбысын динамик пен ҕқлаҕаспаптан
есту.
4. Шығу ҙшін
тҙймесін басыҗыз.
Ескертпе: EasyLink ҕашыҕтан басҕару
ҕқралы ҕосылған болса, жасыл және сары
тҙймелер ҕолданылмайды. Ҕосымша
аҕпаратты Теледидарды жалғау > Philips
EasyLink пайдалану > EasyLink
мүмкіндіктері (Бет 69) бӛлімінен ҕараҗыз.
Кеңес: кӛру ҕабілеті шектеулі адамдарға
арналған дыбыс тілініҗ бар-жоғын тексеру
ҙшін
тҙймесін басып, [Аудио тіл]
параметрін таҗдаҗыз. Кӛз белгішесі бар
тілдер кӛру ҕабілеті шектеулі адамдарға
бқл функциянын бар екенін білдіреді.
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Сурет пен дыбыс
параметрлерін ӛзгерту
Параметрлер шебері
NonPu blish

Сурет және дыбыс параметрлеріне алып
бару ҙшін параметрлер кӛмекшісін
пайдаланыҗыз.
1. Теледидарды кӛріп отырғанда,
тҙймесін басыҗыз.
2. [Реттеу] > [Жылдам сурет және дыбыс
параметрі] тармаҕтарын таҗдап, OK
тҙймесін басыҗыз.
3.[Бастау] таҗдап, одан кейін OK тҙймесін
басыҗыз.
Ҕажетті параметрлерді таҗдау ҙшін
экрандағы нқсҕауларды орындаҗыз.

Зерделі сурет парметрлері
Жиі пайдаланылатын бейне
параметрлеріне ӛту ҙшін [Зерделі сурет]
жолаҕ мәзірін пайдаланыҗыз.
1. Теледидар кӛріп отырғанда,
тҙймесін басыҗыз.
2. [Зерделі сурет] параметрін, одан кейін
келесі параметрлердіҗ біреуін таҗдаҗыз:

[Реттеу]: [Жеке] ішіндегі [Сурет]
мәзірлерінде орнатылған
теледидарды жеке параметрлерге
орнатады.

[Жанды]: кҙндіз пайдалануға ҕолайлы
толыҕҕанды әрі динамикалыҕ
параметрлер.

[Табиғи]: табиғи бейне параметрі.

[Кино]: фильм кӛруге ҕолайлы
параметрлер.

[Ойын]: ойын ойнауға ҕолайлы
параметрлер.

[Қуат үнемдеу]: ҕуатты жаҕсы
ҙнемдейтін параметрлер.



[Стандартты]: кӛптеген бейне
орталары мен тҙрлеріне сәйкес
болатындай бейне параметрлерін
реттейді. Зауыттыҗ әдепкі
параметрлері.

[Фотосурет]: фотосуреттерді кӛруге
ҕолайлы параметрлер.

[Пайдаланушы орнатқан]: жеке
бейне параметрлерін ӛзгертіп,
саҕтауға мҙмкіндік береді.
3. Таҗдауыҗызды растау ҙшін OK тҙймесін
басыҗыз.
4. Шығу ҙшін
тҙймесін басыҗыз.

Суреттің қосымша параметрлері
NonPu blish

1.
тҙймесін басыҗыз.
2. [Реттеу] > [Теледидар параметрлері] >
[Сурет] тармаҕтарын таҗдап, OK
тҙймесін басыҗыз.
3. Реттелетін параметрді таҗдаҗыз:

[Зерделі сурет]: алдын ала
орнатылған зерделі сурет
параметрлеріне ӛтеді.

[Нӛлдеу]: зауыттыҕ әдепкі
параметрлерді ҕалпына келтіреді.

[Контраст]: кҙҗгірт аумаҕтарын
ӛзгертпестен ашыҕ аумаҕтардыҗ
ҕарҕынын реттейді.

[Жарықтық]: кҙҗгірт аумаҕтардыҗ
ҕарҕыны мен мәліметтерін реттейді.

[Түсі]: тҙс ҕаныҕтығын реттейді.

[Реңк]: NTSC кодталған
таратуларында тҙс ӛзгерістерін
толыҕтырады.

[Айқындылық]: сурет айҕындығын
реттейді.

[Шуылды азайту]: суреттегі шуылды
сҙзеді және азайтады.

[Реңк]: суреттегі тҙс балансын
реттейді.

[Пайдаланушы реңкі]: тҙс ҕарҕыны
параметрін ӛзгертеді.

[Pixel Precise HD]: кҙрделі
параметрлерге, соныҗ ішінде [HD
Natural Motion], [100 Hz Clear LCD],
[Жақсартылған анықтық],
[Динамикалық контраст],
[Динамикалық артқы жарық], [MPEG
ақауларын азайту], [Түсті жақсарту],
[Гамма] параметрлеріне ӛтеді.
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4 Теледидарды
орнату









[PC режимі]: негізгі мәзірден
[Компьютер] тармағын таҗдасаҗыз,
әдепкі параметр ретінде ҕосылады.
Ҕосылған жағдайда, компьютер
мазмқнын кӛрсету ҙшін барынша кӛп
мәлімет беретін [Сурет форматы] >
[Масштабта емес] параметрлерін
таҗдауға болады. Егер компьютер
HDMI немесе VGA арҕылы ҕосылған
болса, бқл опция әдепкі параметр
ретінде ҕосылады.
[Жарық сенсоры]: экран дисплейініҗ
динамикалыҕ реттеулерін жарыҕ
жағдайларына сәйкес болуы ҙшін
ҕосады.
[Сурет форматы]:Сурет форматын
ӛзгертеді.
[Экран жиектері]: Суреттіҗ ӛлшемін
ӛзгертеді.
[Сурет ӛзгерісі]:Суреттіҗ орнын
реттейді. Таҗдалған бейне пішімі
[Автомасштабтау] немесе [Кең
экран] болса, ҕолданылмайды.

Зерделі дыбыс параметрлері
Жиі пайдаланылатын дыбыс
параметрлеріне ӛту ҙшін [Зерделі дыбыс]
жолаҕ мәзірін пайдаланыҗыз.
1. Теледидар кӛріп отырғанда,
тҙймесін басыҗыз.
2. [Зерделі дыбыс] параметрін, одан кейін
келесі параметрлердіҗ біреуін таҗдаҗыз:

[Реттеу]: [Жеке] ішіндегі [Дыбыс]
мәзірлерінде орнатылған
теледидарды жеке параметрлерге
орнатады.

[Стандартты]: кӛптеген дыбыс
орталары мен тҙрлеріне сәйкес
болатындай дыбыс параметрлерін
реттейді.

[Жаңалықтар]: жаҗалыҕтар сияҕты
сӛз дыбысына сәйкес келетін дыбыс
параметрлерін ҕолданады.

[Кино]: фильмге сәйкес келетін
дыбыс параметрлерін ҕолданады.

[Ойын]: ойын ойнауға ҕолайлы
параметрлер.

[Драма]: драмалыҕ фильмге сәйкес
келетін дыбыс параметрлерін
ҕолданады.
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[Спорт]: спорттыҕ бағдарламаларға
сәйкес келетін дыбыс параметрлерін
ҕолданады.
3. Таҗдауыҗызды растау ҙшін OK тҙймесін
басыҗыз.
4. Шығу ҙшін
тҙймесін басыҗыз.

Қосымша дыбыс параметрлері
NonPu blish

1.
тҙймесін басыҗыз.
2. [Реттеу] > [Теледидар параметрлері] >
[Дыбыс] тармаҕтарын таҗдап, OK
тҙймесін басыҗыз.
3. Реттелетін параметрді таҗдаҗыз:

[Зерделі дыбыс]: алдын ала
орнатылған зерделі дыбыс
параметрлеріне ӛтеді.

[Нӛлдеу]: зауыттыҕ әдепкі
параметрлерді ҕалпына келтіреді.

[Тӛмен жиілікті]: басс деҗгейін
реттейді.







[Жоғары жиілікті]: жоғары жиілік
деҗгейін реттейді.
[Жиектеу]: кеҗ тарамды дыбысты
ҕосады.
[Құлақаспап дыбыс деңгейі]:
Ҕқлаҕӛаспап дыбыс деҗгейін
реттейді.
[Дыбыс деңгейін автом. дұрыстау]:
дыбыс деҗгейініҗ кездейсоҕ ӛзгеруін
(мысалы, арналарды ауыстырғанда)
автоматты тҙрде азайтады.
[Баланс]: теледидар дыбысын реттеу
ҙшін оҗ және сол жаҕ динамиктердіҗ
балансын реттейді.

Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру
NonPu blish

Теледидардыҗ зауыттыҕ параметрлерін
ҕайтару әдепкі сурет және дыбыс
параметрлерін ҕалпына келтіреді.
Арналар орнату параметрлері сол
ҕалпында ҕалады.
1. Теледидарды кӛріп отырғанда,
тҙймесін басыҗыз.
2. [Реттеу] > [Теледидар параметрлері] >
[Зауыттық параметрлер] тармаҕтарын
таҗдап, OK тҙймесін басыҗыз.
Теледидар параметрлерініҗ зауыттыҕ
әдепкі мәндері ҕайтарылады.

NonPu blish

Теледидар мҙмкіндіктерімен танысу ҙшін
демонстарциялыҕ кӛрсетілімді кӛріҗіз.
Ескертпе: демонстрациялыҕ
кӛрсетілімдер MHEG арналарында
кӛрсетілмейді.
1. Теледидарды кӛріп отырғанда,
тҙймесін басыҗыз.
2. [Реттеу] > [Кӛрсетілімдерді кӛру]
параметрлерін таҗдап, OK тҙймесін
басыҗыз.
3. Демонстарциялыҕ кӛрсетілімді таҗдап,
OK тҙймесін басыҗыз.
4. Демонстрация режимінен шығу ҙшін
тҙймесін басыҗыз.

Арналар параметрлерін
ӛзгерту
Арналарды ретке келтіру
NonPu blish

Орнатудан кейін таҗдауға ҕарай арналар
тізімін реттеу ҕажет болуы мҙмкін.
1. Теледидарды кӛріп отырғанда,
тҙймесін басыҗыз.
2.[Арна тізімі]параметрін таҗдап, одан
кейін OK тҙймесін басыҗыз.
3. Арналар тізімінде
тҙймесін басыҗыз.
4.[Қайта ретке келтіру] таҗдап, OK
тҙймесін басыҗыз.
5. Ҕайта реттелетін арнаны таҗдап,
керекті жерге жылжытыҗыз да, OK
тҙймесін басыҗыз.
6. Арнаны керекті жерге енгізу ҙшін,
[Қосу] параметрін, басҕа арнамен орын
ауыстыру ҙшін, [Алмас-у] параметрін, ал
ҕайта реттеуден бас тарту ҙшін, [Бас тар.]
параметрін таҗдаҗыз.
7. Іске ҕосу ҙшін OK тҙймесін басыҗыз.

Арналардың атауларын ӛзгерту
NonPu blish

Орнатудан кейін таҗдауға ҕарай
арналардыҗ аттарын ӛзгерту ҕажет болуы
мҙмкін.
1. Теледидарды кӛріп отырғанда,
тҙймесін басыҗыз.
2.[Арна тізімі]параметрін таҗдап, одан
кейін OK тҙймесін басыҗыз.
3. Арналар тізімінде
тҙймесін басыҗыз.
4.[Атауын ӛзгерту] таҗдап, одан кейін OK
тҙймесін басыҗыз.
5. Кӛрсетілетін енгізу экранында атын
ӛҗдеу ҙшін Жылжу түймелері немесе
Санды түймелер тҙймелерін, одан кейін
OK тҙймесін басыҗыз.
6. Болған соҗ, [Дайын] опцисын таҗдау
ҙшін Жылжу түймелері тҙймесін басыҗыз.

Енгізілгенді ӛшіру ҙшін [Ӛшіру]
параметрін таҗдаҗыз.

Бас тарту ҙшін [Бас тарту] опциясын
таҗдаҗыз.
7. Таҗдауыҗызды растау ҙшін OK тҙймесін
басыҗыз.
8. Шығу ҙшін
тҙймесін басыҗыз.

Арналарды жасыру немесе кӛрсету
NonPu blish

Арналарды жасыру
Рқҕсатсыз ҕолданудыҗ алдын алу ҙшін
арналар тізіміндегі арналарды жасырыҗыз.
1. Теледидарды кӛріп отырғанда,
тҙймесін басыҗыз.
2.[Арна тізімі]параметрін таҗдап, одан
кейін OK тҙймесін басыҗыз.
3. Арналар тізімінде жасырылатын арнаны
таҗдап тҙймесін басыҗыз.
4.[Арнаны жасыру] таҗдап, одан кейін
OK тҙймесін басыҗыз.
Арна жасырынады.
Арналарды кӛрсету
1. Теледидарды кӛріп отырғанда,
тҙймесін басыҗыз.
2.[Арна тізімі]параметрін таҗдап, одан
кейін OK тҙймесін басыҗыз.
3. Арналар тізімінде
тҙймесін басыҗыз.
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Теледидардың демонстрация режимін
іске қосу

4. [Жасырын арналарды кӛрсету]
таҗдап, одан кейін OK тҙймесін басыҗыз.
Жасырын арналар арналар тізімінде
кӛрсетіледі, біраҕ арна аҕпараты
кӛрсетілмейді.
5. Жасырылған арнаны кӛрсету ҙшін оны
таҗдап,
тҙймесін басыҗыз.
6.[Арнаны кӛрсету] таҗдап, одан кейін
OK тҙймесін басыҗыз.
Жасырылған басҕа арналарды кӛрсету
ҙшін 5-6 ҕадамдарды ҕайталаҗыз.

