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   Zna�ilnosti slikovnih pik  
  Ta izdelek LCD ima veliko število barvnih 
slikovnih pik. �eprav je delujo�ih pik 99,999 % 
ali ve�, so lahko ves �as na zaslonu prikazane 
�rne pike ali svetle to�ke (rde�e, zelene ali 
modre). To je strukturna lastnost zaslona (v 
okviru sprejetih industrijskih standardov) in ne 
pomeni napake v delovanju.
  Družba Philips Electronics Singapore Pte 
Ltd ponuja, da bo na zahtevo dobavila izvod 
celotne ustrezne izvorne kode avtorsko 
zaš�itenih odprtokodnih programskih paketov, 
uporabljenih v tem izdelku, za katere je takšna 
ponudba zahtevana v licenci za uporabo 
odprtokodne programske opreme. Ta ponudba 
je veljavna do tri leta po nakupu izdelka in jo 
lahko izkoristi vsakdo, ki prejme to informacijo. 
�e želite prejeti izvorno kodo, pišite na 
e-naslov open.source@philips.com. �e ne 
želite uporabljati e-pošte ali �e v roku tedna 
dni po tem, ko ste poslali e-poštno sporo�ilo 
na navedeni e-naslov, ne prejmete potrdila 
o prejemu sporo�ila, pišite na naslov »Open 
Source Team, Philips Intellectual Property & 
Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, 
The Netherlands«. �e v doglednem �asu ne 
prejmete potrdila o prejemu vašega pisma, vas 
prosimo, da nam pošljete e-pošto na zgoraj 
navedeni e-naslov. Besedilo licenc in priznanj za 
odprtokodno programsko opremo, uporabljeno 
v tem izdelku, je navedeno na posebnem listi�u.
   Skladnost s standardi EMF 
  Družba Koninklijke Philips Electronics N.V. 
izdeluje in prodaja veliko potrošniških izdelkov, 
ki imajo – tako kot kateri koli drugi elektronski 
aparati – v splošnem sposobnost oddajanja in 
sprejemanja elektromagnetnih signalov. 
  Eno glavnih poslovnih na�el podjetja Philips 
je izvajanje vseh ustreznih zdravstvenih in 
varnostnih ukrepov v zvezi z izdelki, spoštovanje 
vseh zakonskih zahtev in upoštevanje 
standardov v zvezi z elektromagnetnimi polji, ki 
veljajo v �asu izdelave izdelka.
  Družba Philips razvija, izdeluje in trži izdelke, ki 
ne škodujejo zdravju. Družba Philips zagotavlja, 
da so njeni izdelki glede na razpoložljive 
znanstvene dokaze varni, �e jih uporabljate v 
skladu z navodili in na predviden na�in. 

         1 Obvestilo
  2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Vse 
pravice pridržane.
  Pridržujemo si pravico do sprememb tehni�nih 
podatkov brez predhodnega obvestila. Blagovne 
znamke so last Koninklijke Philips Electronics 
N.V ali drugih lastnikov. Philips si pridržuje 
pravico kadarkoli spremeniti izdelke brez 
obveze po spremembi svojih prejšnjih izdelkov.
  Gradivo v tem priro�niku omogo�a pravilno 
uporabo sistema. �e izdelek, posamezne 
module ali postopke uporabljate v namen, 
ki ni naveden v tem dokumentu, morate 
predhodno preveriti veljavnost in primernost 
tega namena. Družba Philips jam�i, da gradivo 
ne krši nobenega od patentov ZDA. Družba 
Philips ne daje nobenega drugega izrecnega ali 
nazna�enega jamstva.
   Jamstvo  

    Nevarnost telesnih poškodb, • 
poškodovanja TV-sprejemnika ali 
prenehanja veljavnosti jamstva! TV-
sprejemnika ne poskušajte popravljati 
sami.
    TV-sprejemnik in dodatne naprave • 
uporabljajte samo v skladu z navodili 
izdelovalca.
    Opozorilni znak na hrbtni strani TV-• 
sprejemnika ozna�uje nevarnost 
elektri�nega udara. Ne odstranjujte 
pokrova TV-sprejemnika. V zvezi s 
servisnimi deli in popravili se obrnite na 
Philipsovo službo za pomo� strankam.

   
    Vsa opravila, ki so v tem priro�niku • 
izrecno prepovedana, ter vsi postopki, 
ki niso priporo�eni ali dovoljeni v tem 
priro�niku, izni�ijo jamstvo.
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  Izdelano z licenco podjetja BBE Sound, Inc. 
Licenco je izdalo podjetje BBE, Inc v skladu z 
naslednjimi patenti ZDA: 5510752.5736897. 
BBE in simbol BBE sta registrirani blagovni 
znamki podjetja BBE Sound Inc. 

  Podjetje Philips aktivno sodeluje pri razvoju 
mednarodnih standardov na podro�ju 
elektromagnetnih polj in varnosti, kar podjetju 
omogo�a predvidevanje razvoja standardov in 
njihovo zgodnjo integracijo v izdelke.
   Varovalka za elektri�no omrežje (samo v VB) 

  Ta TV-sprejemnik je opremljen z 
odobrenim ulitim vti�em. �e je treba 
zamenjati varovalko za elektri�no 
omrežje, morate uporabiti nadomestno 
varovalko z enako vrednostjo, kot je 
navedena na vti�u (na primer 10 A).

      1 Odstranite pokrov varovalke in samo 
varovalko. 

    2 Nadomestna varovalka mora ustrezati 
standardu BS 1362 in mora imeti oznako 
odobritve ASTA. �e varovalko izgubite, 
se obrnite na prodajalca in preverite, 
katera vrsta varovalke je ustrezna. 

    3 Znova namestite pokrov varovalke.
    Vti�a za elektri�no omrežje na tem aparatu ne 
smete sneti z napajalnega kabla, da ohranite 
skladnost z direktivo EMC.
   Avtorske pravice 

    
  VESA, FDMI in logotip standarda VESA so 
blagovne znamke združenja Video Electronics 
Standards Association.
  Windows Media je registrirana blagovna 
znamka ali blagovna znamka podjetja Microsoft 
Corporation v ZDA in/ali drugih državah.
   ®  Kensington in Micro Saver sta registrirani 
blagovni znamki družbe ACCO World 
corporation v ZDA, njuna registracija v drugih 
državah po svetu pa je trenutno v teku. 
  Vse druge registrirane in neregistrirane 
blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.
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     Nevarnost telesne poškodbe ali poškodbe 
TV-sprejemnika! 

    TV-sprejemnik, ki tehta ve� kot 25 kg, • 
morata dvigniti in premakniti dve osebi.
    Pri namestitvi TV-sprejemnika na stojalo • 
uporabite samo priloženo stojalo. Stojalo 
trdno pritrdite na TV-sprejemnik. TV-
sprejemnik namestite na vodoravno in 
ravno površino, ki vzdrži skupno težo 
TV-sprejemnika in stojala.
    Pri stenski namestitvi TV-sprejemnik • 
uporabite takšen stenski nosilec, ki zmore 
nositi težo TV-sprejemnika. Stenski 
nosilec pritrdite na steno, ki zmore nositi 
skupno težo nosilca in TV-sprejemnika. 
Družba Koninklijke Philips Electronics N.V. 
ne prevzema odgovornosti v primeru 
nepravilne stenske namestitve, ki povzro�i 
nesre�o, telesne poškodbe ali poškodbe 
opreme.

     Nevarnost poškodb otrok! 
  Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe, 
s katerimi boste prepre�ili, da bi se TV-
sprejemnik prevrnil in poškodoval otroke:

    TV-sprejemnika ne postavljajte na • 
površino, prekrito s tkanino ali drugim 
materialom, ki ga je mogo�e povle�i.
    Poskrbite, da noben del TV-sprejemnika • 
ne visi �ez rob površine.
    �e TV-sprejemnik namestite na visoko • 
pohištvo (na primer na knjižno polico), 
pred tem tako TV-sprejemnik kot tudi 
pohištvo pritrdite na steno ali drug nosilni 
element.
    Otroke pou�ite glede nevarnosti plezanja • 
na pohištvo, da bi dosegli TV-sprejemnik.

     Nevarnost pregrevanja!  
    TV-sprejemnika ne nameš�ajte v • 
utesnjen prostor. Okrog TV-sprejemnika 
pustite vsaj 4 palce oz. 10 centimetrov 
prostora za prezra�evanje. Poskrbite, da 
zavese ali drugi predmeti ne prekrivajo 
prezra�evalnih rež TV-sprejemnika.

     2 Pomembno
   Pred uporabo TV-sprejemnika preberite vsa 
navodila. �e zaradi neupoštevanja teh navodil 
pride do poškodbe, garancija za izdelek ne velja.

    Varnost
   Nevarnost elektri�nega udara ali požara! 