Арналар тізімін жаңарту
NonPu blish

Теледидар алғаш ҕосылғанда арналардыҗ
толыҕ орнатылуы жасалды.
Сандыҕ арналарды автоматты ҕосып,
жоятын етіп теледидарды реттеуге
болады. Арналардыҗ жаҗартуын да
ҕолмен бастауға болады.
Автоматты жаңарту
Сандыҕ телеарналарды автоматты
жаҗартатын етіп теледидарды реттеу ҙшін
оны кҙту режимінде ҕалдырыҗыз. Кҙніне
бір рет, теледидар бқрын табылған
арналарды жаҗартып, жаҗа арналарды
саҕтайды. Бос арналар арналар тізімінен
ӛшіріледі.
Арна жаҗартуы орындалған болса,
теледидар іске ҕосылғанда хабар
кӛрсетіледі.
Бұл хабарды кӛрсетпеу қажет болса
1.
тҙймесін басыҗыз.
2. [Реттеу] > [Арна параметрлері] немесе
[Жерсерік параметрлері] > [Арналарды
орнату] > [Арна жаңарту хабары] >
[Ӛшірулі] параметрлерін таҗдап, OK
тҙймесін басыҗыз.

Автоматты жаңартуларды ажырату
[Арналарды орнату] мәзірінде,
[Арнаның автоматты жаңартылуы] >
[Ӛшірулі] тармағын таҗдаҗыз.
Қолмен жаңарту
Ҕолмен жаҗарту мҙмкіндігін пайдаланып,
арналарды кез келген уаҕытта жаҗартуға
болады.
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1. [Арналарды орнату] мәзірінде,
[Автоматты орнату] параметрін таҗдап,
OK тҙймесін басыҗыз.
2. Жаҗартуды бастаҗыз және [Арналарды
жаңарту] параметрін таҗдаҗыз. Жаҗарту
бірнеше минут алуы мҙмкін.

Басқа опциялар
Аудио тілін таңдау
Егер ТД арнасында бірнеше немесе ҕос
дыбыс таратылымы болса, керекті аудио
тілін таҗдауға болады.
1. Теледидарды кӛріп отырғанда,
тҙймесін басыҗыз.

[Аудио тіл]: сандыҕ арналардыҗ
аудио тілін таҗдайды.

[Қосарланған I-II]: аналог арналардыҗ
аудио тілін таҗдайды.
Бейне ағымын таңдау (тек DVBS арнасы
үшін)
Бар болса, арнаныҗ тҙрлі бейне ағымын
кӛруге болады. (таратылым ҕызмет
провайдеріне байланысты)
1. Теледидарды кӛріп отырғанда,
тҙймесін басыҗыз.
2. Тҙрлі таҗдауларды кӛру ҙшін, [Бейнені
таңдау] параметрін таҗдаҗыз.

Арналарды орнату
Автоматты орнату
NonPu blish

Теледидар алғаш ҕосылғанда арналардыҗ
толыҕ орнатылуы жасалды. Тілді, елді
және барлыҕ ҕолжетімді телеарналарды
орнату ҙшін осы толыҕ орнатуды ҕайта
жасауға болады.
Ескертпе:
кодты енгізу сқралса, «8888» деп енгізіҗіз.
[Жерсерік іздеу] параметрі теледидар
DVB-S таратылымын ҕолдаса, ҕолжетімді
болады.
1.
тҙймесін басыҗыз.
2. [Реттеу] > [Арналарды іздеу] немесе
[Жерсерік іздеу], OK тҙймесін басыҗыз.

Кеңес: арналар тізімін ҕарау ҙшін,
тҙймесін басыҗыз.
Ескертпелер

Орнату кезінде сандыҕ ҕызметі
провайдері арнайы енгізу мәндерін
бермесе, [Параметрлер] параметрін
ӛзгеріссіз ҕалдырыҗыз.

Сандыҕ телеарналар табылғанда,
орнатылған арналардыҗ тізімі бос
арна нӛмірлерін кӛрсетуі мҙмкін. Бқл
арналардыҗ аттарын ӛзгертуге,
оларды реттеуге және жоюға
болады.
DVB-C немесе DVB-T арналарына ӛту
DVB-C және DVB-T арналары орнатылса,
сол желідегі арналарды кӛру ҙшін, тиісті
желіге ауысып ҕосылу керек.
1. Теледидарды кӛріп отырғанда,
тҙймесін басыҗыз.
2. [Реттеу] > [Арна параметрлері]
тармағын таҗдаҗыз.
3. [Арналарды орнату] > [Антенна
немесе DVB кабелі] тармағын таҗдаҗыз.
4. Тӛмендегі параметрлердіҗ бірін
таҗдаҗыз.

[Антенна (DVB-T)]: тегін антенналыҕ
немесе сандыҕ DVB-T арналарына
ӛткізеді

[Кабель]: кабельді немесе сандыҕ
DVB-C арналарына ӛткізеді.
3. Таҗдауыҗызды растау ҙшін OK тҙймесін
басыҗыз.
4. Шығу ҙшін,
тҙймесін басыҗыз.
Теледидар таҗдалған арна тізіміне
ауысады.
DVB-S арналарын пайдалану (тек белгілі
бір ҙлгілер ҙшін)
Егер жерсерігі SAT ҕосҕышына жалғанса,
жерсерік арналарын ҕабылдауға болады.
Жерсерік арналарын ҕарау ҙшін,
>
[Жерсерігін қарау] тармағын таҗдаҗыз.

Аналогтық арналарды орнату
NonPu blish

Бқл бӛлім аналогты теледидар арналарын
ҕолмен іздеу және саҕтау тәсілдерін
суреттейді.
1-қадам: жүйені таңдау
Ескертпе: жҙйе параметрлері дқрыс болса,
бқл ҕадамды елемей ӛтіҗіз.
Егер кодты енгізу сқралса, «8888» кодын
теріҗіз.
1. Теледидарды кӛріп отырғанда
тҙймесін басыҗыз.
2. [Реттеу] > [Арна параметрлері] >
[Арналарды орнату] > [Аналогты:
Қолмен орнату] > [Жүйе] параметрлерін
таҗдап, OK тҙймесін басыҗыз.
3. Еліҗіз немесе аймағыҗыз ҙшін жҙйені
таҗдап, OK тҙймесін басыҗыз.
2-қадам: жаңа телеарналарды іздеу және
сақтау
1. [Аналогты: Қолмен орнату] мәзірінде
[Арнаны табу] тармағын таҗдап, OK
тҙймесін басыҗыз.
2. Тӛмендегі әрекетті орындау ҙшін мына
тҙймені басыҗыз:

Арнаныҗ жиілігін ҕолмен енгізу ҙшін
Жылжу түймелері немесе Санды
түймелер тҙймесін.

[Іздеу] параметрі Жылжу түймелері
параметрін таҗдауға арналған. Келесі
арнаны автоматты іздеу ҙшін OK
тҙймесін басыҗыз.
3. Арна жиілігі дқрыс енгізілгенде [Дайын]
тармағын таҗдап, OK тҙймесін басыҗыз.
4. Дәл келтірілген арнаны ағымдағы арнаға
саҕтау ҙшін [Орнатылған арнаны сақтау]
тармағын немесе жаҗа арна нӛмірі
ретінде саҕтау ҙшін [Жаңа арна етіп
сақтау] тармағын таҗдаҗыз.

Сандық арналарды орнату
Сигнал сапасын жаҕсарту ҙшін,
антеннаныҗ орнын ауыстыруға болады.
Дәлденетін дқрыс жиілікті білуіҗіз ҕажет.
Нәтижелер жаҕсы болу ҙшін, ҕызмет
провайдеріне хабарласыҗыз немесе
кәсіпҕой маманға орнатҕызыҗыз.
Ескертпе: егер кодты енгізу сқралса,
«8888» кодын теріҗіз.
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3. Арналардыҗ орнатуын аяҕтау ҙшін
экрандағы нқсҕауларды орындаҗыз.
4. Аяҕталғаннан кейін, [Аяқтау] тармағын
таҗдап, OK тҙймесін басыҗыз.

1.
тҙймесін басыҗыз.
2. [Реттеу] > [Арна параметрлері] >
[Арналарды орнату] > [Сандық:
Қабылдауды тексеру] > [Іздеу]
параметрлерін таҗдап, OK тҙймесін
басыҗыз.
3. Арна жиілігін енгізу ҙшін, Санды
түймелер тҙймесін басыҗыз.
4.[Іздеу] таҗдап, OK тҙймесін басыҗыз.
5. Керекті арна табылғанда, [Сақтау]
тармағын таҗдап, OK тҙймесін басыҗыз.
6. Шығу ҙшін,
тҙймесін басыҗыз.
Ескертпелер

Сигнал әлсіз болса антеннаныҗ орнын
ауыстырып, процедураны ҕайталаҗыз.

DVB-C таратылымы бар арна сигналы
ҕабылданса, [Берілу жылдамдығы
режимі] және [Берілу жылдамдығы]
опцияларын ҕолдануға болады.
[Берілу жылдамдығы режимі]
мәзірінде кабельдік телевизия
провайдері арнайы тарату
жылдамдығыныҗ мәнін ҕамтамасыз
етпесе, [Автоматты] параметрін
таҗдаҗыз.

Жерсерік арналарын орнату
(Тек кейбір ҙлгілер ҙшін)
Егер жерсерігі SAT ҕосҕышына жалғанса,
жерсерік арналарын ҕабылдауға болады.
Ескертпе: кодты енгізу сқралса, «8888»
деп енгізіҗіз.
1. Теледидарды кӛріп отырғанда
тҙймесін басыҗыз.
2. [Реттеу] > [Жерсерік іздеу] >
[Арналарды қайта орнату] тармағын
таҗдаҗыз.
3. Жерсерік арналарын орнатуды аяҕтау
ҙшін, экрандағы нқсҕауларды орындаҗыз.
4. Аяҕталғаннан кейін, [Аяқтау] тармағын
таҗдап, OK тҙймесін басыҗыз.
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Аналогтық арналарға дәл келтіру
Аналогтыҕ телеарнаныҗ сигналы нашар
ҕабылданса, телеарнаны дәл келтіріп
кӛріҗіз.
Ескертпе: егер кодты енгізу сқралса,
«8888» кодын теріҗіз.
1. тҙймесін басыҗыз.
2. [Реттеу] > [Арна параметрлері] >
[Арналарды орнату] > [Аналогты:
Қолмен орнату] > [Дәл баптау]
тармаҕтарын таҗдап, OK тҙймесін
басыҗыз.
3. Арнаға дәл келтіру ҙшін, немесе
тҙймесін басыҗыз.
4. Арна жиілігі дқрыс енгізілгенде [Дайын]
тармағын таҗдап, OK тҙймесін басыҗыз.
5. Ағымдағы арнаға дәл келтірілген арнаны
саҕтау ҙшін, [Орнатылған арнаны сақтау]
тармағын немесе жаҗа арна нӛмірі
ретінде саҕтау ҙшін, [Жаңа арна етіп
сақтау] тармағын таҗдаҗыз.

Тіл параметрлерін ӛзгерту
Дыбыс, субтитр және телемәтін тілдері
NonPu blish

сандыҕ телеарналар бірнеше дыбыс,
субтитр және телемәтін тілдерін таратуы
мҙмкін. Бірнеше тілді ҕолдану мҙмкіндігі
болғанда ҕалаған тілді орнатыҗыз.
1.
тҙймесін басыҗыз.
2. [Реттеу] > [Арна параметрлері] немесе
[Жерсерік параметрлері] > [Тіл]
тармаҕтарын таҗдаҗыз.
3. Келесі параметрлердіҗ біреуін таҗдап,
OK тҙймесін басыҗыз.

[Негізгі аудио] / [Кӛмекші аудио]:
сандыҕ арналардыҗ бар аудио тілін
таҗдайды.

[Негізгі субтитрлер] / [Кӛмекші
субтитрлер]: сандыҕ арналардыҗ бар
субтитр тілін таҗдайды.

[Негізгі телемәтін] / [Кӛмекші
телемәтін]: сандыҕ арналардыҗ бар
телемәтін тілін таҗдайды.

[Есту қабілетінің бұзылуы]: Есту
ҕабілеті нашар адамдарға арналған
субтитрлерді ҕосады.







[Нашар кӛретін] (Тек Қлыбритания):
аудио шығысы ҙшін ҕқрылғы
таҗдайды.
[Дыбыс деңгейі-Әлсіреген кӛру
қабілеті] (Тек Қлыбритания): кӛру
ҕабілеті шектеулі адамдарға арналған
дыбыстыҗ деҗгейін реттейді.
[Қалаған аудио формат]: стандартты
аудио пішімін (MPEG) алу ҙшін,
[Стандартты] параметрін таҗдаҗыз.
Кҙрделі аудио пішімдерін (бар болса,
AAC, EAC-3 немесе AC-3)алу ҙшін,
[Қосымша функциялар] параметрін
таҗдаҗыз.
[Моно/Стерео]: стерео сигнал
таратылған болса, [Моно] немесе
[Стерео] параметрін таҗдаҗыз.

4. Шығу ҙшін
тҙймесін басыҗыз.
Кеңес: сол мәзірде екінші тілді орнатыҗыз.
Бастапҕы тіл ҕолжетімсіз болғанда осы тіл
алынады.

Мәзір тілі
NonPu blish

1. Теледидарды кӛріп отырғанда
тҙймесін басыҗыз.
2. [Реттеу] > [Теледидар параметрлері] >
[Басымдықтар] > [Мәзір тілі]
тармаҕтарын таҗдаҗыз.
3. Тізімнен мәзір тілін таҗдап, OK
тҙймесін басыҗыз.

Желі параметрлерін
орнату
Артықшылықтар
Дербес компьютер желісі
Теледидарды компьютер желісіне жалғап,
компьютердегі немесе сол желідегі саҕтау
ҕқрылғысындағы фотосуреттерді кӛрсетіп,
музыка мен фильмдерді ойнату болады.
Желі орнатылып болған соҗ бастапҕы
мәзірдіҗ ішінен компьютер мазмқнын кӛру
ҙшін [Компьютер.шолу] тҙймесін
басыҗыз.

Net TV
Егер теледидар интернетке ҕосылған
компьютер желісіне ҕосылса, теледидарды
желілік теледидармен жалғауға болады.
Net TV бастапҕы беті теледидардыҗ
экранына сәйкес келетін фильмдер,
суреттер, музыка, ойын-сауыҕ аҕпараттыҕ
бағдарламаларын және кӛптеген басҕа
нәрселерді қсынады.
Желі орнатылып болған соҗ бастапҕы
мәзірдіҗ ішінен Net TV бастапҕы бетін
ашу ҙшін [Net TV-ға шолу] тҙймесін
басыҗыз.

Не қажет
ЕСКЕРТУ
Бқл теледидар тек ҕапталған Cat5 ethernet
кабелін ҕолданған кезде ЭМҘ
ережелеріне сәйкес келеді.
Маршрутизаторды теледидарға жалғау
ҙшін, 3 метрден ҕысҕа Еthernet кабелін
ҕолдану ҕажет.
NonPu blish

Теледидарды компьютер желісіне және
интернетке жалғау ҙшін сізге компьютер
желісініҗ маршрутизаторы керек.
Маршрутизаторды DHCP On («DHCP
ҕосылған») кҙйіне орнатыҗыз.
Маршрутизаторды теледидарға желі
(Ethernet) кабелі арҕылы жалғаҗыз.
Net TV ҕызметтерін пайдалану ҙшін
теледидарды жылдамдығы жоғары
интернет байланысы бар
маршрутизаторға ҕосыҗыз.
Бқл теледидарды компьютерге сымсыз
USB адаптері арҕылы сымсыз жалғауға
болады. Сатып алу мәліметтерін жергілікті
сатушыдан алыҗыз.
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Компьютер желісініҗ мҙмкіндігі DLNA 1.5
нқсҕауларымен сертификацияланған.
Компьютерде Microsoft Windows XP
немесе Vista, Intel Mac OSX немес Linux
бағдарламаларын ҕолдануға болады.
Компьютер мазмқнын теледидар арҕылы
пайдалану ҙшін компьютерге соҗғы медиа
сервер бағдарламалыҕ ҕқралы орнатылған
болуы керек. Windows Media Player 11
немесе оған қҕсас.
Медиа сервердіҗ бағдарламалыҕ ҕқралын
файлдарды теледидармен бӛлісетін етіп
орнату керек.
Ҕолданылатын медиа сервердіҗ
бағдарламасыныҗ тізімін Техникалық
деректер > Мультимедиа (Бет 79)
бӛлімінен ҕараҗыз.
Ескертпе:сырттан келетін электр
кедергілерге (мысалы, электростатикалыҕ
разряд) байланысты ҕқрылғы DLNA
режимінде жӛнделмесе, пайдаланушыныҗ
кӛмегі ҕажет болады.

Сымды орнату
NonPu blish

Маршрутизаторды теледидарға желілік
кабельмен жалғап, желіні орнатудан бқрын
маршрутизаторды ҕосыҗыз.
Сымды желіні орнатуды бастау ҙшін
пайдаланушы нқсҕаулығын жауып,
>
[Реттеу] > [Желіге қосылу] және
OKтҙймелерін басыҗыз.
Сымды желіні орнату ҙшін экрандағы
нқсҕауларды орындаҗыз.
Теледидар ҙнемі желі байланысын іздейді.
Сқралған жағдайда, соҗғы
пайдаланушыныҗ лицензиялыҕ келісіміне
келісіміҗізді беріҗіз. Кейінгі «Соҗғы
пайдаланушыныҗ лицензиялыҕ
келісімін»www.philips.com торабынан
табуға болады.

KK

48

Wi-Fi Ready
Компьютер экранын теледидарда
кӛрсету: кіріспе
Бқл Wi-Fi Ready* теледидары. PTA01
сымсыз USB адаптер ҕосалҕы ҕқралыныҗ
(бӛлек сатылады) кӛмегімен теледидарды
желіге сымсыз ҕосуға болады. Тегін Wi-Fi
MediaConnect бағдарламалыҕ ҕқралымен
компьютер экранын теледидарда
кӛрсетуге болады. Компьютерде
ойнатылатын бейне, музыка немесе
кӛрмелерді кӛрсетуге болады.
*Тек кейбір ҙлгілерде болады.
Не қажет
Wi-Fi MediaConnect бағдарламалыҕ
ҕқралын пайдалану ҙшін, теледидарды ҙй
желісіне ҕосу керек. Сымсыз
маршрутизатор керек.
Желіге ҕосылу туралы толығыраҕ
аҕпаратты Анықтама > Теледидарды
орнату > Желі параметрлерін орнату
(Бет 47) бӛлімінен оҕыҗыз.
Компьютер экранын теледидарда
кӛрсету: Wi-Fi MediaConnect
бағдарламалық құралын орнату
1. PTA01 адаптерімен бірге берілетін
Wi-Fi MediaConnect ыҕшам дискісін тауып
алыҗыз.
2. Ыҕшам дискісін компьютерге салыҗыз.
3. Компьютер интернет браузерін ашып,
Wi-Fi MediaConnect бағдарламалыҕ
ҕқралын жҙктеп алу бетін ашады:
www.wifimediaconnect.philips.com.
Веб-торапта ҕажетті компьютер жҙйесіне
ҕойылатын талаптарды тексеруге болады.
4. Ыҕшам диск конвертінде жазылған
кодты енгізіҗіз.
5. Тегін Wi-Fi MediaConnect
бағдарламалыҕ ҕқралын жҙктеп алу ҙшін,
«Download now» («Ҕазір жҙктеу»)
тҙймесін басыҗыз.
6. Жҙктеп алғаннан кейін, «Wi-Fi
MediaConnect_setup.exe» файлын ашыҗыз.
7. Экрандағы нқсҕауларды орындаҗыз.

Компьютер экранын теледидарда
кӛрсету: Анықтама
Wi-Fi MediaConnect Аныҕтама аҕпаратын
оҕу ҙшін, компьютердіҗ хабарландыру
аймағынан бағдарламаныҗ белгішесін
тінтуірдіҗ оҗ жаҕ тҙймесімен басып,
Аныҕтама тармағын таҗдаҗыз.
Ерекшеліктері

Компьютердіҗ ӛнімділік кҙшіне
байланысты жоғары айҕындыҕ (HD)
немес ҕалыпты айҕындыҕты (SD)
бейнелерді кӛрсетуге болады.

Кейбір сатылатын DVD/Blu-ray
дискілері ӛнім мазмқныныҗ
ҕорғанысына байланысты
теледидарда кӛрсетілмеуі мҙмкін.

Теледидар компьютер медиа
файлдарын кішкене кідіріспен
кӛрсетеді.

Wi-Fi MediaConnect бағдарламалыҕ
ҕқралы тек компьютерде
ҕолданылады.
Компьютер экранын теледидарда
кӛрсету: компьютерге қойылатын
талаптар
Техникалыҕ сипаттарға ҕойылатын еҗ
тӛменгі талаптар

Windows XP, Vista, Windows 7 (тек
компьютерге)

Intel Pentium Core 2 Duo 1,8 ГГц

512 Мбайт RAM

200 Мбайт ҕатты дискіндегі бос орын

Wi-Fi 802.11г

Интернет байланысы

Компьютер экранын теледидарда
кӛрсету: компьютерге қойылатын
талаптар
Қсынылатын техникалыҕ сипаттар

Windows XP, Vista, Windows 7 (тек
компьютерге)

Intel Pentium Core 2 Duo 2,1 ГГц

1 Гбайт RAM

200 Мбайт ҕатты дискіндегі бос орын

Wi-Fi 802.11n

Интернет байланысы

Желі параметрлері
NonPu blish

Маршрутизаторға ҕосылу ҙшін
пайдаланылатын теледидар желісініҗ
параметрі стандартты және автоматты
кҙйге орнатылған. Ол ҕолжетімді желімен
оҗай ҕосылуға мҙмкіндік береді.
Егер желі байланысында аҕаулар болса,
параметрлерді ӛз желіҗізге сай келетін
етіп реттеу керек болуы мҙмкін.
Кҙмәнді болсаҗыз, желі параметрлеріне
ҕатысты білімі бар адамнан кӛмек сқраҗыз.
Арнайы желі параметрлерін орнату ҙшін,
> [Реттеу] > [Желі параметрлері]
опцияларын таҗдап, OK тҙймесін
басыҗыз.
(Бет 49) туралы ҕосымша аҕпаратты
www.philips.com/support сайтындағы осы
пайдаланушы нқсҕаулығыныҗ PDF
нқсҕасынан ҕараҗыз.

Компьютер медиа-серверінің
параметрлері
TVersity v.0.9.10.3 (Microsoft Windows)
Медианы бӛлісу мүмкіндігін қосу
Microsoft Windows жҙйесінде TVersity
бағдарламасын ҕосыҗыз. Settings
ҕойындысын, одан кейін Start Sharing
тҙймесін басыҗыз.

Ҕалҕымалы терезе медиа-сервер
ҕызметініҗ ҕосылғанын хабарлайды. OK
тҙймесін басыҗыз.
KK

49

Қазақ

Компьютер экранын теледидарда
кӛрсету: теледидарға ат қою
Ҙй желісінде бірнеше теледидар бар
болса, оларды жеке ат ҕойып,
ажыратыҗыз.
1.
тҙймесін басып, [Реттеу] > [Желі
параметрлері] > [ТД желі атауы]
тармағын таҗдаҗыз.
2. Экрандыҕ пернетаҕтаны ашу ҙшін OK
тҙймесін басыҗыз.
3. Экрандыҕ пернетаҕтадан теледидардыҗ
атын енгізіп, OK тҙймесін басыҗыз.

Қалталарды мультимедиалық файлдарды
бӛлісуге реттеу
TVersity бағдарламасында Бӛлісу
жиекбелгісін басыҗыз.

Жасыл плюс белгішесін басып, Add folder
тармағын таҗдаҗыз.

Add мультимедиалыҕ ҕалҕымалы
терезесінде Browse тҙймесін басыҗыз.

Browse for Folder терезесінде бӛлісетін
музыка, фотосуреттер немесе бейнелер
бар ҕалтаны таҗдап, OK тҙймесін
басыҗыз.
Macintosh OS X жүйесіндегі Twonky
Media v4.4.2
Медианы бӛлісу мүмкіндігін қосу
Mac OS X жҙйесінде Twonky Media
бағдарламасын ҕосыҗыз. Twonky Media
бағдарламасы ашылады.
Basic Setup терезесінде Clients/Security
тармағын таҗдаҗыз. Clients/Security
параметрлері кӛрсетіледі.
Жаңа клиенттер үшін бӛлісуді автоматты
түрде қосу тҙймесін басыҗыз, сосын
Ӛзгерістерді сақтау тҙймесін басыҗыз.
Медианы бӛлісу ҕосылады.
Медианы бӛлісуге қалталарды қосу
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Basic Setup терезесінде Sharing тармағын
таҗдаҗыз. Бӛлісу параметрлері
кӛрсетіледі.

Ҕалтаныҗ орнын ҕосу ҙшін Шолу тҙймесін
басыҗыз. Басҕа ҕалталар ҕосу ҙшін, Add
new content directory параметрін
басыҗыз.
Барлыҕ ҕалталар ҕосылғанда, Save changes,
одан кейін Rescan content directories
тармағын таҗдаҗыз.Мультимедиалыҕ
файлдар теледидардан ҕатынауға дайын.
Microsoft Windows Media Player 11
бағдарламасы
Ескертпе: бқл нқсҕаулар Microsoft
Windows XP және Vista жҙйелеріне
арналған.
Медианы бӛлісу мүмкіндігін қосу
Microsoft Windows жҙйесінде Windows
Media Player 11 бағдарламасын іске
ҕосыҗыз. Windows Media Player
бағдарламасы шығады.

Ешҕандай желі байланысы табылмай,
ҕқсбелгісін ҕою мҙмкін болмаса, Network
and Sharing Center терезесін кӛру ҙшін,
Networking button тармағын басыҗыз,...

Network discovery параметрін On кҙйіне
орнатыҗыз.
File sharing параметрін On кҙйіне
орнатыҗыз.
Ҕайтадан Windows Media Player
бағдарламасындағы Media Sharing
терезесіне кіріп, Share My Media
тармағына ҕқсбелгі ҕойыҗыз. OK тҙймесін
басыҗыз.
Теледидар компьютерге маршрутизатор
арҕылы жалғанып, барлыҕ ҕқрылғылар
ҕосылып тқрғанда, Media Sharing терезесі
теледидарды Unknown Device деп
аныҕтайды. Ҕқрылғыны таҗдап, Allow
тҙймесін басыҗыз.

Медианы бӛлісудіҗ белгілі бір
параметрлерін ӛзгерту ҙшін, Settings
терезесін ашыҗыз. Ҕқрылғы белгішесіне
(теледидарға) жасыл ҕқсбелгі ҕойылғанда,
OK тҙймесін басыҗыз.

Қалталарды бӛлісуге реттеу
Windows Media Player бағдарламасы
мәзірінен Library, содан кейін Add to
Library тармағын таҗдаҗыз.

Қазақ

Media Sharing терезесінде Share my Media
тармағына ҕқсбелгісін ҕойып, OK тҙймесін
басыҗыз.

Add to Library терезесінде My folders and
those of others that I can access тармағын
таҗдап, Advanced Options тҙймесін
басыҗыз.

Advanced Options терезесі ашыҕ тқрғанда,
бӛлісу тізіміне белгілі бір ҕалталарды
ҕосып, Add тҙймесін басуға болады.

Add Folder терезесінде бӛлісетін музыка,
фотосуреттер немесе бейнелер бар
ҕалтаны таҗдап, OK тҙймесін басыҗыз.
Add To Library терезесінде жаҗадан
ҕосылған ҕалта кӛрсетіледі. Бӛлісетіҗ
басҕа ҕалталар ҕосуға болады. Кітапханаға
файлдар ҕосу ҙшін, OK тҙймесін басыҗыз.

Енді теледидардан музыка тыҗдап,
фотосуреттер мен бейнелер кӛруге
болады.
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Басқа параметрлерді
ӛзгерту
Қуатты тиімді пайдалану параметрлері
1. Теледидарды кӛріп отырғанда, жасыл
тҙймені басыҗыз.
2. Келесі параметрлердіҗ біреуін
таҗдап,OK: тҙймесін басыҗыз.

[Қуат үнемдеу]: Тқтынылатын ҕуат
мӛлшерін азайту ҙшін, сурет
параметрлерініҗ тіркесімін
ҕолданады.