    TV-sprejemnika ne izpostavljajte dežju • 
ali vodi. V bližino TV-sprejemnika ne 
postavljajte posod z vodo, kot so vaze. 
�e se teko�ina razlije po TV-sprejemniku, 
ga nemudoma odklopite iz elektri�nega 
omrežja. Pred ponovno uporabo naj TV-
sprejemnik pregleda Philipsova služba za 
pomo� uporabnikom.
    TV-sprejemnika, daljinskega upravljalnika • 
ali baterij ne postavljajte v bližino 
plamenov ali drugih virov toplote, 
vklju�no z neposredno son�no svetlobo.
  Da bi prepre�ili požar, sve� in drugih virov 
plamena ne približujte TV-sprejemniku, 
daljinskemu upravljalniku in baterijam.

      
    V prezra�evalne reže ali druge odprtine • 
TV-sprejemnika ne potiskajte predmetov.
    �e je TV-sprejemnik nameš�en na vrtljivo • 
stojalo, poskrbite, da med vrtenjem 
napajalni kabel ne bo obremenjen. 
Obremenitev napajalnega kabla lahko 
zrahlja priklju�ke in povzro�i iskrenje.

     Nevarnost kratkega stika ali požara! 
    Daljinskega upravljalnika ali baterij ne • 
izpostavljajte dežju, vodi ali prekomerni 
vro�ini.
    Napajalnega vti�a ne izpostavljajte • 
� zi�nim obremenitvam. Ohlapno 
priklju�en napajalni vti� lahko povzro�i 
iskrenje ali požar.
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    TV-sprejemnik in okvir o�istite z • 
mehko in vlažno krpo. Pri �iš�enju TV-
sprejemnika ne uporabljajte alkohola, 
kemikalij ali gospodinjskih �istil.
    Nevarnost poškodb TV-zaslona! Zaslona • 
se ne dotikajte, potiskajte, drgnite ali 
udarjajte s predmeti.
    Vodne kapljice obrišite �im prej, s �imer • 
prepre�ite deformacije izdelka in bledenje 
barv.

       Odlaganje izrabljenih izdelkov in 
baterij

    
  Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih 
materialov in sestavnih delov, ki jih je mogo�e 
reciklirati in uporabiti znova.

    
  �e je na izdelku pre�rtan simbol smetnjaka, 
je izdelek zajet v evropski direktivi 2002/96/
ES. Poizvedite, kako je na vašem obmo�ju 
organizirano lo�eno zbiranje odpadnih 
elektri�nih in elektronskih izdelkov.
  Ravnajte v skladu z lokalnimi predpisi. 
Izrabljenih izdelkov ne odlagajte med obi�ajne 
gospodinjske odpadke.
  Pravilna odstranitev starega izdelka pomaga 
prepre�iti morebitne negativne posledice za 
okolje in zdravje ljudi.

    
  Izdelek vsebuje baterije, ki so zajete v evropski 
direktivi 2006/66/ES in jih ne smete odlagati 
skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
  Seznanite se z lokalnimi predpisi glede 
lo�enega zbiranja izrabljenih baterij, saj njihova 
pravilna odstranitev pomaga prepre�iti 
morebitne negativne posledice za okolje in 
zdravje ljudi.

     Nevarnost poškodbe TV-sprejemnika!  
    Pred priklju�itvijo TV-sprejemnika v • 
elektri�no vti�nico se prepri�ajte, da 
elektri�na napetost v vašem domu 
ustreza elektri�ni napetosti, navedeni 
na hrbtni strani TV-sprejemnika. �e se 
napetosti ne ujemata, TV-sprejemnika ne 
smete priklju�iti v elektri�no vti�nico.

     Nevarnost telesne poškodbe, požara ali 
poškodovanja napajalnega kabla!  

    TV-sprejemnika ali drugih predmetov ne • 
postavljajte na napajalni kabel.
    Poskrbite, da bo dostop do napajalnega • 
kabla TV-sprejemnika vedno neoviran, 
da ga boste lahko po potrebi hitro in 
preprosto iztaknili iz elektri�ne vti�nice.
    Ko želite napajalni kabel iztakniti iz • 
vti�nice, povlecite za vti�, ne za kabel.
    Pred nevihto izklopite TV-sprejemnik • 
iz elektri�nega omrežja in odklopite 
antenski priklju�ek. Med nevihto se ne 
dotikajte nobenega dela TV-sprejemnika, 
napajalnega kabla ali antenskega kabla.

     Nevarnost poškodb sluha!  
    Ne uporabljajte slušalk pri preveliki • 
glasnosti ali dlje �asa.

     Nizke temperature 
    �e ste TV-sprejemnik prevažali pri • 
temperaturi pod 5 °C, ga vzemite iz 
ovojnine in pred priklju�itvijo napajanja 
po�akajte, da temperatura aparata 
doseže sobno temperaturo.

       Nega zaslona
    �im bolj se izogibajte prikazu • 
nepremi�nih slik. Nepremi�ne slike so 
tiste, ki na zaslonu ostanejo prikazane 
dlje �asa. Mednje sodijo med drugim 
zaslonski meniji, �rne proge in prikaz 
�asa. �e se uporabi nepremi�nih slik ne 
morete izogniti, zmanjšajte kontrast in 
svetlost zaslona, s �imer boste prepre�ili 
poškodbo zaslona.
    Pred �iš�enjem odklopite TV-sprejemnik • 
iz elektri�nega omrežja.
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     • Nizka poraba energije v stanju 
pripravljenosti 

    Napajalno vezje, ki je vodilno v svojem razredu 
in izjemno napredno, znižuje porabo energije 
televizorja na izjemno nizko raven, ne da bi 
zmanjšalo funkcionalnost stanja pripravljenosti.
   Upravljanje porabe 
  Napredno upravljanje porabe tega televizorja 
zagotavlja naju�inkovitejšo porabo energije. 
Preverite lahko, kako vaše osebne nastavitve 
televizorja, raven svetlosti na trenutnih slikah 
na zaslonu in okoliški svetlobni pogoji dolo�ajo 
relativno porabo energije. 
  Družba Philips si nenehno prizadeva zmanjšati 
vpliv svojih izdelkov za široko porabo na 
okolje. Prizadevamo si za okolju prijazne 
izboljšave med proizvodnjo, manjšo porabo 
škodljivih snovi, energijsko u�inkovito uporabo, 
navodila za odstranjevanje po prenehanju 
uporabe in recikliranje izdelkov.
  Zaradi našega prizadevanja za varovanje okolja 
je bil ta televizor nagrajen z evropskim znakom 
za okolje – cvetlico – www.ecolabel.eu.
  Podrobne informacije o porabi energije v 
stanju pripravljenosti, garancijskih pogojih, 
rezervnih delih in recikliranju tega televizorja 
so na spletni strani družbe Philips za vašo 
državo na naslovu www.philips.com.
  Funkcije tega televizorja zagotavljajo energijsko 
u�inkovito uporabo. Zaradi njegove okoljske 
kakovosti je bil ta televizor nagrajen z 
evropskim znakom za okolje.
   Funkcije energijske u�inkovitosti 

     • Senzor osvetlitve prostora 
  V temnejših prostorih senzor osvetlitve 
prostora zmanjša svetlost zaslona in tako 
var�uje z energijo.
     • Var�evanje z energijo 
  Nastavitev televizorja  [Standardno]  
združuje ve� nastavitev, ki omogo�ajo 
var�evanje z energijo. Oglejte si  [Pametne 
nastavitve]  v meniju  [Nastavitev] .
     • Nizka poraba energije v stanju 
pripravljenosti 

    Napajalno vezje, ki je vodilno v svojem 
razredu in izjemno napredno, znižuje porabo 
energije televizorja na izjemno nizko raven, 
ne da bi zmanjšalo funkcionalnost stanja 
pripravljenosti.

     Ekološka oznaka

   
    Visoka energetska u�inkovitost• 
    Nizka poraba energije v stanju • 
pripravljenosti
    Zasnova, ki omogo�a recikliranje• 

    Družba Philips si nenehno prizadeva zmanjšati 
vpliv svojih izdelkov za široko porabo na 
okolje. Prizadevamo si za okolju prijazne 
izboljšave med proizvodnjo, manjšo porabo 
škodljivih snovi, energijsko u�inkovito uporabo, 
navodila za odstranjevanje po prenehanju 
uporabe in recikliranje izdelkov.
  Zaradi našega prizadevanja za varovanje okolja 
je bil ta televizor nagrajen z evropskim znakom 
za okolje – cvetlico – www.ecolabel.eu.
  Podrobne informacije o porabi energije v 
stanju pripravljenosti, garancijskih pogojih, 
rezervnih delih in recikliranju tega televizorja 
so na spletni strani družbe Philips za vašo 
državo na naslovu www.philips.com.
  Funkcije tega televizorja zagotavljajo energijsko 
u�inkovito uporabo. Zaradi njegove okoljske 
kakovosti je bil ta televizor nagrajen z 
evropskim znakom za okolje.
   Funkcije energijske u�inkovitosti 

     • Senzor osvetlitve prostora 
  V temnejših prostorih senzor osvetlitve 
prostora zmanjša svetlost zaslona in tako 
var�uje z energijo.
     • Var�evanje z energijo 
  Nastavitev televizorja  [Standardno]  
združuje ve� nastavitev, ki omogo�ajo 
var�evanje z energijo. Oglejte si  [Pametne 
nastavitve]  v meniju  [Nastavitev] .