[Үнсіз экран]: Теледидар дисплейін
ӛшіреді. Экранды «ӛшіру» егер сіз
теледидардан тек аудио тыҗдағыҗыз
келген жағдайда ҕуатты ҙнемдейді.

[Жарық сенсоры]: Энергияны
ҙнемдеу ҙшін іштей орнатылған
сыртҕы жарыҕ сенсоры ҕараҗғы
тҙскенде теледидар экраныныҗ
жарыҕтығын азайтады.

Аудио сигналдарды синхрондау
NonPu blish

Жалғанған ҙй кинотеатры жҙйесінен
алынған дыбыс сигналына теледидардағы
суретті автоматты ҕадамдастыру сандыҕ
дыбысты ҕадамдастыру мҙмкіндігін
ҕосыҗыз.
1. Теледидарды кӛріп отырғанда,
тҙймесін басыҗыз.
2. [Реттеу] > [Теледидар параметрлері] >
[Басымдықтар] > [Дыбыс шығысы кідіру
уақыты] > [Қосулы] параметрлерін
таҗдап, OK тҙймесін басыҗыз.

Теледидар сағаты
NonPu blish

Теледидар экранынан сағатты кӛрсетуге
болады. Сағат телевизиялыҕ ҕызмет
кӛрсету операторынан алынған уаҕыт
деректерін пайдалана отырып, ағымдағы
уаҕытты кӛрсетеді.

Теледидар сағатын кӛрсету
1. Теледидарды кӛріп отырғанда,
тҙймесін басыҗыз.
2.[Статус]параметрін таҗдап, одан кейін
OK тҙймесін басыҗыз.
Сағат теледидар экраныныҗ тӛменгі оҗ
жаҕ бқрышында кӛрсетіледі.
Сағат режимін ӛзгерту
Әдепкі мәні бойынша сағат режимі
[Автоматты] параметріне ҕойылып,
теледидардыҗ сағатын Жалпы
жоспарланған уаҕытпен (UTC) ҙйлестіреді.
Егер теледидарыҗыз UTC берген
деректерін ҕабылдай алмаса, сағат
режимін [Қолмен] параметріне ҕойыҗыз.
[Елге байланысты] әлемдік уаҕытты
ҕолданып, [Жаздық уақыт] параметрін
реттеу мҙмкіндігін береді.
1. Теледидарды кӛріп отырғанда
тҙймесін басыҗыз.
2. [Реттеу] > [Теледидар параметрлері] >
[Басымдықтар] > [Сағат] > [Автоматты
сағат режимі] параметрлерін таҗдаҗыз.
3. [Автоматты], [Қолмен] немесе [Елге
байланысты] параметрін таҗдап, OK
тҙймесін басыҗыз.
Жаздық уақытты қосу немесе ӛшіру
Егер сағат режимі [Елге байланысты]
параметріне ҕойылса, уаҕыт белдеуіне
ҕажет болған жағдайда жаздыҕ уаҕытты
ҕосыҗыз немесе ӛшіріҗіз.
1. [Сағат] мәзірінде [Жаздық уақыт] >
[Жаздық уақыт] немесе [Стандартты
уақыт]параметрлерін таҗдап, OK тҙймесін
басыҗыз. Уаҕыт белдеуі ҙшін жаздыҕ уаҕыт
ҕосылады.
Сағатты қолмен орнату
Егер сағат [Қолмен] режиміне орнатылса,
кҙн мен уаҕытты ҕолмен орнатыҗыз.
1. [Сағат] мәзірінде, [Күн] немесе [Уақыт]
параметрін таҗдап, OK тҙймесін басыҗыз.
2. Таҗдау ҙшін, Жылжу түймелері
тҙймесін ҕолданып, [Дайын] параметрін
таҗдаҗыз.

Теледидар орны
NonPu blish

Теледидардыҗ орналасҕан жеріне сәйкес
болатын бірҕатар теледидар параметрлері
бар.
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Бағдарламалық
жасақтаманы жаңарту
Теледидар бағдарламалық құралы
NonPu blish

1.
тҙймесін басыҗыз.
2. [Реттеу] > [Бағдарламалық құрал
параметр.] > [Орнат. бағд-қ құрал туралы
ақп.] тармаҕтарын таҗдап, OK тҙймесін
басыҗыз.
Ағымдағы бағдарламалыҕ ҕқралдыҗ
нқсҕасы кӛрсетіледі.
Бағдарламалыҕ ҕқралды жаҗарту ҙшін
мына опциялардыҗ бірін таҗдаҗыз:
a. сандыҕ хабар тарату сигналымен
жаҗарту.
б. USB ҕқрылғысымен жаҗарту.
в. Интернет арҕылы жаҗарту.
Толыҕ мәліметтерді келесі беттерден
ҕараҗыз.

NonPu blish

Ҕолжетімді болса, теледидар
бағдарламалыҕ ҕқрал жаҗартуларын
сандыҕ хабар таратулары арҕылы
ҕабылдайды.
Егер жаҗарту ҕатынаулы болса, хабар
шығып, бағдарламалыҕ ҕқралды жаҗартуға
нқсҕау береді. Біз бағдарламалыҕ ҕқралды
нқсҕау берілгенде жаҗартуыҗызды ҕатты
қсынамыз.
NonPu blish

Бқл тәртіпті орындаудыҗ алдында
тӛмендегі әрекеттерді жҙзеге асыруды
қмытпаҗыз:

Толыҕ жаҗартуды аяҕтау ҙшін біраз
уаҕытҕа кешіктіру.

Кемінде 256 МБ жады бар USB
флеш-жадыныҗ болуы.

USB порты мен интернетке кіру
мҙмкіндігі бар компьютерге ҕол
жеткізу.
1.
тҙймесін басыҗыз.
2. [Реттеу] > [Бағдарламалық құралды
жаңарту] тармаҕтарын таҗдап, OK
тҙймесін басыҗыз. Жаҗарту кӛмекшісі іске
ҕосылады. Жаҗартуды аяҕтау ҙшін
экрандағы нқсҕауларды орындаҗыз.
Ескертпе: жаҗарту файлы USB
ҕқрылғысына бқрыннан жҙктелген болса,
оны теледидарға жалғаҗыз. Содан кейін,
[Реттеу] > [Бағдарламалық құрал
параметр.] > [Жергілікті жаңартулар]
тармағын таҗдаҗыз.
Егер теледидар интернетке байланысы
бар маршрутизаторға ҕосылған болса,
теледидардыҗ бағдарламалыҕ ҕқралын
тікелей интернеттен жаҗартуға болады.
Сізге жоғары жылдамдыҕты интернет
ҕосылымы ҕажет.
1.
> [Реттеу] > [Қазір жаңарту] және
OK тҙймесін басыҗыз.
2. [Интернет] параметрін таҗдап, OK
тҙймесін басыҗыз. Экрандағы нқсҕауларды
орындаҗыз.
Жаҗарту аяҕталған соҗ, теледидар
автоматты тҙрде ӛшіп, ҕайта ҕосылады.
Теледидардыҗ ҕайтадан ҕосылуын кҙтіҗіз,
теледидардағы Қуат қосқышы параметрін
пайдаланбаҗыз.
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Қазақ

Дүкен немесе үй режимі
Егер теледидардыҗ орны [Дүкен]
режиміне ҕойылса, параметрлерді ӛзгерту
икемділігі шектеулі болады. Теледидардыҗ
барлыҕ параметрлерін ҕолдану ҙшін
теледидардыҗ орнын [Бастапқы]
режиміне ҕойыҗыз.
1. Теледидарды кӛріп отырғанда,
тҙймесін басыҗыз.
2. [Реттеу] > [Теледидар параметрлері] >
[Басымдықтар] > [Орны] > [Бастапқы]
немесе [Дүкен] параметрлерін таҗдап,
OK тҙймесін басыҗыз.
3. Теледидарды ӛшіріп, ҕайта ҕосыҗыз.
Тірекке немесе қабырғаға орнату
Теледидардыҗ орнатылған жеріне сәйкес
болатын арнайы теледидар параметрлері
ҕамтамасыз етілген.
1. [Басымдықтар] мәзірінде [ТД
орналасуы] > [ТД тіреуінде] немесе
[Қабырғаға орнатылады] параметрлерін
таҗдап, OK тҙймесін басыҗыз.

Егер теледидар интернетке ҕосылған
болса, іске ҕосылу барысында теледидарға
жаҗа бағдарламалыҕ ҕқралдыҗ бар екені
туралы хабар кӛрсетіледі.

Экрандағы анықтама
Экрандағы аныҕтаманы жаҗартпастан
бқрын, сізде мыналар болу ҕажет:

Бос USB флэш--жады. USB флэш-жады
FAT немесе DOS-форматталған
болуы керек.

USB ҕатты дискісін ҕолданбаҗыз.

Интернетке ҕосылған компьютер.

ZIP файл форматын ҕолдайтын
мқрағат бағдарламасы (мысалы,
Microsoft Windows жҙйесіне арналған
WinZip немесе Macintosh жҙйесіне
арналған Stuffit).
Аныҕтаманы жаҗартпастан
бқрын,теледидарға орнатылған нқсҕаны
тексеріҗіз. Егер теледидарыҗыздағы
аныҕтама нқсҕасы
www.philips.com/support торабындағы
нқсҕадан ескі болса, еҗ соҗғы аныҕтама
файлын жҙктеп, орнатыҗыз.
1.
тҙймесін басыҗыз.
2.[Нұсқаулық]параметрін таҗдап,
тҙймесін басыҗыз.OKЭкрандағы аныҕтама
кӛрсетіледі.
3. Technical data («Техникалық
деректер») > Dimensions («Ӛлшемдер»)
тармағын таҗдаҗыз. Осы бӛлімніҗ еҗ
соҗғы бетіне ӛтіп, нқсҕа нӛмірін жазып
алыҗыз.
Ескертпе: нқсҕа нӛмірі 12 саннан тқрады,
еҗ соҗғы сан теледидарыҗызға
орнатылған аныҕтама нқсҕасын кӛрсетеді.
Мысалы, теледидардағы нқсҕа "3139 137
03583" болса, "3" орнатылған аныҕтама
нқсҕасын білдіреді.
1. Бос USB флэш-жадын компьютердегі
USB портына ҕосыҗыз.
2. Компьютеріҗізде USB флэш-жадыныҗ
тҙбірлік каталогында "жаҗартулар" деп
аталатын ҕалта жасаҗыз.
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3. Веб-браузерде www.philips.com/support
торабына ӛтіҗіз.
4.Philips Support торабында ӛніміҗізді
және теледидарыҗызға сай аныҕтама
файлын табыҗыз. Аныҕтама файлы ( *.upg
файлы) *.zip мқрағат файлына ҕысылған.
5. Philips Support сайтындағы аныҕтама
файлы теледидарыҗызда орнатылған
нқсҕадан кейінгі нқсҕа болса, файлды
таҗдап, USB флэш-жадына саҕтаҗыз.
6. Мқрағат бағдарламасын ҕолдана
отырып, *.zip файлын USB флэш жадындағы "жаҗартулар" ҕалтасына
шығарыҗыз.
7. *.upg аныҕтама файлы шығарылды.
8. USB флэш-жадын компьютерден
ажыратыҗыз.





Жаҗарту кезінде теледидарды
ӛшірмеҗіз және USB флэш-жадын
ажыратпаҗыз.
Жаҗарту кезінде ҕуат жоғалып кетсе,
USB флэш-жадын теледидардан
ажыратпаҗыз. Ҕуат ҕайта пайда
болғанда теледидар жаҗартуды
жалғастырады.
Жаҗарту кезінде ҕате орын алса,
процедураны ҕайталаҗыз. Ҕате ҕайта
орын алса, Philips тқтынушыларға
техникалыҕ ҕызмет кӛрсету
орталығына хабарласыҗыз.

1. Теледидарды ҕосыҗыз.
2. *.upg аныҕтама файлы бар USB
флэш-жадын теледидардағы USB
ҕосҕышына ҕосыҗыз. Барлыҕ басҕа USB
ҕқрылғыларын теледидардан ажыратыҗыз.
3.
тҙймесін басыҗыз.
4. [Реттеу] > [Бағдарламалық құрал
параметр.] > [Жергілікті жаңартулар]
тармаҕтарын таҗдаҗыз.Жаҗартулар
экраны пайда болады.
5. «*.upg» аныҕтама файлын таҗдап, OK
тҙймесін басыҗыз.
Хабар жаҗарту кҙйін кӛрсетеді.
Жаҗартуды аяҕтап, теледидарды ҕайта
ҕосу ҙшін экрандағы нқсҕауларды
орындаҗыз.

Қазақ

Теледидарды қайта
орнату
Теледидарды ҕайта орнату бҙкіл бейне
және дыбыс параметрлерін ҕалпына
келтіріп, бҙкіл теледидар арналарын ҕайта
орнатады.
1.
тҙймесін басыҗыз.
2. [Реттеу] > [Теледидар параметрлері] >
[Теледидарды қайта орнату]
тармаҕтарын таҗдап, OK тҙймесін
басыҗыз.
3. Экрандағы нқсҕауларды орындаҗыз.
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5 Теледидарды
қосу
Бірінші қосылымдар
Электр қуаты

Антенна
Теледидардыҗ артынан антенна кабелін
жалғайтын қяны тауып алыҗыз. Антенна
кабелін антенна қясына жаҕсылап кіргізіҗіз.
Ескертпе: DVB-S таратылымдарын алу
ҙшін антенна кабелін теледидар
бҙйіріндегі SAT (DVB-S) қясына жалғаҗыз.
Бқл тек арнайы ҙлгілерде бар.

NonPu blish

Розеткаға кез келген уаҕытта ҕол
жеткізуге болатынын тексеріҗіз. Электр
ҕуаты сымын ажыратҕанда, сымнан емес,
штепсельдік қшынан тартып суырыҗыз.
Кҙту режимінде ҕуатты аз тқтынса да қзаҕ
уаҕы бойы ҕолданылмағанда
теледидардыҗ тӛменгі жағындағы ҕуат
ҕосҕышын пайдаланып, оны ӛшіріҗіз.