SL
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       Daljinski upravljalnik

   
1

28 2
3
4
5
6
7

8

9

10

13
14

17

19

20

18

15
16

27

24

23

21

22

26
25

12
11

       3 Vaš izdelek
  �estitamo vam ob nakupu. Dobrodošli pri 
Philips! �e želite v polni meri izkoristiti podporo, 
ki jo nudi Philips, registrirajte izdelek na 
spletnem mestu www.philips.com/welcome.

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

    Stranski gumbi in indikatorji

   
    a     POWER : Vklopi ali izklopi izdelek. 

Izdelek ni povsem izklopljen, dokler 
ga ro�no ne odklopite iz elektri�nega 
omrežja.

    b  P/CH +/- : Preklopi na naslednji ali 
prejšnji kanal.

    c     SOURCE : Izbere priklju�ene naprave.

    d  VOLUME +/- : Pove�a ali zmanjša 
glasnost.

    e  Indikator LED na sprednji strani 

    f  LightGuide : Na voljo le pri modelih 
PFL7864H.

3

4

2

1

5
6
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    q  P +/-  ( Program +/- )
  Preklopi na naslednji ali prejšnji kanal.

    r     FORMAT 
  Izbere format slike.

    s  0-9  ( Številske tipke )
  Z njimi izberete kanale ali nastavitve.

    t     PICTURE 
  Odpre slikovni meni.Ni podprto pri vseh 
modelih.

    u     SOUND 
  Odpre zvo�ni meni.Ni podprto pri vseh 
modelih.

    v     +/-  ( Glasnost +/- )
  Pove�a ali zmanjša glasnost.

    w     BACK  P/P  ( Prejšnji kanal )
    Vrne se v prejšnji meni.• 
    Vrne se na prejšnji kanal. (Samo v • 
Veliki Britaniji: ni podprto pri kanalih 
MHEG).

      x     GUIDE 
  Vstopi v elektronski programski vodi� 
(EPG) ali izstopi iz njega.

    y  SCENEA  ( Ozadje )
  Prikaže ozadje na zaslonu TV-
sprejemnika.Ni podprto pri vseh modelih.

    z  DEMO 
  Vklopi in izklopi predstavitveni meni.

    {  TV 
  Preklopi nazaj na sprejem prek antene.

    |  SUBTITLE 
    Omogo�i ali onemogo�i podnapise.

  *Nadzira priklju�ene naprave, skladne s 
tehnologijo EasyLink.

    a    ( Vklop stanja pripravljenosti )
    �e je TV-sprejemnik vklopljen, ga • 
preklopi v stanje pripravljenosti.
    �e je TV-sprejemnik v stanju • 
pripravljenosti, ga vklopi.

      b  MHEG/TELETEXT 
  Vklopi in izklopi teletekst.

    c     SOURCE 
  Izbere priklju�ene naprave.

    d  Barvne tipke 
  Izbere opravila ali možnosti.

    e  AD  ( Zvo�ni opis )
  Samo v Veliki Britaniji: omogo�a zvo�ni 
komentar za osebe z oslabljenim vidom. 
Ni podprto pri vseh modelih.

    f    ( Za�etni meni )
  Vklopi in izklopi glavni meni.

    g     OPTIONS 
  Omogo�i dostop do možnosti, povezanih 
s trenutnim opravilom ali izbiro.

    h  OK 
  Potrdi vnos ali izbiro.

    i        ( Tipke za krmarjenje )
  Za krmarjenje po menijih.

    j     INFO 
  Prikaže programske informacije, �e so na 
voljo.

    k    ( Nazaj )
  *Iš�e v smeri nazaj.

    l    ( Naprej )
  *Iš�e v smeri naprej.

    m    ( Predvajaj/ustavi )
  *Za�ne, ustavi ali nadaljuje predvajanje.

    n    ( Snemaj )
  *Za�ne ali zaustavi snemanje videa.

    o    ( Ustavi )
  *Ustavi predvajanje.

    p    ( Nemo )
  Povsem utiša ali povrne zvok.

SL
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 Nasvet

 V stanju pripravljenosti TV-sprejemnik porabi  •
zelo malo elektri�ne energije, nekaj pa je kljub 
temu. �e TV-sprejemnika dlje �asa ne boste 
uporabljali, iztaknite napajalni kabel aparata iz 
elektri�ne vti�nice.

 Opomba

 �e ne najdete daljinskega upravljalnika in želite  •
TV-sprejemnik vklopiti iz stanja pripravljenosti, 
pritisnite tipko  P/CH +/-  na boku aparata.

      Preklapljanje kanalov

    
     

      Pritisnite tipko  • P +/-  na daljinskem 
upravljalniku ali tipko  P/CH +/-  na boku 
TV-sprejemnika.
    S  • Številske tipke  vnesite številko kanala.
    Uporabite  • razpredelnico   (glejte 
‘Preklapljanje kanalov s pomo�jo 
razpredelnice kanalov’ na strani   10  )  kanalov.

 Opomba

 �e uporabljate seznam priljubljenih kanalov,  •
lahko izberete le tiste, ki so na seznamu.

       4 Uporaba izdelka
  Navodila v tem poglavju vam bodo pomagala 
pri osnovni  uporabi .

    Vklop/izklop TV-sprejemnika in 
preklop v stanje pripravljenosti

      
     
     Vklop 

    �e je indikator LED na sprednji strani • 
izklopljen, pritisnite tipko    POWER  na 
boku TV-sprejemnika.
    �e indikator LED na sprednji strani • 
sveti rde�e, pritisnite    ( Vklop 
stanja pripravljenosti ) na daljinskem 
upravljalniku.

     Preklop v stanje pripravljenosti 
    Pritisnite tipko  •   ( Vklop stanja 
pripravljenosti ) na daljinskem 
upravljalniku.

    Indikator LED na sprednji strani  »
postane rde�.

       Izklop 
    Pritisnite  •   POWER  ob strani TV-
sprejemnika.

    Indikator LED na sprednji strani ugasne. »
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          Prilagajanje glasnosti TV-
sprejemnika

    
     
     Pove�anje ali zmanjšanje glasnosti 

    Pritisnite tipko  •    +/- .
    Pritisnite  • VOLUME +/-  ob strani 
televizorja.

     Utišanje ali ponovni vklop zvoka 
    Za utišanje zvoka pritisnite tipko  •  .
    Za ponovni vklop zvoka znova pritisnite  • 

 .

 Opomba

 Glasnost slušalk nastavljate v meniju   • [Zvok] .

     Preklapljanje kanalov s pomo�jo 
razpredelnice kanalov
  Razpredelnica kanalov omogo�a pregled vseh 
kanalov, ki so na voljo, v obliki razpredelnice.

   
    1 Pritisnite tipko  OK .

    Pojavi se razpredelnica kanalov. »

    
      2 Z  Tipke za krmarjenje  izberite kanal.
    3 Za potrditev izbire pritisnite tipko  OK .

    Prikaže se izbrani kanal. »

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

Comedy1666166edyed CNN 7177NN Animal991119999malma HBOB 022220OOEurorosspsp8811888spsppspp

BBC B 11111 BBC 21222 Discover1144verve Nationala1515onalaonKetNKetNKetNet1133311333NNNetetetetNNeteet

SBS SBSSBSS 6666 666666666 RTLRTLRTL 77 77 Net 5 99999999999 Nickelo00001110000eloelo

1

NedNed 33 3322222
7777777777777

33333333333
RTL 88
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 Nasvet

 Naprave, ki niso ve� priklju�ene, odstranite iz  •
glavnega menija zaradi preglednosti prikaza 
na  zaslonu   (glejte ‘Odstranjevanje naprav iz 
glavnega menija’ na strani   14  ) .

     Napravo lahko izberete v glavnem 
meniju

   
    1 Pritisnite    ( Za�etni meni ).

    Prikaže se glavni meni. »

      2 S  Tipke za krmarjenje  izberite napravo.
    3 Za potrditev izbire pritisnite tipko  OK .

    TV-sprejemnik preklopi na izbrano  »
napravo.

         Izbiranje naprave s seznama virov

   
    1 Pritisnite tipko     SOURCE .

    Prikaže se seznam virov. »

      2 S  Tipke za krmarjenje  izberite napravo.
    3 Za potrditev izbire pritisnite tipko  OK .

    TV-sprejemnik preklopi na izbrano  »
napravo.