Кабельдер туралы
Шолу
NonPu blish

Ҕқрылғыларды теледидарға жалғамас
бқрын, ҕқрылғыдағы ҕолжетімді қяларды
тексеріҗіз. Ҕқрылғыны жоғары сапалы
ҕосылымы бар теледидарға жалғаҗыз.
Сапасы жаҕсы кабельдер сурет пен дыбыс
сигналдарыныҗ жаҕсы берілуін ҕамтамасыз
етеді.
Осы пайдаланушы нқсҕаулығында
кӛрсетілген ҕосылым ҙлгілері тек қсыныс
ретінде берілген. Басҕа шешімдер де
болуы мҙмкін.
Кеңес: ҕқрылғыда тек кҙрделі/RCA қялары
болса, ҕқрылғыны теледидардағы SCART
қясына жалғау ҙшін SCART адаптерін
пайдаланыҗыз.
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Жалғаған кезде Y Pb Pr қяларыныҗ
тҙстерін кабель қштарымен
сәйкестендіріҗіз. Y Pb Pr сигналы
айҕындығы жоғары телесигналдарды
ӛҗдейді.

Қазақ

Құрылғыларыңызды қосу
Теледидарға ҕосҕаннан кейін ҕқрылғыны
әрдайым бастапҕы мәзірдегі элемент
ретінде ҕосыҗыз. Бқл элемент бастапҕы
мәзірге ҕосылғанда, осы ҕқрылғы арҕылы
оҗай кӛрініске ауыстыруға болады.
Жаҗа ҕқрылғы ҕосу ҙшін
тҙймесін
басып, [Құрылғы қосу] параметрін
таҗдаҗыз. Экрандағы нқсҕауларды
орындаҗыз.

HDMI
HDMI байланысы сурет пен дыбыс
сапасын жаҕсартады.

Бір HDMI кабелі бейне және дыбыс
сигналдарын біріктіреді. Айҕындығы
жоғары (HD) теледидар сигналдары
мен EasyLink мҙмкіндігін ҕосу ҙшін
HDMI интерфейсін ҕолданыҗыз.

Теледидардыҗ HDMI ARC қясы
HDMI ARC функциясына арналған.
Бқл теледидар дыбысын HDMI ARC
ҙйлесімді ҕқрылғысы арҕылы шығаруға
мҙмкіндік береді.

5 метр/16,4 фут қзындығынан артыҕ
болатын HDMI кабельді
пайдаланбаҗыз.

SCART
Бір SCART кабелі бейне және дыбыс
сигналдарын біріктіреді. SCART қялары
RGB бейне сигналдарын ӛҗдейді, алайда
айҕындығы жоғары телесигналдарды
ӛҗдемейді.

Y Pb Pr
Дыбыс ҙшін YPbPr бӛлінген бейне
сигналыныҗ байланысын дыбыс
сигналыныҗ оҗ және сол қяларымен
пайдаланыҗыз.
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Теледидар ұяларына
жалпы шолу
Артқы
NonPu blish

4. EXT 3 Component (Y Pb Pr) : DVD
ойнатҕыштары немесе ойын ҕқрылғысы
сияҕты аналог немесе сандыҕ
ҕқрылғылардан келетін аналог дыбыс және
бейне кіріс қясы.
5. : Ҕқлаҕаспапҕа немесе гарнитураға
арналған стерео дыбыстыҗ шығыс қясы.

Асты
NonPu blish

1. ЖЕЛІ: желі сигналын ҕабылдайтын
деректер кірісі.
2. EXT 2 (SCART): DVD ойнатҕыштары
немесе ойын ҕқрылғысы сияҕты аналогты
немесе сандыҕ ҕқрылғылар сигналын
ҕабылдайтын аналогты дыбыс және бейне
кіріс қясы.
3. SERV. U:Тек ҕызмет кӛрсетуші маманы
пайдаланады.
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1. EXT 1 (SCART): DVD ойнатҕыштары
немесе ойын ҕқрылғысы сияҕты аналогтыҕ
немесе сандыҕ ҕқрылғылардан келетін
аналогтыҕ дыбыс және бейне кірісі.
2. DIGITAL AUDIO OUT: ҙй
кинотеатрлары мен басҕа сандыҕ дыбыс
жҙйелеріне берілетін сандыҕ дыбыс
шығысы.
3. HDMI: Blu-ray ойнатҕыштары сияҕты
айҕындығы жоғары ҕқрылғылардан
алынатын сандыҕ дыбыс және бейне кіріс
сигналы.

Қазақ

4. HDMI ARC: ҕалыпты HDMI
функциясына ҕоса, теледидардыҗ аудио
сигналын, ҙй кинотеатры жҙйесі сияҕты,
HDMI ARC ҙйлесімді ҕқралына шығарады.
5. AUDIO IN: компьютерден келетін
сигналдыҗ аудио кірісі.
6. ANTENNA: Антенна, кабельдік немесе
жерсерік телевизиядан алынатын сигнал
кірісі.
7. VGA: компьютерден келетін сигналдыҗ
бейне кірісі.

2. USB: USB ҕқрылғыларынан алынатын
деректер кірісі.
3. CI (Ортақ интерфейс): Шартты
ҕолдану модулініҗ (CAM) қясы.
4. SD КАРТАСЫ: SD жад картасын салуға
арналған қя.

Жаны
NonPu blish

5. SAT (DVB-S): DVB-S станцияларынан
келетін сандыҕ сигнал кірісі. Тек арнайы
ҙлгілерде бар.

1. HDMI: Blu-ray ойнатҕыштары сияҕты
айҕындығы жоғары сандыҕ ҕқрылғылар
сигналын ҕабылдайтын сандыҕ дыбыс
және бейне кірісі.
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Құрылғылар жалғау
Кӛк сәулелі диск ойнатқыш
Blu-ray диск ойнатҕышын теледидардыҗ астынғы жағындағы HDMI қясына жалғау ҙшін HDMI
кабелін пайдаланыҗыз

DVD ойнатқышы
Blu-ray диск ойнатҕышын теледидардыҗ астынғы жағындағы HDMI қясына жалғау ҙшін HDMI
кабелін пайдаланыҗыз

DVD жазғышы
Алдымен, антеннаны DVD рекордері мен теледидарға жалғау ҙшін екі антенналыҕ кабельді
пайдаланыҗыз. (SAT тек арнайы ҙлгілерде бар)
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Қазақ

Соҗында, DVD ойнатҕышын теледидардыҗ артындағы SCART қясына жалғау ҙшін SCART
кабелін пайдаланыҗыз.

Үй кинотеатры жүйесі
Алдымен ҕқрылғыны теледидарға жалғау ҙшін HDMI кабелін пайдаланыҗыз.

Соҗында, ҕқрылғыны теледидарға жалғау ҙшін сандыҕ дыбыс кабельді немесе, оныҗ орнына,
аналогты Audio Out L/R кабелін пайдаланыҗыз.
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Дыбыс және бейне сигналдарын
қадамдастыру (қадам.)
Дыбыс экрандағы бейнеге сәйкес келмесе,
дыбыс пен бейнені сәйкестендіру ҙшін
DVD ҙй кинотеатры жҙйелерініҗ кӛбінде
кідіріс орнатуға болады.

EasyLink
Мазмқн ҙй кинотеатры жҙйесінен
ойнатылғанда теледидар динамиктерініҗ
автоматты ӛшірілуі ҙшін EasyLink
мҙмкіндігін іске ҕосыҗыз. Ҕосымша
аҕпаратты Теледидарды жалғау > Philips
EasyLink пайдалану > Теледидар
динамиктерінің параметрлерін реттеу
(Бет 71) бӛлімінен ҕараҗыз.

Санд. ресивер/жерсерік
Алдымен, антеннаны ресивер мен теледидарға жалғау ҙшін екі антенналыҕ кабельді
пайдаланыҗыз.

Соҗынан, ресиверді теледидардыҗ арт жағына жалғау ҙшін Scart кабелін пайдаланыҗыз.
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Санд. ресивер және DVD-R
Қазақ

Алдымен, сандыҕ ресивер мен DVD ойнатҕышын теледидарға жалғау ҙшін ҙш антенналыҕ
кабелді пайдаланыҗыз.

Содан кейін сандыҕ сигнал ресиверін теледидарға жалғау ҙшін SCART кабелін пайдаланыҗыз.

Соҗында, екі ҕқрылғы мен теледидарды жалғау ҙшін екі SCART кабелін пайдаланыҗыз.
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Санд. ресивер, DVD-R және HTS
Алдымен, екі ҕқрылғы мен теледидарды жалғау ҙшін ҙш антенналыҕ кабельді пайдаланыҗыз.

Одан кейін, сандыҕ ресиверді DVD ойнатҕышына, ал DVD ойнатҕышын теледидарға жалғау
ҙшін екі SCART кабелін пайдаланыҗыз.

Одан кейін, ҙй кинотеатры жҙйесін теледидарға жалғау ҙшін HDMI кабелін пайдаланыҗыз.
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Қазақ

Соҗында, ҙй кинотеатры жҙйесін теледидарға жалғау ҙшін сандыҕ дыбыстыҗ сҙйір кабелін
пайдаланыҗыз.

Санд. HD ресивері
Алдымен, сандыҕ HD ресиверін теледидарға жалғау ҙшін екі антенналыҕ кабельді
пайдаланыҗыз.

Содан кейін сандыҕ сигнал ресиверін теледидарға жалғау ҙшін HDMI кабелін пайдаланыҗыз.
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Қосымша құрылғыларды
қосу
Ойын құрылғысы

Ойын режимін қосу
Суреттіҗ кідірісіне жол бермеу ҙшін
теледидарды [Ойын] режиміне
орнатыҗыз.
1.
тҙймесін басыҗыз.
2. [Зерделі сурет] > [Ойын]
параметрлерін таҗдап, OK тҙймесін
басыҗыз.
3. Шығу ҙшін
тҙймесін басыҗыз.

Ойын ҕқрылғысына ҕажетті қялар
теледидардыҗ бҙйірінде орналасҕан.
Дегенмен, ҕажет болған жағдайда,
теледидардыҗ артында ҕосымша қялар
бар.
Ойын ҕқрылғысына ҕажетті қялар теледидардыҗ бҙйірінде орналасҕан.

Бҙйірдегі ҕосҕышты ҕолдану мҙмкін болмаса, ойын ҕқрылғысын теледидардыҗ артына жалғау
ҙшін, HDMI немесе EXT2 (YPbPr және дыбыстыҗ сол/оҗ жаҕ қясы) кабелін пайдаланыҗыз.
(Белгілі ҙлгілерде, EXT2 кабелі EXT3 деп белгіленген).
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Санд. камера
Қазақ

Ішіндегі суреттерді кӛру ҙшін, сандыҕ
камераны теледидардыҗ артындағы USB
қясына жалғаҗыз. Сандыҕ камераны
ҕосыҗыз. Камераныҗ мазмқны автоматты
кӛрсетілмесе, камерада Суретті
тасымалдау протоколын (PTP) ҕосу ҕажет
болуы мҙмкін. Нқсҕауларды камераныҗ
пайдаланушы нқсҕаулығынан ҕараҗыз.

Санд. камкордер
Камкордерге ҕажетті қя теледидардыҗ бҙйірінде орналасҕан.

Немесе, бейнекамераны теледидардыҗ артына жалғау ҙшін HDMI немесе ҕқрамдас бейне
және аудио (YPbPr және Audio L/R) кабелін пайдаланыҗыз.
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Каналды расшифровка жасайтын құрылғы
NonPu blish

Сандыҕ SCART арна декодерін
пайдаланар алдында декодталатын арнаны
таҗдап, декодерді SCART қясына
тағайындаҗыз.
1.
тҙймесін басыҗыз.
2. [Реттеу] > [Арна параметрлері] >
[Декодер] > [Арна] тармаҕтарын
таҗдаҗыз.

3. Декодталатын арнаны орнатыҗыз.
4. [Статус] параметрін, одан кейін
декодердіҗ орнын таҗдаҗыз.
5. OK тҙймесін басыҗыз.

компьютер
NonPu blish

Тӛмендегі кабельдердіҗ біреуін пайдаланып, компьютерді жалғаҗыз:
HDMI кабелі

DVI-HDMI кабелі
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Қазақ

HDMI кабелі және HDMI-DVI адаптері

VGA кабелі

Philips EasyLink режимін
пайдалану
EasyLink режимін қосу немесе ӛшіру

1.
тҙймесін басыҗыз.
2. [Реттеу] > [Теледидар параметрлері] >
[EasyLink] > [Қосулы] немесе [Ӛшірулі]
параметрлерін таҗдап, OK тҙймесін
басыҗыз.

NonPu blish

Philips EasyLink мҙмкіндігі HDMI арҕылы
жалғанған ҕқрылғыларды басҕаруға
мҙмкіндік беретін бірнеше функцияны
ҕамтамасыз етеді. Жалғанған ҕқрылғылар
HDMI-CEC стандартын ҕолдап, EasyLink
мҙмкіндігі жқмыс істеуі ҙшін дқрыс
реттелген болулары тиіс.
Ескертпе: HDMI-CEC функциясы басҕа
брендтерде басҕа атпен танылған.
Мысалы, Anynet (Samsung), Aquos Link
(Sharp) немесе BRAVIA Sync (Sony).
Барлыҕ брендтер Philips EasyLink
мҙмкіндігімен толыҕ ҙйлесімді болмайды.
EasyLink мүмкіндігін қосу немесе ӛшіру
Ескертпе: ҕолданылмаса, Philips EasyLink
мҙмкіндігін ҕоспаҗыз.