      Gledanje slike s priklju�enih 
naprav

 Opomba

 Preden naprave izberete, jih za lažji dostop  •
dodajte v glavni meni. 

    Dodajanje naprave v glavni meni
  Preden lahko nove naprave dodate v glavni 
meni, jih morate priklju�iti in vklopiti.

   
    1 Pritisnite    ( Za�etni meni ). 

    Prikaže se glavni meni. »

   
      2 S  Tipke za krmarjenje  izberite 

 [Dodajanje naprav] .
    3 Pritisnite tipko  OK .

    Izpiše se obvestilo z izbrano možnostjo  »
 [Start] , ki vas poziva, da zaženete 
vodi�a za dodajanje novih naprav.

      4 Pritisnite tipko  OK .
    V skladu z navodili na zaslonu izberite  »
vrsto naprave in priklju�ek, kamor 
je naprava priklju�ena. Ko opravite 
postopek, se v glavni meni doda ikona 
nove naprave.

Browse USBWatch TV

Add 
your devices

Setup

Gledanje televizije Brskanje po USB-ju

Nastavitev 

Dodajanje 
naprave
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          Uporaba teleteksta

     
      1 Pritisnite tipko  MHEG/TELETEXT .

    Pojavi se zaslon za teletekst. »

      2 Za izbiro strani uporabite enega izmed 
naslednjih na�inov:

    S  • Številske tipke  vnesite številko 
strani.
    �e si želite ogledati naslednjo ali • 
prejšnjo stran, pritisnete tipko  P +/-  
ali uporabite  Tipke za krmarjenje .
    �e si želite ogledati barvno ozna�eni • 
element, uporabite  Barvne tipke .
    �e se želite vrniti na prejšnjo stran, • 
pritisnete tipko     BACK .

      3 Pritisnete  MHEG/TELETEXT , da 
zapustite teletekst.

SL
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     • [Glavni zvok] / [Dodatni zvok] 
  Izberite glavni in drugi jezik avdia za 
digitalne kanale.
     • [Glavni podnapisi] / [Dodatni podnapisi] 
  Izberite glavni in drugi jezik podnapisov za 
digitalne kanale.
     • [Glavni teletekst] / [Dodatni teletekst] 
  Izberite glavni in drugi jezik teleteksta za 
digitalne kanale.
     • [Gluhi in naglušni] 
  �e želite ob glavnem in drugem jeziku 
avdia prikazovati tudi podnapise, izberite 
možnost  [Vklop] .
     • [Slepi in slabovidni] 
  To možnost izberite, �e želite vklopiti 
dodaten zvo�ni komentar (�e je na voljo) 
za osebe s prizadetim vidom. Na voljo 
so možnosti  [Zvo�niki] ,  [Slušalke]  in 
 [Zvo�niki + slušalke] . �e želite to funkcijo 
izklopiti, izberite  [Izklop] .
     • [Prednostni avdio format] 
    �e želite dose�i najboljšo reprodukcijo 
zvoka iz sistema za doma�i kino, izberite 
možnost  [Napredno] . �e želite dose�i 
najboljšo reprodukcijo zvoka iz TV-
zvo�nikov in osnovnih zvo�nih sistemov, 
izberite možnost  [Standardno] .

         5 Napredna 
uporaba vašega 
izdelka

    Spremembe jezikovnih 
nastavitev

 Opomba

 �e so jezikovne nastavitve ustrezne, ta korak  •
presko�ite.

     1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko  
  ( Za�etni meni ).

    Prikaže se glavni meni. »

      2 S  Tipke za krmarjenje  izberite 
 [Nastavitev] .

    Prikaže se meni   » [Nastavitev] .

      3 S  Tipke za krmarjenje  izberite 
 [Namestitev]  >  [Jeziki]  >  [Jezik menija] .

    Prikaže se seznam jezikov. »

      4 S  Tipke za krmarjenje  izberite jezik 
menija.

    5 Za potrditev izbire pritisnite tipko  OK .
    Izbrani jezik se za�ne uporabljati v  »
menijih.

        Poleg nastavitve možnosti  [Jezik menija]  
lahko v meniju  [Jeziki]  dolo�ite tudi naslednje 
jezikovne nastavitve (samo digitalni kanali):

    Jezik menija

Namesestitevtitev kana kanalala

PrednPPrrednP astaastaastavastavastavastavitveitveitvttitv

GGlavnGlavnGlavnGlavni zi z zvozi i k

DodDodadatatni zvni zvi zvzvzvzvokookokkk

GlavnGlavni podi podpodpodpp nnnanapisnapisnapisiiiDekDekodDee ode erer

DodatDodatDodatDoda ni poni pon dnapidndnapisiUraUra

Dansk

CeŠtina

Ponasnasnan tavittav ev naev naev n  tovatovarr. ... GlavnGlavni tel teltetete etekse t

DodaDodatDodatDoda ni tni teteteletekleteketekletekt ktekstststtstst

OslabOs itev zvokazvoka

Deutsch

EÏÏËÓÈÎÎ¿EÏÏËÓÈÎÎ¿

English

EspañEspañEsE olol

Françrançançnçnçnçaisaisaisaisaisais

HrvatHrvatHr aHHHrva skiski

Jeziki
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     Odstranjevanje naprav iz glavnega 
menija
  �e naprava ni ve� priklju�ena na TV-
sprejemnik, jo odstranite iz glavnega menija.
    1 Pritisnite    ( Za�etni meni ). 

    Prikaže se glavni meni. »

      2 S  Tipke za krmarjenje  izberite napravo, ki 
jo želite odstraniti.

    3 Pritisnite tipko  OPTIONS .
    Prikaže se seznam z izbrano možnostjo  »
 [Odstranitev te naprave] .

      4 Pritisnite tipko  OK .
    Prikaže se sporo�ilo, ki vas poziva, da  »
napravo odstranite.

      5 Pritisnite tipko  OK .
    Prikaže se glavni meni, v katerem ni ve�  »
odstranjene naprave.

          Vstop v meni z možnostmi
  Meni z možnostmi omogo�a hiter dostop do 
izkustvenega izbirnika za sliko in zvok ter do 
drugih uporabnih funkcij, kot je  [Status] . Meni 
 [Status]  omogo�a pregled trenutnih informacij v 
zvezi s TV-sprejemnikom.
     1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko  

   OPTIONS .
    Pojavi se meni z možnostmi. »

    Status

S prizadetim vidom

GlasGlasGlasGlaGlasGlasnostnostnostnostnoost - S- S  S  S  SS pri pri pri pri pri prizadezadezadeadezadezadetimtimtim tim tim tim sluslusluhsluhsluhsluhom

OznOznaOznaOznaOznaO či kči kči kči kči ki kot pot pot ptot pot priljriljiljriljljiljubljubljubljubljubljubljenoenoenoenoenoeno

SpSploS lSploSp šninišni šnišnišn vmesvmesvmesvmesvmesvmesnikniknikniknik

Uraaa

      Vstop v glavni meni
  Za�etni meni vam omogo�a preprost dostop 
do priklju�enih naprav, nastavitev slike in zvoka 
ter do drugih uporabnih funkcij.
     1 Pritisnite    ( Za�etni meni ). 

    Prikaže se glavni meni. »

    
      2 Možnost v glavnem meniju izberete s 

 Tipke za krmarjenje :
     • [Gledanje televizije]  �e ste izbrali 
kateri drugi izvor signala, preklopi 
nazaj na anteno.
     • [Nastavitev]  Dostop do menijev za 
spremembo nastavitev slike, zvoka in 
ostalih nastavitev.
     • [Dodajanje naprav]  Doda nove 
naprave v glavni meni.
     • [Brskanje po USB-ju]  �e je 
pomnilniška naprava USB priklju�ena, 
odpre brskalnik vsebine naprave 
USB.

      3 Za potrditev izbire pritisnite tipko  OK .

 Nasvet

 Glavni meni lahko kadarkoli zapustite s tipko   •   
( Za�etni meni ).
  Meni   • [Nastavitev]  lahko kadarkoli zapustite s 
tipko     BACK .
  Meni z možnostmi lahko kadarkoli zapustite s  •
tipko     OPTIONS .

Browse USBWatch TV

Add 
your devices

Setup

Gledanje televizije Brskanje po USB-ju

Nastavitev 

Dodajanje 
naprave

SL
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    3 Pritisnite tipko  OK .
    Prikaže se meni   » [Nastavitev] .