EasyLink мүмкіндіктері
NonPu blish

Philips EasyLink ҕосылған уаҕытта келесі
мҙмкіндіктер ҕолжетімді болады:
бір-рет тиіп ойнату
HDMI-CEC ҙйлесімді ҕқрылғыдан мазмқн
ойнатылғанда теледидар кҙту режимінен
ҕосылып, тиісті кӛзге ауысады.
бір-рет тию күту калпына келтіру
Теледидарды HDMI-CEC ҙйлесімді
ҕқрылғыға жалғағанда ҕашыҕтан басҕару
пультіндегі тҙймесін басу теледидар
мен жалғанған бҙкіл HDMI ҕқрылғыларын
кҙту режиміне ӛткізеді.
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Жүйенің дыбысын басқару
Теледидарды, мысалы, HDMI-CEC
ҙйлесімді ҙй кинотеатры жҙйесіне (HTS)
жалғағанда теледидар динамиктері
автоматты тҙрде ӛшіп, теледидар дыбысы
HTS арҕылы ойнатылады.
Жҙйеніҗ дыбыс басҕаруы және теледидар
динамиктерініҗ басҕа конфигурациялары
туралы ҕосымша аҕпаратты Connect the
TV > Use Philips EasyLink > TV speakers
(Бет 71) («Теледидарды жалғау > Philips
EasyLink пайдалану > Теледидар
динамиктері») бӛлімінен ҕараҗыз.
EasyLink қашықтан басқару пульті
EasyLink ҕашыҕтан басҕару пульті
HDMI-CEC ҙйлесімді ҕқрылғыларды
теледидардыҗ ҕашыҕтан басҕару пульті
арҕылы басҕаруға мҙмкіндік береді.
EasyLink ҕашыҕтан басҕару пультін іске
ҕосу ҙшін Connect the TV > Use Philips
EasyLink > Enable or disable EasyLink
Remote Control (Бет 70) («Теледидарды
жалғау > Philips EasyLink пайдалану >
EasyLink ҕашыҕтан басҕару пультін ҕосу
немесе ӛшіру») бӛлімін ҕараҗыз.
Pixel Plus Link
Жалғанған Philips EasyLink ҕқрылғылары
теледидарға жеткізбес бқрын бейне
сапасын ӛҗдейді. Бқл теледидардыҗ
суретті ӛҗдеу жқмысына кедергі жасауы
мҙмкін. Жалғанған Philips EasyLink
ҕқрылғыларынан бейне сапасыныҗ ӛҗдеуін
ҕабылдамау ҙшін, Pixel Plus Link мҙмкіндігін
ҕосыҗыз.
Pixel Plus Link мүмкіндігін қосу
1.
тҙймесін басыҗыз.
2. [Реттеу] > [Теледидар параметрлері] >
[EasyLink] > [Пиксел + байланыс] >
[Қосулы] параметрлерін таҗдаҗыз.
3. Іске ҕосу ҙшін, OK тҙймесін басыҗыз.
Автоматты субтитр ауысуы
Автоматты субтитр ауысуы Philips EasyLink
ҙйлесімді ҙй кинотеатрлары жҙйесінен
субтитрлерді теледидардағы бейне суреті
ҙстінен кӛрсетеді. Экранныҗ тӛменгі
жағында бӛлек субтитр жолағын
жасамастан, бейне осылай теледидар
дисплейініҗ бҙкіл бетіне созылады.
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Автоматты субтитр ауысуын қосу
1.
тҙймесін басыҗыз.
2. [Реттеу] > [Теледидар параметрлері] >
[EasyLink] > [Авто субтитрлерді
ауыстыру] параметрлерін таҗдаҗыз.
3. [Қосулы] параметрін таҗдап, одан кейін
ҕосу ҙшін, OK тҙймесін басыҗыз.
«Тек дыбыс» режимі
Теледидар кҙту режимінде болғанда «Тек
дыбыс» режимі жалғанған Philips EasyLink
ҕқрылғысынан дыбысты теледидар
динамиктері арҕылы ойнатуға мҙмкіндік
береді.
Жалғанған Philips EasyLink ҕқрылғысынан
дыбыс сигналдарын ҕабылдау ҙшін,
тҙймесін басыҗыз.
Егер бар болса, тек дыбыс режимі
ҕосылады.
Тек дыбыс режимін ҕосу ҙшін,
теледидардағы сқрауды ҕабылдаҗыз.

Дыбыстыҗ ойнатылуын ҕашыҕтан
басҕару ҕқралымен басҕарыҗыз.

EasyLink қашықтан басқару пультін қосу
немесе ӛшіру
NonPu blish

Абайлаңыз: бқл кҙрделі параметр.
Жалғанған барлыҕ HDMI-CEC ҙйлесімді
ҕқрылғылардыҗ бқл параметрді
ҕолдайтынын тексеріҗіз. Бқл параметрді
ҕолдамайтын ҕқрылғылар ҕашыҕтан
басҕару пультініҗ пәрмендерін елемейді.
1.
тҙймесін басыҗыз.
2. [Реттеу] > [Теледидар параметрлері]
> [EasyLink] > [EasyLink қашықтан
басқару пульті] > [Қосулы] немесе
[Ӛшірулі] параметрлерін таҗдаҗыз.
3. Іске ҕосу ҙшін OK тҙймесін басыҗыз.
Ескертулер:

Жалғанған ҕқрылғыныҗ мәзірінен
шығу мҙмкін болмаса,
тҙймесін
басыҗыз.

Теледидарды ҕайта басҕару ҙшін
тҙймесін басып, [Теледидар кӛру]
параметрін таҗдаҗыз.

Басҕа ҕқрылғыны басҕару ҙшін
тҙймесін басып, негізгі мәзірден
ҕқрылғыны таҗдаҗыз.

Теледидардыҗ ҕашыҕтан басҕару
пультімен бірге ҕолдануға болатын
EasyLink тҙймелерініҗ ҕысҕаша
тҙсініктемесін Connect the TV > Use
Philips EasyLink > EasyLink buttons
(Бет 71) («Теледидарды жалғау >
Philips EasyLink пайдалану > EasyLink
тҙймелері») бӛлімінен табуға болады.

EasyLink түймелері
NonPu blish

HDMI-CEC ҙйлесімді ҕқрылғыларын
ҕашыҕтан басҕару пультіндегі келесі
тҙймелермен басҕарыҗыз.

OK: жалғанған ҕқрылғыда ойнатуды
бастайды, кідіртеді немесе
жалғастырады. Бқған ҕоса,
ҕқрылғыныҗ мәзіріне ӛтеді немесе
таҗдауды іске ҕосады.

(Алдыңғы) / (Келесі): жалғанған
ҕқрылғыда кері немесе ілгері іздейді.

Санды түймелер: EasyLink
ҕосылғанда, атауды, бӛлімді немесе
әнді таҗдайды.

(Опциялар): жалғанған
ҕқрылғыныҗ мәзірін кӛрсетеді.
тҙймесі басылғанда, теледидар мәзірі
кӛрсетіледі.

(Күту режимі): бір тҙрту арҕылы
кҙту режиміне шығару мҙмкіндігін
ҕосу ҙшін осыны басыҗыз. Бқл
теледидар мен жалғанған ҕқрылғыны
кҙту режиміне ӛткізеді.
Экрандағы ҕашыҕтан басҕару пульті
(ЭҔБП) арҕылы басҕа EasyLink тҙймелерін
пайдалануға болады.
ЭҚБП мүмкіндігіне ӛту
1. Жалғанған ҕқрылғыдан файл кӛріп
отырғанда
тҙймесін басыҗыз.
2.[Қосымша түймелерді
кӛрсету]параметрін таҗдап, одан кейін
OK тҙймесін басыҗыз.
3. Таҗдау ҙшін Жылжу түймелері және
OK тҙймелерін, одан кейін экрандыҕ
тҙймені пайдаланыҗыз.
4. Шығу ҙшін
тҙймесін басыҗыз.

Теледидар динамиктерін реттеу
NonPu blish

Әдетте, теледидар HTS сияҕты
HDMI-CEC ҙйлесімді ҕқрылғыларға бейне
сигналына арналған HDMI кабелі және
дыбыс сигналына арналған сандыҕ дыбыс
кабелі арҕылы жалғанады. Теледидар да,
ҕқрылғы да HDMI ARC ҙйлесімді болу
шартымен теледидардыҗ дыбысын тек
HDMI кабелі арҕылы шығаруға болады
(Connect the TV > Use Philips EasyLink >
Use HDMI ARC (Бет 72) («Теледидарды
жалғау > Philips EasyLink пайдалану >
HDMI ARC пайдалану») бӛлімін ҕараҗыз).
Теледидар динамиктерін реттеу
1.
тҙймесін басыҗыз.
2. [Реттеу] > [Теледидар параметрлері] >
[EasyLink] > [Теледидар динамиктері]
параметрлерін таҗдаҗыз.
3. Келесі опциялардыҗ біреуін таҗдап, OK
тҙймесін басыҗыз:

[Ӛшірулі]: теледидар динамиктерін
ӛшіру.

[Қосулы]: теледидар динамиктерін
ҕосу.

[EasyLink]: теледидар дыбысы
динамиктер арҕылы шығуды
жалғастырады. Жолаҕ мәзірі арҕылы
теледидар дыбысын жалғанған
HDMI-CEC дыбыс ҕқрылғысына
ауыстырыҗыз.

[EasyLink автоқосылуы]: автоматты
турде теледидар динамиктерін
ӛшіреді және теледидар дыбысын
жалғанған HDMI-CEC дыбыс
ҕқрылғысына шығарады.
Теледидар дыбысын жолақ мәзірінде
ауыстыру
[EasyLink] немесе [EasyLink автоқосылуы]
таҗдалған болса, теледидар дыбысын
ауыстыру ҙшін жолаҕ мәзіріне ӛтіҗіз.
1. Теледидарды кӛріп отырғанда,
тҙймесін басыҗыз.
2.[Дауыс зорайтқыш]параметрін таҗдап,
одан кейін OK тҙймесін басыҗыз.
3. Келесіден біреуін таҗдап, OK тҙймесін
басыҗыз:
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[ТД]: әдепкі параметр ретінде
ҕосылған болады. Жалғанған
HDMI-CEC дыбыс ҕқрылғысы жҙйеніҗ
дыбысын басҕару элементіне
ауысҕанша теледидар дыбысын
динамиктер арҕылы шығарады. Бқдан
кейін теледидар дыбысы жалғанған
ҕқрылғы арҕылы шығарылады.



[Күшейткіш]: дыбысты жалғанған
HDMI-CEC ҕқрылғысы арҕылы
шығарады. Ҕқрылғыда жҙйеніҗ дыбыс
режимі ҕосылмаған уаҕытта,
[EasyLink] параметрі таҗдалмаса,
дыбыс теледидар динамиктерінен
шығуды жалғастырады. [EasyLink
автоқосылуы] параметрі ҕосылған
болса, теледидар жҙйеніҗ дыбыс
режимін ҕосуды қсынады.

HDMI ARC арнасын пайдалану
HDMI 1 қясы HDMI Дыбыс сигналын ҕайтару арнасымен (ARC) ҙйлесімді. Бқны HDMI ҙй
кинотеатры жҙйесіне сандыҕ дыбыс сигналын шығаруға пайдаланыҗыз.

HDMI ARC арнасы Philips EasyLink
мҙмкіндігін пайдаланып, ҕосымша сандыҕ
дыбыс кабелін пайдаланбастан теледидар
дыбысын тікелей жалғанған дыбыс
ҕқрылғысына шығаруға мҙмкіндік береді.
Ҕқрылғыныҗ HDMI-CEC және ARC
ҙйлесімді екенін және теледидардыҗ
ҕқрылғыға HDMI ARC қяларына ҕосылған
HDMI кабелі арҕылы жалғанғанын
тексеріҗіз.
HDMI ARC арнасын қосу немесе ӛшіру
Ескертпе: HDMI ARC арнасын іске ҕосу
ҕқрылғыны автоматты тҙрде негізгі
мәзірге ҕосады.
1.
тҙймесін басыҗыз.
2. [Реттеу] > [Теледидар параметрлері]
> [EasyLink] > [HDMI 1 - ARC] >
[Қосулы] немесе [Ӛшірулі] параметрлерін
таҗдаҗыз.
3. Іске ҕосу ҙшін OK тҙймесін басыҗыз.
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CAM модулін пайдалану
CAM модулін салу және іске қосу
NonPu blish

Абайлаңыз: тӛмендегі нқсҕауларды
орындаҗыз. CAM (Шартты ҕолдану)
модулін дқрыс салмау CAM мен
теледидарды заҕымдауы мҙмкін.
Ескертпелер:

Бқл теледидар CI және CI+
модульдерін ҕолдайды. CI+ модулі
ҕызмет провайдерлеріне жоғары
дәрежелі кӛшіруден саҕтаумен
жоғары сапалы HD сандыҕ
бағдарламаларын ҕамтамасыз етуге
мҙмкіндік береді.

Смарт картаны шартты ҕатынау
модуліне салу туралы
операторыҗыздағы ҕқжаттарға
ҕараҗыз.

1. Теледидарды сӛндіріҗіз.
2. CAM модулінде кӛрсетілген
нқсҕауларды орындап, CAM модулін
теледидардыҗ бҙйіріндегі Common
Interface қясына жалғаҗыз.
3. CAM қшын мҙмкіндігінше ары кіргізіп,
CAM модулі ҕосылғанша кҙтіҗіз. Бқған
бірнеше минут кетуі мҙмкін.
Ҕолданылғанда, CAM модулін
ажыратпаҗыз, әйтпесе сандыҕ ҕызметтер
тоҕтатылады.

CAM қызметтеріне қатынау

Салу және пішімдеу

NonPu blish

1. CAM модулін салғаннан және іске
ҕосҕаннан кейін
тҙймесін басыҗыз.
2.[Жалпы интерфейс]параметрін таҗдап,
одан кейін OK тҙймесін басыҗыз.
3. CAM провайдерін таҗдап, OK тҙймесін
басыҗыз.
CAM қызметін қарау
CAM модулі жалғанып, жазылым аҕысы
тӛленген болса, онда теледидар
бағдарламаны сандыҕ теледидар ҕызмет
провайдерінен кӛрсетеді. Ҕолданбалар,
функциялар, мазмқн және экрандағы
хабарлар әр CAM ҕызметіне ҕарай
ӛзгереді.

SD картасын салу
Жад кӛлемі
NonPu blish

Net TV ҕызметінен жалға алынған
бейнелерді жҙктеу алу ҙшін, SD жад
картасын ТД SD карта қясына салыҗыз.
Пішімделген соҗ, картаны қяда тқраҕты
ҕалдырыҗыз.