      4 S  Tipke za krmarjenje  izberite  [Pametne 
nastavitve] .

    5 Pritisnite tipko  OK .
    Prikaže se seznam pametnih nastavitev. »

    
      6 Pritisnite  Tipke za krmarjenje , da 

izberete:
     • [Osebno]  Uveljavi nastavitve 
televizorja na osebne možnosti, 
dolo�ene v menijih  [Slika]  in  [Zvok]  
v  [Nastavitev] .
     • [Živahno]  Uporabi bogate in 
dinami�ne nastavitve, idealne za 
uporabo pri dnevni svetlobi.
     • [Naravno]  Uporabi naravne 
nastavitve.
     • [Kino]  Uporabi nastavitve, primerne 
za gledanje � lmov.
     • [Igre]  Uporabi nastavitve, primerne 
za igranje iger.
     • [Standardno]  Uporabi energijsko 
najvar�nejše nastavitve. Nastavitve 
po tovarniškem standardu.

      7 Za potrditev izbire pritisnite tipko  OK .
    Pametna nastavitev za�ne veljati.  »

      8 Pritisnite tipko     BACK  za izhod oz. tipko 
   ( Za�etni meni ) za vrnitev v glavni meni. 

 Opomba

 V   • [Pametne nastavitve]  lahko vstopite tudi iz 
izkustvenega izbirnika [Slika in zvok] .

Osebno
ŽivaŽ hno

NNNaravno

KinoKinonon

IIgIgreIgre

StanStanStandardarddardnonoo

      2 S  Tipke za krmarjenje  izberite želeno 
možnost.

    3 Pritisnite tipko  OK .
    Pojavi se meni izbrane možnosti. »

          Vstop v meni za nastavitve
  Meni  [Nastavitev]  omogo�a dostop do 
nastavitev slike, zvoka in drugih lastnosti TV-
sprejemnika.
     1 Pritisnite    ( Za�etni meni ).

    Prikaže se glavni meni. »

      2 S  Tipke za krmarjenje  izberite 
 [Nastavitev] .

    3 Pritisnite tipko  OK .
    Prikaže se meni   » [Nastavitev] .

          Spreminjanje nastavitev slike 
in zvoka
  Nastavitve slike in zvoka lahko prilagodite svojim 
željam. Uporabite lahko vnaprej dolo�ene 
nastavitve ali pa jih ro�no spremenite.

 Opomba

 �e je lokacija TV-sprejemnika nastavljena  •
na  [Trgovina] , je spreminjanje nastavitev 
omejeno. �e želite imeti dostop do vseh 
nastavitev TV-sprejemnika, nastavite lokacijo 
na  [Doma�e okolje] .

     Uporaba pametnih nastavitev
  Uporabite pametne nastavitve, da sprejmete 
predhodno dolo�ene nastavitve slike in zvoka.
    1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko  

  ( Za�etni meni ).
    Prikaže se glavni meni. »

      2 S  Tipke za krmarjenje  izberite 
 [Nastavitev] .
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      3 S  Tipke za krmarjenje  izberite nastavitve 

slike ali zvoka, ki jih želite prilagoditi.
    4 Pritisnite tipko  OK .

    Prikaže se meni za nastavitev slike ali  »
zvoka.

      5 S  Tipke za krmarjenje  prilagodite 
nastavitve slike ali zvoka.

    6 Za potrditev izbire pritisnite tipko  OK .
    Nastavitve slike ali zvoka za�nejo veljati,  »
izkustveni izbirnik  [Slika in zvok]  pa se 
znova pojavi.

      7 Za izhod iz menija pritisnite     BACK .      

  Z izkustvenim izbirnikom  [Slika in zvok]  lahko 
dolo�ate naslednje nastavitve:

     • [Pametne nastavitve]  Uporabi vnaprej 
dolo�ene nastavitve slike in zvoka.
     • [Barva]  Prilagodi barvno nasi�enost.
     • [Kontrast]  Prilagodi intenzivnost svetlih 
obmo�ij, temna obmo�ja pa ohrani 
nespremenjena.
     • [Nizki toni]  Prilagodi nastavitev nizkih tonov.
     • [Visoki]  Prilagodi nastavitev visokih tonov.
     • [Zvo�niki televizorja]  Vklopi ali izklopi 
zvo�nike TV-sprejemnika. �e je izbrana 
možnost  [Samodejno (EasyLink)] , se 
zvo�niki TV-sprejemnika izklopijo, ko 
aparat zazna vsebino iz sistema za doma�i 
kino, skladnega s tehnologijo EasyLink.

 Opomba

 �e ima možnost   • [Zvo�niki televizorja]  
dodeljeno vrednost  [Izklop] , možnosti  [Nizki 
toni]  in  [Visoki]  nista na voljo.

Pametnih  nastavitev

     Uporaba pomo�nika za nastavitve
  Pomo�nik za nastavitve vas vodi skozi 
nastavitve slike in zvoka.
    1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko 

   ( Za�etni meni ).
    Prikaže se glavni meni. »

      2 S  Tipke za krmarjenje  izberite 
 [Nastavitev] .

    3 Pritisnite tipko  OK .
    Prikaže se meni   » [Nastavitev] .

      4 S  Tipke za krmarjenje  izberite  [Slika]  > 
 [Pomo�nik] .

    5 Pritisnite tipko  OK .
    Pojavi se sporo�ilo, ki vas poziva, da  »
zaženete pomo�nika za nastavitve.

      6 S  Tipke za krmarjenje  izberite  [Start] .
    7 Pritisnite tipko  OK .

    Ravnajte v skladu z navodili na zaslonu  »
in izberite želene nastavitve slike in 
zvoka.

         Uporaba izkustvenega izbirnika za 
sliko in zvok
  Izkustveni izbirnik  [Slika in zvok]  lahko 
uporabite za dostop do pogostih nastavitev 
slike in zvoka.

 Opomba

 Vse nastavitve slike so na voljo v meniju   • [Slika] .
  Vse nastavitve zvoka so na voljo v meniju  •
 [Zvok] .

    1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko  
   OPTIONS .

    Pojavi se meni z možnostmi. »

      2 S  Tipke za krmarjenje  izberite  [Slika in 
zvok] .

    Prikaže se izkustveni izbirnik   » [Slika in 
zvok] .
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 Opomba

 Pred prilagajanjem možnosti   • [Barvni ton po 
meri]  izberite  [Barvni ton]  >  [Po meri]  in nato 
pritisnite  OK , da to možnost omogo�ite.

     • [Barvni ton po meri]  Prilagoditev 
barvnega tona.
     • [Pixel Plus HD] / [Pixel Precise HD] 
 Odpre napredne nastavitve:

     • [Dinami�ni kontrast]  Izboljša kontrast.
     • [Dinami�na osvetlitev ozadja]  Prilagodi 
svetlost ozadja TV-sprejemnika, da 
ustreza razmeram v okolju.
     • [Odpravljanje artefaktov MPEG] 
 Zmeh�a prehode na digitalnih slikah. 
To funkcijo lahko po želji vklopite ali 
izklopite.
     • [Izboljšava barv]  Za živahnejše barve z 
ve� detajli pri svetlih barvah. To funkcijo 
lahko po želji vklopite ali izklopite.

       • [Na�in PC]  Omogo�a prilagajanje 
nastavitev slike, �e je ra�unalnik priklju�en 
na TV-sprejemnik prek priklju�ka HDMI. 
�e je ta možnost vklopljena, lahko 
izberete  [Format slike]  >  [Privzeti 
format] , kar zagotavlja najbolj podroben 
prikaz vsebin iz priklju�enega ra�unalnika.
     • [Svetlobno tipalo]  Dinami�no prilagodi 
nastavitve glede na osvetlitev v prostoru.
     • [Format slike]  Spremeni format slike.
     • [Samodejna nast. formata]  Nastavi 
format slike tako, da ta samodejno 
zapolni ves zaslon oz. se prilagodi velikosti 
zaslona.

 Nasvet

 �e je možnost   • [Samodejna nast. formata]  
izklopljena, izberite  [Format slike]  > 
 [Samodejni format] , da jo vklopite.

     • [Premik slike] Prilagodi položaj slike.

 Opomba

 Do nastavitev   • [Barva]  in  [Kontrast]  lahko 
dostopate tudi iz izkustvenega izbirnika  [Slika 
in zvok] .

     Ro�no prilagajanje nastavitev slike
    1 Pritisnite tipko     PICTURE .

    Prikaže se meni   » [Slika] .

    
      2 S  Tipke za krmarjenje  in tipko  OK  

izberite in prilagodite nastavitve slike.
    3 Za izhod iz menija pritisnite     BACK .

 Nasvet

 V meni   • [Slika]  lahko vstopite tudi iz menija 
 [Nastavitev] .

  Spreminjati je mogo�e naslednje nastavitve 
slike: Nekaterih nastavitev slike morda ne bo 
na voljo, kar je odvisno od formata vira slike.