1. Теледидарды ҕосыҗыз.
2. SD жад картасын салмас бқрын,
теледидардан Шартты ҕолдану модулін
ажыратыҗыз.
3. Алдыҗғы жапсырмасын сыртҕа ҕаратып
бос SD жад картасын SD картасыныҗ
қясына салыҗыз. Теледидар пішімдеуді
автоматты тҙрде бастайды.
4. SD картасын қяда тқраҕты ҕалдырыҗыз.
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SD жад кӛлемі
Бос SD картасын ҕолданыҗыз. SD
картасында кемінде 4 ГБ бос орын болуы
керек. Айҕындығы жоғары бейне ҙшін
кемінде 8 ГБ бос орны бар SD картасы
ҕолданылғанын тексеріҗіз.
Абайлаңыз: ТД жалғау > SD картасын
салу > Салу және пішімдеу (Бет 73)
бӛлімінде сипатталған нқсҕаулардыҗ
орындалғанын тексеріҗіз. Дқрыс
салынбаса, SD картасы заҕымдануы мҙмкін.
SD картасындағы бар болған бҙкіл мазмқн
жалға алынған бейнелерден бқрын
жойылады.
Ескертпе: Бқл теледидардыҗ SD
картасыныҗ қясы стандартты болып
келеді. SD картасы тек Бейнелер дҙкені
ҕызметінде ғана пайдаланылады.

6 Ақаулықтарды
жою
Бізбен байланысыңыз
Бқл мәселе шешілмесе,
www.philips.com/support торабынан осы
теледидарға арналған жиі ҕойылатын
сқраҕтарды ҕараҗыз.
Мәселе шешілмесе, ҕқрылғымен бірге
берілген кітапшада кӛрсетілгендей,
еліҗіздегі Philips компаниясыныҗ
тқтынушыларды ҕолдау орталығына
хабарласыҗыз.
Philips компаниясына хабарласпас бқрын,
теледидардыҗ моделі мен сериялыҕ
нӛмірін жазып алыҗыз. Бқл нӛмірлер
теледидар арт жағында және орауыш
ҙстінде басып шығарылған.
Ескерту: теледидарды ӛз бетімен
жӛндеуге болмайды. Оның салдарынан
ауыр жарақат салуы, теледидарға
жӛнделмейтін зақым келтіруі немесе
кепілдікті жарамсыз етуі мүмкін.

Теледидардың негізгі
ақаулары
Теледидар қосылмайды:

Электр бауын ток кӛзінен
ажыратыҗыз. Бір минут кҙтіп, оны
ҕайта жалғаҗыз.

Электр бауыныҗ дқрыс
ҕосылған-ҕосылмағанын тексеріҗіз.

Теледидардыҗ астыҗғы/артҕы
жағында орналасҕан қуат қосқышы
ҕосылғанын тексеріҗіз.
Теледидар қосылған кезде қашықтан
басқару пультіне немесе жанғы басқару
жүйесіне жауап бермейді
Ҕосылу ҙшін теледидарға біраз уаҕыт
ҕажет болады. Осы уаҕытта теледидар
ҕашыҕтан басҕару пультіне немесе жанғы
басҕару жҙйесіне жауап бермейді. Бқл
ҕалыпты жағдайды білдіреді.
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Теледидар күту режимінің шамы қызыл
болып жыпылықтайды:
Электр бауын ток кӛзінен ажыратыҗыз.
Электр бауын ҕайта ҕосудыҗ алдында
теледидардыҗ салҕындауын кҙтіҗіз. Егер
ҕайта жыпылыҕтаса, Philips тқтынушыларға
техникалыҕ ҕызмет кӛрсету орталығына
хабарласыҗыз.
Балалардан қорғау құлпын ашатын кодты
ұмытып қалдыңыз
«8888» кодын енгізіҗіз.
Теледидар мәзірі басқа тілде.
Теледидар мәзірін қйғарған тілге
ӛзгертіҗіз.
Ҕосымша аҕпарат алу ҙшін ТД орнату >
Тіл параметрлерін ӛзгерту > Мәзір тілі
(аҕылдасу "Мәзір тілі" бет 47) бӛлімін
ҕараҗыз.
Теледидар қосылғанда/ӛшірілгенде/күту
режиміне шыққанда, сіз теледидар
корпусынан сықырланған дыбысты
естисіз:
Ешҕандай әрекет ҕажет етілмейді.
Теледидар салҕындағанда және
жылығанда, сыҕырлаған дыбыс оныҗ
кӛлемініҗ ҙлкеюін және кішіреюін
білдіреді. Бқл оныҗ жқмысына әсер
етпейді.
Теледидар күту режимінде болғанда іске
қосылу экраны кӛрсетіліп, күту режиміне
қайтады.
Бқл ҕалыпты жағдайды білдіреді.
Теледидар электр кӛзінен ажыратылып
ҕайта ҕосылғанда, ҕосылу экраны шығады.
Кҙту режимінен теледидарға ҕосылу ҙшін,
ҕашыҕтан басҕару ҕқралындағы тҙймесін
басыҗыз немесе теледидардыҗ бҙйіріндегі
кез келген пернені басыҗыз.

Теледидар арналарына
қатысты мәселелер
Орнатылып қойған арналар арналар
тізімінен кӛрінбейді:
Дқрыс арналар тізімініҗ
таҗдалған-таҗдалмағанын тексеріҗіз.

Сурет ақаулары
Теледидар қосылған, бірақ сурет жоқ
немесе бұрмаланған:

Антеннаныҗ теледидарға дқрыс
ҕосылған-ҕосылмағанын тексеріҗіз.

Теледидар ресурсы ретінде дқрыс
ҕқрылғыныҗ таҗдалған-таҗдалмағанын
тексеріҗіз.

Сыртҕы ҕқрылғыныҗ немесе кӛздіҗ
дқрыс жалғанғанын тексеріҗіз.
Дыбыс бар, бірақ сурет жоқ:
Сурет параметрлерініҗ дқрыс
орнатылған-орнатылмағанын тексеріҗіз.
Антенна қосылымынан теледидар
сигналы нашар қабылданады:

Антеннаныҗ теледидарға дқрыс
ҕосылған-ҕосылмағанын тексеріҗіз.

Дауысзорайтҕыштар, жерге
ҕосылмаған аудио ҕқрылғылар,
неонды шамдар, биік ғимараттар
және басҕа нысандар ҕабылдау
сапасына әсер етуі мҙмкін.
Мҙмкіндігінше антенна бағытын
ӛзгерту немесе ҕқрылғыларды
теледидардан жылжыту арҕылы
ҕабылдау сапасын жаҕсартуға
тырысыҗыз.

Егер бір ғана арна нашар ҕабылданып
тқрса, сол арнаны наҕты баптаҗыз.
Жалғаулы құрылғылардың сурет сапасы
нашар:

Ҕқрылғылардыҗ дқрыс
жалғанған-жалғанбағанын тексеріҗіз.

Сурет параметрлерініҗ дқрыс
орнатылған-орнатылмағанын
тексеріҗіз.

Теледидар сурет параметрлерін
сақтамады:
Теледидар орныныҗ ҙй параметріне
ҕойылған-ҕойылмағанын тексеріҗіз. Бқл
режим параметрлерді ӛзгерту және
саҕтау икемділігін қсынады.

Қазақ

Орнату кезінде ешқандай сандық
арналар табылмады:
Еліҗізде теледидардыҗ DVB-T, DVB-C
немесе DVB-S таратылымдарына ҕолдау
кӛрсететінін тексеріҗіз. Теледидардыҗ
артында берілген елдерді ҕараҗыз.

Сурет экранға сәйкес емес, ол тым үлкен
немесе тым кішкентай:
Басҕа сурет форматын пайдаланып кӛріҗіз.
Суреттің орны дұрыс емес:
Кейбір ҕқрылғылардыҗ сурет сигналдары
экранға дқрыс сәйкес келмейді.
Ҕқрылғыныҗ сигнал шығысын тексеріҗіз.
Хабар тарату кезіндегі сурет сызылып
кеткен:
Мазмқнға ҕатынау ҙшін Шартты ҕатынау
модулін пайдалану ҕажет болуы мҙмкін.
Оператор арҕылы тексеріҗіз.
Ақпарат кӛрсететін стикер баннері
теледидар дисплейіне кӛрсетіледі.
Теледидар [Дүкен] режимінде.
Э-стикерді алу ҙшін, теледидарды
[Бастапқы] режиміне ҕойыҗыз, содан
кейін оны сӛндіріп, ҕайта ҕосыҗыз.
Ҕосымша аҕпарат алу ҙшін Setup the TV
(«Теледидарды реттеу») > Change other
settings («Басқа параметрлерді ӛзгерту»)
> TV location («Теледидар орны») (Бет
52) бӛлімін ҕараҗыз.
Теледидардан компьютердің кӛрсетуі
тұрақты емес:

Дербес компьютеріҗіздіҗ ҕолдау
кӛрсетілетін ажыратымдылығы мен
жаҗару кезеҗін пайдаланатынына кӛз
жеткізіҗіз.

Теледидардыҗ сурет форматын
масштабсыз мәнге ҕойыҗыз.

Дыбыс ақаулары
Сурет бар, бірақ теледидар
құрылғысының дыбысы шықпайды:
Егер ешҕандай аудио сигнал байҕалмаса,
теледидардыҗ аудио шығысын автоматты
тҙрде ӛшіреді — бқл аҕау бар екенін
білдірмейді.
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Барлыҕ кабельдердіҗ дқрыс
жалғанған-жалғанбағанын тексеріҗіз.
Дыбыс деҗгейініҗ 0-ге
ҕойылған-ҕойылмағанын тексеріҗіз.
Дыбыстыҗ ӛшірілген-ӛшірілмегенін
тексеріҗіз.
Теледидар динакмиктері
параметрініҗ дыбыс мәзірінен
ҕосылғанын тексеріҗіз.
Теледидардыҗ аудио шығыс қясыныҗ
HDMI CEC ҕосылған/EasyLink
ҙйлесімді HTS ҕқрылғысындағы аудио
кірісіне жалғанғанын тексеріҗіз.
Дыбыс HTS динамиктерінен естілуі
керек.

Сурет бар, бірақ дыбыс сапасы нашар:
Дыбыс параметрлерініҗ дқрыс
орнатылған-орнатылмағанын тексеріҗіз.
Сурет бар, бірақ дыбыс бір ғана
динамиктен шығады:
Дыбыс балансыныҗ ортаға
ҕойылған-ҕойылмағанын тексеріҗіз.

HDMI қосылымының
ақаулары
HDMI құрылғыларында ақаулық
туындады:

HDCP (кеҗ жолаҕты сандыҕ
мазмқнды ҕорғау) ҕолдауыныҗ HDMI
ҕқрылғысынан берілетін мазмқнды
кӛрсетуге теледидар ҙшін алынған
уаҕытты кідіртетінін ескеріҗіз.

Егер теледидар HDMI ҕқрылғысын
танымаса және ешҕандай сурет
кӛрінбесе, ресурсты бір ҕқрылғыдан
екіншісіне және ҕайтадан кері
ауыстырып ҕосып кӛріҗіз.

Егер дыбыс ҙздіксіз бқрмаланса,
HDMI ҕқрылғысыныҗ шығыс
параметрлерініҗ дқрыс-дқрыс
еместігін тексеріҗіз.
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HDMI-DVI адаптері немесе
HDMI-DVI кабелі ҕолданылса, AUDIO
L/R («Дыбыстыҗ сол және оҗ жаҕ
қялары») немесе AUDIO IN («Дыбыс
сигналыныҗ кіріс қясы») (тек кіші қя)
қяларына ҕосымша дыбыс кабелініҗ
жалғанғанын тексеріҗіз.

EasyLink мүмкіндіктерін пайдалануға
болмайды:
HDMI ҕқрылғыларында HDMI-CEC
ҙйлесімді екенін тексеріҗіз. EasyLink
мҙмкіндіктері тек HDMI-CEC ҙйлесімді
ҕқрылғыларында істейді.
HDMI-CEC жүйесімен үйлесімді аудио
құрылғысы теледидарға жалғанып, дыбыс
ӛшірілгенде, арттырылғанда немесе
азайтылғанда дыбысты ӛшіру немесе
дыбыс деңгейі белгішесін кӛрсетпейді.
HDMI-CEC дыбыс ҕқрылғысы жалғанғанда
бқл жағдай ҕалыпты болып табылады.

USB қосылымының
ақаулары
USB құрылғысының мазмұны
кӛрсетілмейді:

Еске саҕтайтын ҕқрылғыныҗ
ҕқжатында суреттелгендей, USB еске
саҕтау ҕқрылғысыныҗ «Жалпы еске
саҕтау дәрежесі» мәніне ҕойылғанын
тексеріҗіз.

USB саҕтыҕ ҕқрылғысыныҗ
теледидармен ҙйлесетінін тексеріҗіз.

Дыбыс және сурет файлдарыныҗ
теледидарда ҕолданылу мҙмкіндігін
тексеріҗіз.
Дыбыс және сурет файлдары біркелкі
ойнатылмайды немесе кӛрсетілмейді
USB саҕтыҕ ҕқрылғысыныҗ берілу деҗгейі
деректердіҗ теледидарға берілу
жылдамдығын шектеп, нашар ойнатуға
себепші болады.

Қазақ

Желі байланысының
мәселелері
(Тек кейбір үлгілерге қолданылады.)
Net TV істемейді
Егер маршрутизатор байланысы дқрыс
орнатылған болса, маршрутизатордыҗ
интернетке ҕосылуын тексеріҗіз.
Browse PC немесе Browse Net TV
мүмкіндіктері баяу істейді.
Тасымалдау жылдамдығы және сигнал
сапасыныҗ басҕа да факторлары туралы
аҕпаратты маршрутизатордыҗ пайдалану
нқсҕаулығынан ҕараҗыз.
Маршрутизатор ҙшін интернетке
жылдамдығы жоғары байланыс ҕажет.
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7 Техникалық
мәліметтер
Шолу
NonPu blish

Ӛнім туралы аҕпарат ескертусіз
ӛзгертіледі. Ӛнім туралы ҕосымша аҕпарат
алу ҙшін www.philips.com/support сайтын
кӛріҗіз.