     • [Pomo�nik]  Nastavitveni pomo�nik vas 
vodi skozi najboljše nastavitve slike in 
zvoka.
     • [Kontrast]  Prilagodi intenzivnost svetlih 
obmo�ij, temna obmo�ja pa ohrani 
nespremenjena.
     • [Svetlost]  Prilagodi intenzivnost in 
podrobnosti temnih obmo�ij.
     • [Barva]  Prilagodi barvno nasi�enost.
     • [Barvni odtenek]  Odpravi barvna 
odstopanja pri prenosih, kodiranih s 
standardom NTSC.
     • [Ostrina] Prilagodi ostrino slike.
     • [Zmanjšanje šuma]  Filtrira in zmanjša šum 
v sliki.
     • [Barvni ton]  Prilagodi ravnotežje barv v sliki. 

Picture

Settings assistant

Slika

Pomočnik

ZvZZvokZZ

FunkcFunkcunkcunkcunun ijeijeijj

Pametnih  ih nastavitevit

Kontrtrtrrrastaaa

SvSvSvetlSv ostoststtos

Barvarva

Namesamesm titevtitev BarvBarvni odtenenek

Posododdobiteobitev proprograrama

Omejevanje šuma

Barvni tonn

Ostrinanaaaana
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    [Samodejni format]  
Pove�a sliko in zapolni 
zaslon (podnaslovi 
ostanejo vidni). 
Priporo�eno za najmanjše 
popa�enje slike (vendar 
ne za HD ali osebni 
ra�unalnik).

    [Super pove�ava]  
Odstrani �rne proge ob 
straneh v formatu 4:3. Ni 
priporo�eno za HD ali 
osebne ra�unalnike.

    [Razširitev 16:9]  Klasi�ni 
format 4:3 pretvori v 16:9. 
Ni priporo�eno za HD ali 
osebne ra�unalnike.

    [Širok zaslon]  Klasi�ni 
format 4:3 pove�a na 16:9.

    [Privzeti format]  
Omogo�a najbolj 
podroben prikaz vsebin iz 
priklju�enega ra�unalnika. 
Na voljo le, �e v meniju 
 [Na�in PC]  vklopite na�in 
delovanja  [Slika] .

     Ro�no prilagajanje nastavitev zvoka
    1 Pritisnite tipko     SOUND .

    Prikaže se meni   » [Zvok] .

    Zvok

Basi

-8

Slika

Pametnih  nastavitev

VViVisoisokVis i

GlasGlasnsnostost

GlasnGlasnost -st -- S pr S pr S prS prS prS prizadeizadeizadez tim stim stim sluhomluhohhomFunkcije

Namestitev GovorGovoGovorGovor. jez. je. j ik

Posodobitev programa DDual I/III/

no/Mono/Mono/no/StereStereoo

ZvočnZ iki  televevizorjzorjaa

Basi

     Spreminjanje formata slike
    1 Pritisnite tipko     FORMAT .

    Prikaže se seznam formatov slike. »

    
      2 S  Tipke za krmarjenje  izberite želeni 

format slike.
    3 Za potrditev izbire pritisnite tipko  OK .

    Izbrani format slike se aktivira. »

 Nasvet

 Do formatov slike lahko dostopate tudi iz  •
menija  [Nastavitev] .

  Na voljo so naslednji formati slike: 

 Opomba

 Nekateri formati slike morda ne bodo na voljo  •
in ne bodo vidni na zaslonu, kar je odvisno od 
vira slike.
  Pred prilagajanjem možnosti   • [Privzeti format]  
izberite  [Slika]  >  [Na�in PC]  >  [Vklop]  in nato 
pritisnite  OK , da to možnost omogo�ite.

Movie expand 16:9

Super povečava

Avto format

PrivPrivPrivPrivPrivPrivzetizeti f formatt

Širok zaslon
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     • [Prostorski zvok]  Omogo�i prostorski 
zvok.
     • [Glasnost slušalk]  Prilagodi glasnost 
slušalk.
     • [Razlika v glasnosti]  Odpravlja razlike 
v glasnosti med kanali ali priklju�enimi 
napravami. Preden spremenite nastavitev 
razlike v glasnosti, preklopite na 
priklju�eno napravo.
     • [Ravnovesje]  Nastavi ravnovesje levega in 
desnega zvo�nika.
     • [Samodejna izravnava glasnosti] 
 Samodejno zmanjša nenadne spremembe 
glasnosti, denimo pri preklapljanju 
kanalov. 

 Opomba

 Do nastavitev   • [Nizki toni] ,  [Visoki]  in 
 [Zvo�niki televizorja]  lahko dostopate tudi iz 
izkustvenega izbirnika  [Slika in zvok] . �e sta 
možnosti  [Jezik zvoka]  in  [Glasnost - slepi in 
slabovidni]  podprti, sta neposredno dostopni 
iz menija z možnostmi.

      2 Nastavitve zvoka izberete in prilagodite s 
 Tipke za krmarjenje  in tipko  OK .

    3 Za izhod iz menija pritisnite     BACK .

 Nasvet

 V meni   • [Zvok]  lahko vstopite tudi iz menija 
 [Nastavitev] .

  Spreminjati je mogo�e naslednje nastavitve 
zvoka: Nekaterih nastavitev zvoka morda ne 
bo na voljo, kar je odvisno od oddaje.

     • [Nizki toni]  Prilagodi nastavitev nizkih 
tonov.
     • [Visoki]  Prilagodi nastavitev visokih tonov.
     • [Glasnost]  Prilagodi glasnost.

 Opomba

 Pred prilagajanjem možnosti   • [Glasnost 
- slepi in slabovidni]  vklopite možnost  [Slepi 
in slabovidni] . Med gledanjem televizije 
pritisnite tipko     OPTIONS  in izberite  [Slepi 
in slabovidni] . Izberite želeno možnost in 
pritisnite tipko  OK .

     • [Glasnost - slepi in slabovidni]  Vklopi 
kombinacijo zvoka za osebe s prizadetim 
vidom in obi�ajnega zvoka. Zvok za osebe 
s prizadetim vidom vsebuje zvo�ni opis 
dogajanja na zaslonu (kjer je to mogo�e). 
To funkcijo lahko vklopite tudi s pritiskom 
tipke  AD  ( Zvo�ni opis ).
     • [Jezik zvoka]  (Samo pri digitalnih kanalih) 
�e oddajani kanal vsebuje ve� jezikov, s to 
možnostjo izbirate med njimi.
     • [Dual I-II]  (Samo pri analognih kanalih) 
�e oddajani kanal vsebuje dvojni zvok, s 
to možnostjo izberete želeni jezik.
     • [Mono/Stereo]  Izbira med možnostma 
mono ali stereo, �e TV-postaja oddaja 
stereo zvok.
     • [Zvo�niki televizorja]  Vklopi ali izklopi 
zvo�nike TV-sprejemnika. �e je izbrana 
možnost  [Samodejno (EasyLink)] , se 
zvo�niki TV-sprejemnika izklopijo, ko 
aparat zazna vsebino iz sistema za doma�i 
kino, skladnega s tehnologijo EasyLink.
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     Izbira podstrani teleteksta
  Stran teleteksta lahko vsebuje ve� podstrani. 
Podstrani so prikazane v vrstici ob številki 
glavne strani.

 Opomba

 Preden izberete podstran, omogo�ite kroženje  •
skozi  podstrani   (glejte ‘Vstop v meni za 
nastavljanje možnosti teleteksta’ na strani   20  ) .

    1 Pritisnite tipko  MHEG/TELETEXT .
    Pojavi se zaslon za teletekst. »

      2 Izberite stran teleteksta.
    3 Pritisnite    ali   , da izberete podstran.

    Pojavi se podstran. »

         Izbira teleteksta T.O.P.
  Teletekst s kazalom strani (T.O.P. – Table 
Of Pages) vam omogo�a preskakovanje med 
temami brez potrebe po vpisovanju številk 
strani. Teleteksta T.O.P. ne oddajajo vsi TV-
kanali.
    1 Pritisnite tipko  MHEG/TELETEXT .

    Pojavi se zaslon za teletekst. »

      2 Pritisnite tipko  INFO .
    Prikaže se pregled teleteksta TOP. »

      3 S  Tipke za krmarjenje  izberite želeno 
temo.

    4 Za potrditev izbire pritisnite tipko  OK .
    Prikaže se stran teleteksta. »

         Iskanje po teletekstu
  Iskanje strani teleteksta po predmetu ali 
besedi.
    1 Pritisnite tipko  MHEG/TELETEXT .

    Pojavi se zaslon za teletekst. »

      2 Pritisnite  OK , da ozna�ite prvo besedo ali 
številko.

    3 S  Tipke za krmarjenje  se premaknite do 
besede ali številke, ki jo želite poiskati.

      Uporaba naprednih funkcij 
teleteksta
    Vstop v meni za nastavljanje možnosti 
teleteksta
  Dostop do funkcij teleteksta prek menija z 
možnostmi teleteksta.
    1 Pritisnite tipko  MHEG/TELETEXT .

    Pojavi se zaslon za teletekst. »

      2 Pritisnite tipko     OPTIONS .
    Pojavi se meni za teletekst. »

    
      3 S  Tipke za krmarjenje  izberite želeno 

možnost:
     • [Zamrznitev strani]  Zamrzne 
trenutno stran.
     • [Dvojni zaslon]  / [Celoten zaslon] 
 Omogo�i in onemogo�i dvoslikovni 
zaslon teleteksta.
     • [Razkrij]  Skrije ali razkrije skrite 
informacije na strani, kot so rešitve 
ugank.
     • [Menjava podstrani]  �e so na voljo 
podstrani, samodejno kroži skozi njih.
     • [Jezik]  �e uporabljeni jezik vsebuje 
druga�en nabor znakov, preklopi na 
drugo jezikovno skupino, da jezik 
pravilno prikaže na zaslonu.

      4 Za potrditev izbire pritisnite tipko  OK .
    Pojavi se zaslon za teletekst. »

 Nasvet

 Meni z možnostmi lahko kadarkoli zapustite s  •
tipko     OPTIONS .

Zamrznitev strani

DvojDvojDvojni zni zni zasloasloaslonnn

OdkrOdkrOdkritjeitjeitje

MenjMenjMenjava avaava podssstrantrantraniiod trantrantranii

JeziJeziJeziz kikikik
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        Izdelava in uporaba seznamov 
priljubljenih kanalov
  Izdelate lahko sezname priljubljenih TV-kanalov, 
da jih boste hitreje našli.

 Opomba

 �e so digitalne radijske postaje podprte, jih  •
lahko prav tako dodate na sezname priljubljenih.

   Prikažejo se le kanali na seznamu priljubljenih, 
�e pa je seznam priljubljenih pravkar izbran, se 
prikažejo vsi kanali.
    1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko  OK .

    Pojavi se razpredelnica kanalov. »

      2 Pritisnite tipko     OPTIONS .
    Pojavi se meni z možnostmi. »

    
      3 S  Tipke za krmarjenje  izberite  [Seznam 

izbranih] .
    4 Pritisnite tipko  OK .

    Prikaže se meni   » [Seznam izbranih] .
      5 Pritisnite  Tipke za krmarjenje , da izberete:

     • [Vsi]  Prikaže vse kanale.
     • [Najljubši programi]  Prikaže kanale 
na izbranem seznamu priljubljenih.
     • [Radio]  Prikaže samo radijske kanale.
     • [Digitalno]  Prikaže samo digitalne 
kanale.
     • [Analogno]  Prikaže samo analogne 
kanale.

      6 Za potrditev izbire pritisnite tipko  OK .
    Izbrani seznam se prikaže v  »
razpredelnici kanalov.

NedNed 1111111 NedNed 22222222 RTLRTL 4444 RTLRTL 555555
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Disco11141414overover Nati11551515onalaonalKetKetKetKet1111333313333133NNNetetetetNNeee

Net 599999999 Nick 001110000kelokelo

NedNed 3333333
RTL 88

Prikaz skritih kanalov

Označi kot priljubljeno

Preureditev

Preimenovanje

Skrivanje kanala

Menjalni 

    4 Za za�etek iskanja pritisnite tipko  OK .
    5 Pritiskajte tipko   , dokler ni ve� ozna�ena 

nobena beseda ali številka, s �imer 
kon�ate iskanje. 

       Pove�anje strani teleteksta
  Za udobnejše branje lahko stran teleteksta 
pove�ate.
    1 Pritisnite tipko  MHEG/TELETEXT .

    Pojavi se zaslon za teletekst. »

      2 Pritisnite tipko     FORMAT .
    Zaslon s teletekstom se pove�a. »

      3 Uporabite naslednje tipke:
    S tipko  •     se premikate gor in dol 
po pove�anem zaslonu. 
    S tipko  •    FORMAT  povrnete 
obi�ajno velikost zaslona.

         Uporaba teleteksta 2.5
  Teletekst 2.5 ponuja ve� barv in boljšo gra� ko 
od obi�ajnega teleteksta. �e kanal prenaša 
teletekst 2.5, se ta privzeto vklopi.
    1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko  

   OPTIONS .
    Pojavi se meni z možnostmi. »

      2 S  Tipke za krmarjenje  izberite 
 [Nastavitev] .

    3 Pritisnite tipko  OK .
    Prikaže se meni   » [Nastavitev] .

      4 S  Tipke za krmarjenje  
izberite [Namestitev]  >  [Osebne 
nastavitve]  >  [Teletekst 2.5]  >  [Vklop]  
ali  [Izklop] .

    Teletekst 2.5 je omogo�en oz.  »
onemogo�en.

      5 Za vrnitev v glavni meni pritisnite tipko  
  BACK  ali tipko    ( Za�etni meni ).
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      3 S  Tipke za krmarjenje  izberite možnost 
 [Preureditev] , nato pritisnite tipko  OK .

    Prikaže se zaslonsko sporo�ilo.  »
Nadaljujte s korakom 4.
    �e želite postopek preklicati in  »
prekiniti, pritisnite tipko     OPTIONS  
in ravnajte v skladu z navodili na 
zaslonu.

      4 S  Tipke za krmarjenje  izberite kanal v 
razpredelnici, ki ga želite premakniti na 
drugo mesto.

    Okrog izbranega kanala se izriše  »
okvir�ek.

    
      5 S  Tipke za krmarjenje  premaknite kanal 

na želeno mesto v razpredelnici.
    6 Za potrditev izbire pritisnite tipko  OK .

    Kanal je prestavljen na izbrano mesto. »

      7 Pritisnite tipko     BACK , s �imer 
zapustite razpredelnico kanalov.

       Preimenovanje kanalov
  Preimenovanje kanalov na seznamu TV-
kanalov.
    1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko 

 OK .
    Pojavi se razpredelnica kanalov. »

      2 S  Tipke za krmarjenje  izberite kanal, ki ga 
želite preimenovati.

    3 Pritisnite tipko     OPTIONS .
    Pojavi se meni z možnostmi. »

NedNedNed 11111111111 RTLRTL RTL 444444 RTLRTL RTL 55555555
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Ned 222

         Dodajanje kanalov na seznam 
priljubljenih in odstranjevanje kanalov 
s seznama priljubljenih

 Nasvet

 Pred dodajanjem kanala na seznam priljubljenih  •
uporabite možnost  [Vsi] , da bodo prikazani 
vsi kanali.

    1 Med gledanjem televizije preklopite 
na kanal, ki ga želite dodati na seznam 
priljubljenih oz. ga želite odstraniti s 
seznama priljubljenih. 
  Lahko tudi pritisnete tipko  OK  za vstop 
v razpredelnico kanalov in nato s  Tipke 
za krmarjenje  izberete kanal, ki ga želite 
dodati ali odstraniti.

    2 Pritisnite tipko     OPTIONS .
    Pojavi se meni z možnostmi. »

      3 S  Tipke za krmarjenje  izberite  [Ozna�i 
kot priljubljeno]  ali  [Odzna�i kot 
priljubljeno] .

    V razpredelnici kanalov se prikaže  »
zvezdica, ki ozna�uje, da je kanal dodan 
na seznam priljubljenih. �e kanal 
odstranite s seznama priljubljenih, 
zvezdica izgine.

          Sprememba vrstnega reda in 
preimenovanje kanalov

    Spreminjanje vrstnega reda/
preurejanje kanalov
  Spreminjanje vrstnega reda/preurejanje 
kanalov v razpredelnici v skladu z vašimi 
željami.
    1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko 

 OK .
    Pojavi se razpredelnica kanalov. »

      2 Pritisnite tipko     OPTIONS .
    Pojavi se meni z možnostmi. »
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       Razkrivanje kanalov
  Vnovi�en prikaz skritih kanalov. 
    1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko 

 OK .
    Pojavi se razpredelnica kanalov. »

      2 Pritisnite tipko     OPTIONS .
    Pojavi se meni z možnostmi. »

      3 S  Tipke za krmarjenje  izberite  [Prikaz 
skritih kanalov] .

    4 Pritisnite tipko  OK .
    Skriti kanali se prikažejo v razpredelnici  »
kanalov, vendar brez informacij o 
kanalih. Prikazan je kot �rn pravokotnik.

    
      5 S  Tipke za krmarjenje  izberite kanal, ki ga 

želite razkriti.
    6 Pritisnite tipko     OPTIONS .

    Pojavi se meni z možnostmi. »

      7 S  Tipke za krmarjenje  izberite možnost 
 [Prikaz kanala] , nato pritisnite tipko  OK .

    Kanal je razkrit. »

 Opomba

 �e želite razkriti še kakšen kanal, ponovite  •
korake od 5 do 7.
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      4 S  Tipke za krmarjenje  izberite 
 [Preimenovanje] .