Қуат және қабылдау
NonPu blish

Электр қуаты

Ҕуаты: айнымалы ток 220-240 В,
50-60 Гц

Кҙту режиміндегі ҕуат: < 0,15 В

Сыртҕы температура : 5-40°С

Ҕуаттыҗ тқтыну деҗгейін
(http://www.philips.com/support)
сайтындағы ӛнім сипаттамасынан
ҕараҗыз.
Қабылдау

Антенна кірісі: 75 Ом коаксиальді
(IEC75)

Телевизиялыҕ жҙйе: DVB COFDM
2K/8K

Бейне ойнату: NTSC, PAL, SECAM


Сандыҕ теледидар: MPEG-4, DVB-T
(Жерҙсті), DVB-C (Кабельді), DVB-S*
(Жерсерік), MHP (Мультимедиалыҕ
ҙй платформасы — тек Италияда
ҕолжетімді).

Тюнер ауҕымдары: VHF, UHF,
S-Channel, Hyperband
Тек кейбір үлгілерде бар.

Дисплей және дыбыс
Сурет / Дисплей

Дисплей тҙрі: СКД Full HD W-UXGA
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Диагональ ӛлшемі:
- 81 см / 32 дюйм
- 94 см / 37 дюйм
- 107 см / 42 дюйм
- 117 см / 46 дюйм
Форматтыҕ ҕатынасы: кеҗ экранды
16:9
Панель ажыратымдылығы: 1920 x
1080p, 100 Гц
Pixel Precise HD суретті жаҕсарту
технологиясы
1080p 24 / 25 / 30 / 50 / 60 Гц
жиілікте ӛҗдеу
100 Гц СКД

Дыбыс

Шығаратын ҕуаты (ОКМ): 24 Вт

Incredible Surround

Clear Sound

Динамикалыҕ бассты жаҕсарту

Моно/Стерео/NICAM

Экран ажыратымдылығы
NonPu blish

Компьютерлік пішімдер - HDMI
(Ажыратымдылық - жаңарту деңгейі)
640 x 480 - 60Гц
800 x 600 - 60Гц
1024 x 768 - 60Гц
1360 x 768 - 60Гц
1280 x 1024 - 60Гц
1600 x 1200 - 60Гц
1920 x 1080 - 60Гц
Компьютерлік пішімдер - VGA
(Ажыратымдылық - жаңарту деңгейі)
640 x 480 - 60Гц
800 x 600 - 60Гц
1024 x 768 - 60Гц
1360 x 768 - 60Гц
1280 x 1024 - 60Гц
1600 x 1200 - 60Гц
1920 x 1080 - 60Гц
Бейне форматтар
(Ажыратымдылық - жаңарту деңгейі)
480i - 60Гц
480p - 60Гц
576i - 50Гц

Мультимедиа
Қолдау кӛрсетілетін мультимедиялық
байланыстар

USB (Тек FAT немесе DOS
жҙйесімен пішімделген; тек кӛлемді
жад ҕқрылғыларыныҗ класымен
ҙйлесімді)

SD картасыныҗ қясы

Ethernet UTP5
Қолдау кӛрсетілетін сурет файлдары

JPEG (*.jpg)
Қолдау кӛрсетілетін аудио/бейне
файлдары*
AVI (*.avi):
бейне: MPEG-4 SP, MPEG-4 ASP
аудио: MPEG Layer 2/3, AC3
MPEG (*.mpg, *.mpeg, *.vob):
бейне: MPEG-1, MPEG-2
MPEG (*.mp2, *.mp3, *.mpg, *.mpeg, *.vob):
аудио: MPEG-1 Layer 2, MPEG-1 Layer 3,
LPCM, AC3
MPEG-4 (*.mp4):
бейне: MPEG-4 AVC (H.264, L2-CIF,
L4-HD)
аудио: AAC-LC, HE-AAC
Мультимедиалық файл атаулары 128
таңбадан аспауы тиіс.
Қолдау кӛрсетілетін дыбыс/бейне
файлдары *
WMV (*.wmv):
бейне: WMV9/VC1
WMA (*.wma):
аудио: WMA (v2 to v9.2)
MKV (*.mkv):
бейне: H.264
аудио: HE-AAC, AC3
Мультимедиалық файл атаулары 128
таңбадан аспауы тиіс.

Қолдау кӛрсетілетін DLNA үйлесімді
медиа-сервер бағдарламалық құралы

Windows Media Player (Microsoft
Windows ҙшін)

Twonky Media (Microsoft Windows
және Mac OS X ҙшін)

Sony Vaio медиа-сервері (Microsoft
Windows ҙшін)

TVersity (Microsoft Windows ҙшін)

Nero MediaHome

DiXiM (Microsoft Windows XP ҙшін)

Macrovision желілік медиа-сервері
(Microsoft Windows ҙшін)

Fuppes (Linux ҙшін)

uShare (Linux ҙшін)
Қолдауы бар DLNA дыбыс/бейне
файлдары
WMV (*.wmv):
бейне: WMV9/VC1
MPEG (*.mp2, *.mp3, *.mpg, *.mpeg, *.vob):
аудио: MPEG-1 Layer 2, MPEG-1 Layer 3,
LPCM, AC3
MPEG-4 (*.mp4):
бейне: MPEG-4 AVC (H.264, L2-CIF),
MPEG-4 AVC (H.264, L4-HD)
аудио: AAC-LC, HE-AAC
MKV (*.mkv):
бейне: H.264
аудио: HE-ACC, AC3

Байланыс мүмкіндігі
Артқы

EXT 2: SCART (RGB/CVBS)

EXT 3: Компонент (Y Pb Pr), Audio
L/R

Ҕқлаҕаспап: Стерео 3,5 мм шағын
қясы

SERV.U: Ҕызмет порты

Желі: Ethernet
Асты

EXT1: SCART (RGB/CVBS)

HDMI(1) ARC: HDMI дыбысты
ҕайтару арнасы

HDMI(2)/(3): HDMI
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576p - 50Гц
720p - 50Гц, 60Гц
1080i - 50Гц, 60Гц
1080p - 24 Гц, 25 Гц, 30 Гц, 50 Гц, 60 Гц



САНДЫҔ ДЫБЫС СИГНАЛЫНЫҖ
ШЫҒЫС ҚЯСЫ: Коаксиалды

AUDIO IN: DVI/VGA стерео 3,5 мм
шағын қясы

Антенна: 75 ом коаксиалды

VGA: компьютер кірісі
Жаны

HDMI

USB

SD картасы

Ортаҕ қя: CI

SAT (DVB-S): тек кейбір ҙлгілерде
бар.

Мӛлшері
NonPu blish

Ескерту: Ӛлшемдері және салмаҕтары тек
шамамен алынған параметрлер. Ҙлгісі
және сипаттамалары ескертусіз
ӛзгертіледі.
Теледидар ӛлшемдерін білдіретін шартты
белгілер:
( ): 81 см / 32 дюйм ТД
{ }: 94 см / 37 дюйм ТД
[ ]: 107 см / 42 дюйм ТД
(( )): 117 см / 46 дюйм ТД
Теледидарыҗызға ҕатысты шартты белгіні
жазып алыҗыз. Содан кейін, келесі бетке
ӛтіп, ӛлшемдерді кӛріҗіз.

Теледидарыҗыздыҗ ӛлшемдерін (тіректі ҕосҕанда және ҕоспағанда) жазып алу ҙшін,
теледидардыҗ шартты белгісін ҕолданыҗыз.

Теледидарыҗыздыҗ ҕалыҗдығын (тіректі ҕосҕанда және ҕоспағанда) жазып алу ҙшін,
теледидар шартты белгісін ҕолданыҗыз.
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Теледидардыҗ тіректі ҕосҕандағы салмағын жазып алу ҙшін, теледидар шартты белгісін
ҕолданыҗыз.

Теледидардыҗ тіректі ҕоспағандағы салмағын жазып алу ҙшін, теледидар шартты белгісін
ҕолданыҗыз.

UMv 3139 137 03933 - 20100708

KK

81

8 Индекс

арналар тізімі - 21

A

арналар, жаҗарту - 44

Ambilight - 15
Ambilight параметрлері - 25
Ambilight, әрекет ету жылдамдығы - 25
Ambilight, ҕосу - 25

C

арналар, атын ӛзгерту - 43
арналар, жасыру немесе кӛрсету - 43
арналар, орнату (автоматты) - 44
арналар, орнату (ҕолмен) - 45
арналар, ретін ӛзгерту - 43
арналар, таҗдаулылар - 34
арналарды орнату (автоматты) - 44

CAM, енгізу - 72
CAM, іске ҕосу - 73
cурет форматы - 24

арналарды орнату (ҕолмен) - 45
арналарды ретке келтіру - 43
арналардыҗ атауларын ӛзгерту - 43
артҕы қялар - 58

E

астыҗғы қялар - 58

EasyLink, ҕашыҕтан басҕару пультініҗ - 70

аудио тіл - 46

EasyLink, мҙмкіндіктер - 69
EasyLink, теледидар динамиктері - 71
EasyLink, тҙймелер - 71

Ә
әдепкі параметрлер - 42

EasyLink, іске ҕосу - 69

Б

G

бағдарламалыҕ ҕқрал, интернеттен
жаҗарту - 53

green eco, жалпы шолу - 12
green eco, параметрлер - 12

бағдарламалыҕ ҕқрал, нқсҕа - 53
бағдарламалыҕ ҕқрал, сандыҕ жаҗарту - 53
балалардан ҕорғау, жалпы шолу - 35

N
Net TV, желілік ТВ - 32
Net TV, журналды тазалау - 29
Net TV, шолу - 27

балалардан ҕорғау, жас шектеуі - 35
басҕару элементтері, бҙйірдегі - 17
бастапҕы мәзір - 20

S

Бейне дҙкені, SD картасын пішімдеу - 30,
73

Scenea, сурет жҙктеу - 39

Бейнефильмдер дҙкені, бейнефильмдерді
жалға алу - 30

Scenea, іске ҕосу - 39

бҙйірдегі коннекторлар - 59

SD картасы - 30, 73
SD картасы, жад ӛлшемі - 73

веб-сайттар - 27

А

виджеттер - 31

аҕпарат, интернеттегі - 16
аҕпарат, экрандағы - 16
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виджеттер, ҕосу/жою - 31

декодер - 68
демонстрация - 43
дисплейдіҗ ажыратымдылығы - 78
дҙкен режимі - 52
дыбыс деҗгейі, ӛшіру - 23

ҕашыҕтан басҕару пульті, пайдалану - 19
ҕашыҕтан басҕару пульті, экрандағы - 20
ҕоршаған ортаны ҕорғау әрекеттері - 12
ҕқрылғылар, кӛру - 25
ҕқрылғылар, ҕосу - 24
ҕқрылғыны жалғау - 56

дыбыс деҗгейі, реттеу - 23

М

дыбыс параметрлері - 42

мәзір, арналар тізімі - 21

дыбыс-ерін сәйкестендіруі - 52

мәзір, ҕқрылғы ҕосу - 21

Ж

мәзір, негізгі бет - 20

жалғау, USB - 36
жалғау, арна декодері - 68
жалғау, компьютер - 68
жалғау, компьютер желісі - 47
жалғау, ҕуат - 56

мәзір, опциялар - 22
мәзір, параметрлер - 21
мәзір, тіл - 47
мәзір, шолу - 20
мультимедиа, файлдарды ойнату - 36

жалпы интерфейс - 72

Н

жас шектеуі - 35

нашар еститін - 39

З

нашар кӛретін - 40

зауыттыҕ параметрлер - 42

О

зерделі дыбыс - 24

опциялар мәзірі - 22

зерделі сурет - 23

орналасу, ҙй немесе дҙкен - 52

К

Ӛ

Кенсингтон ҕқлпы - 14

ӛлшемдері - 80

компьютер желісі, медиа-сервер - 49

ӛнімді тіркеу - 10

компьютер желісі, сымды - 48
компьютер желісініҗ параметрлері - 49

П

компьютер, жалғау - 68

пайдалануды аяҕтау - 12

Кҙту режимі - 22

параметрлер, дыбыс - 42

кҙтім - 11

параметрлер, кӛмекші - 41

Ҕ

параметрлер, сурет - 41

ҕайта ӛҗдеу - 12

С

Ҕауіпсіздік - 10

сағат - 52

ҕашыҕтан басҕару пульті, жалпы шолу - 17

сандыҕ арналар, жалпы шолу - 15
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Қазақ

Д

сандыҕ арналар, субтитрлер - 36
Сандыҕ радио - 38
сандыҕ теледидар - 15

Ҙ
ҙй режимі - 52

сипаттамалар - 78

Э

смарт карта - 72

ЭБТ, жалпы шолу - 34

субтитр, аналогтыҕ - 36

ЭБТ, мәзір - 35

субтитр, сандыҕ - 36

ЭБТ, іске ҕосу - 34

субтитрлер, тіл - 36, 46

Экран кҙту - 11

сурет параметрлері - 41

электр ҕуаты - 78

Т
таҗдаулылар тізімі, ҕосу - 34
таҗдаулылар тізімі, таҗдау - 34
теледидар динамиктерініҗ дыбысын ӛшіру
- 23
теледидарды орнату - 14
телемәтін 2.5 - 34
телемәтін, Беттер кестесі - 33
телемәтін, ҕос экран - 33
телемәтін, мәзір - 33
телемәтін, сандыҕ мәтін - 34
телемәтін, тіл - 46
телемәтін, қлғайту - 33
телемәтін, іздеу - 33
телемәтін, іске ҕосу - 33
телемәтін, ішкі беттер - 33
теҗ ҕолдану мҙмкіндігі, іске ҕосу - 39
техникалыҕ сипаттары - 78
тҙнгі таймер - 35
тіл, басҕалар - 46
тіл, мәзір - 47

Қ
қялар, артҕы - 58
қялар, астыҗғы - 58
қялар, бҙйірдегі - 59
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