    Prikaže se zaslon za vnos. »

      5 S  Tipke za krmarjenje  ali  Številske tipke  
uredite ime, nato pritisnite tipko  OK .

    6 Ko je postopek kon�an, s  Tipke 
za krmarjenje  izberite možnost 
 [Opravljeno] .

    �e želite po�istiti vpisano ime, • 
izberite možnost  [Izbriši] .
    Za preklic izberite možnost  • [Preklic] .

      7 Za potrditev izbire pritisnite tipko  OK .
    8 Pritisnite tipko     BACK , s �imer 

zapustite razpredelnico kanalov.

        Skrij in prikaži kanale

    Skrivanje kanalov
  Skrivanje kanalov v razpredelnici, s �imer 
prepre�ite nepooblaš�en dostop.
    1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko 

 OK .
    Pojavi se razpredelnica kanalov. »

      2 S  Tipke za krmarjenje  izberite kanal, ki ga 
želite skriti.

    3 Pritisnite tipko     OPTIONS .
    Pojavi se meni z možnostmi. »

      4 S  Tipke za krmarjenje  izberite  [Skrivanje 
kanala] .

    5 Za potrditev izbire pritisnite tipko  OK .
    Kanal je skrit. »

      6 Pritisnite tipko     BACK , s �imer 
zapustite razpredelnico kanalov.
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      2 Uporabite naslednje tipke:
    S  • Tipke za krmarjenje  se premikate 
po zaslonu.
    S tipko  •    INFO  si lahko ogledate 
ve� informacij o  programu.   (glejte 
‘Ogled informacij o kanalu/programu’ 
na strani   24  ) 
    S tipko  •    OPTIONS  odprete meni 
z  možnostmi.   (glejte ‘Uporaba 
menija možnosti elektronskega 
programskega vodnika’ na strani   24  ) 

      3 S tipko     BACK  se vrnete na prvotni 
kanal, s tipko  OK  pa preklopite na izbrani 
kanal.

       Ogled informacij o kanalu/programu
    1 Med gledanjem televizije ali med uporabo 

EPG pritisnite tipko     INFO .
    Prikaže se zaslon z informacijami o  »
programu. 

      2 Med zasloni se premikate s  Tipke za 
krmarjenje .

    3 S tipko     INFO  se vrnete na prvotni 
kanal, s tipko     BACK  pa preklopite v 
meni EPG.

       Uporaba menija možnosti 
elektronskega programskega vodnika
  Meni možnosti EPG uporabite za nastavljanje 
in brisanje opomnikov, spreminjanje nastavitve 
dneva in za dostop do drugih uporabnih 
možnosti, ki jih ponuja EPG.

 Opomba

 Možnosti EPG nudijo informacije o TV-kanalih  •
le za 8 dni.

    1 Med uporabo EPG pritisnite tipko     
OPTIONS .

    Pojavi se meni možnosti EPG. »

      Uporaba elektronskega 
programskega vodi�a (EPG)

 Opomba

 EPG ni na voljo v vseh državah. �e je na voljo,  •
boste dobili  [Sedaj] / [Naprej]  ali 8 dni EPG.

  EPG je zaslonski vodi�, ki je na voljo za 
digitalne kanale. EPG omogo�a naslednje:

    Ogled seznama oddajanih digitalnih • 
programov
    Ogled prihajajo�ih programov• 
    Združevanje programov po zvrsti• 
    Nastavitev opomnikov ob za�etku • 
programov
    Nastavitev želenih kanalov EPG• 

       Vklop EPG

 Opomba

 Ko prvi� uporabite EPG, boste mogo�e  •
pozvani, da ga posodobite. Ravnajte v skladu z 
navodili na zaslonu in opravite posodobitev.

    1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko 
 GUIDE .

    Prikaže se meni EPG. »

    NEXT
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        Uporaba �asovnikov
  Nastavite lahko �asovnike, ki preklopijo 
TV-sprejemnik v stanje pripravljenosti ob 
dolo�enem �asu.

    Samodejni preklop TV-sprejemnika v 
stanje pripravljenosti (spalni �asovnik)
  Spalni �asovnik po preteku vnaprej 
dolo�enega �asa preklopi TV-sprejemnik v 
stanje pripravljenosti.

 Nasvet

 TV-sprejemnik lahko kljub temu izklopite že  •
prej ali spalni �asovnik med odštevanjem �asa 
ponastavite.

    1 Med gledanjem televizije pritisnite    
( Za�etni meni ).

    Prikaže se glavni meni. »

      2 S  Tipke za krmarjenje  izberite možnost 
 [Nastavitev] .

    3 Pritisnite  OK .
    Prikaže se meni   » [Nastavitev] .

      4 S  Tipke za krmarjenje  izberite  [Funkcije]  
>  [Izklopni �asovnik] .

    Prikaže se meni   » [Izklopni �asovnik] .

      5 Pritisnite  Tipke za krmarjenje  za 
nastavitev preklopa v var�evalni na�in. 

    Spalni �asovnik lahko nastavite na  »
najve� 180 minut v korakih po pet 
minut. �e nastavite ni� minut, se spalni 
�asovnik izklopi.

      6 Pritisnite  OK , s �imer aktivirate spalni 
�asovnik.

    TV-sprejemnik bo po poteku  »
nastavljenega �asovnega obdobja 
preklopil v stanje pripravljenosti.

      7 Pritisnite     BACK  za izhod oz.    
( Za�etni meni ) za vrnitev v glavni meni.

    
      2 S  Tipke za krmarjenje  in tipko  OK  lahko 

izberete in prilagodite naslednje možnosti:
     • [Nastavi opomnik]  Nastavi 
programske opomnike.
     • [Po�isti opomnik]  Po�isti 
programske opomnike.
     • [Spremeni dan]  Nastavi dan vodi�a 
EPG. Izberite  [Danes] ,  [Naslednji 
dan]  ali  [Prejšnji dan] .
     • [Ve� informacij]  Prikaže informacije 
o programu.
     • [Iskanje po zvrsti]  Iskanje TV-
programov po žanru.
     • [Na�rtovani opomniki]  Izpiše 
seznam programskih opomnikov.
     • [Prednostni kanali]  Nastavi 
priljubljene kanale vodnika EPG.

      3 Za izhod iz menija možnosti EPG 
pritisnite tipko     OPTIONS .
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      2 S  Tipke za krmarjenje  izberite 
 [Nastavitev] .

    3 Pritisnite tipko  OK .
    Prikaže se meni   » [Nastavitev] .

      4 S  Tipke za krmarjenje  izberite  [Funkcije]  
>  [Otroška klju�avnica]  >  [Zaklenitev] /
 [Odklenitev] .

    Pojavi se obvestilo, ki vas poziva, da  »
vnesete kodo otroške klju�avnice.

      5 S  Številske tipke  vnesite kodo otroške 
klju�avnice.

    Prikaže se meni   » [Otroška klju�avnica] .

      6 S  Tipke za krmarjenje  izberite 
 [Zaklenitev] / [Odklenitev] .

    7 Za potrditev izbire pritisnite tipko  OK .
    Vsi kanali in priklju�ene naprave so  »
zaklenjeni oz. odklenjeni.

      8 Pritisnite tipko     BACK  za izhod oz. 
tipko    ( Za�etni meni ) za vrnitev v glavni 
meni. 

       Vklop starševskega nadzora

 Opomba

 Starševski nadzor ni na voljo v vseh državah. •

  Nekatere digitalne TV-postaje program 
razvrš�ajo glede na starostno primernost. 
Preden lahko dolo�ite ravni starševskega 
nadzora, morate to funkcijo vklopiti.
    1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko  

  ( Za�etni meni ).
    Prikaže se glavni meni. »

      2 S  Tipke za krmarjenje  izberite 
 [Nastavitev] .

    3 Pritisnite tipko  OK .
    Prikaže se meni   » [Nastavitev] .

      4 S  Tipke za krmarjenje  izberite možnost 
 [Funkcije]  >  [Otroška klju�avnica] , nato 
pritisnite tipko   .

    Pojavi se obvestilo, ki vas poziva, da  »
vnesete kodo otroške klju�avnice.

        Uporaba otroške klju�avnice 
in ravni starševskega nadzora
  Z zaklepanjem tipk TV-sprejemnika in uporabo 
starostnih ravni lahko prepre�ite, da bi otroci 
gledali televizijo. 

    Nastavitev ali sprememba kode 
otroške klju�avnice
    1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko  

  ( Za�etni meni ).
    Prikaže se glavni meni. »

      2 S  Tipke za krmarjenje  izberite 
 [Nastavitev] .

    3 Pritisnite tipko  OK .
    Prikaže se meni   » [Nastavitev] .

      4 S  Tipke za krmarjenje  izberite  [Funkcije]  
>  [Nastavitev kode] / [Sprememba kode] .

    Prikaže se meni   » [Nastavitev kode] /
 [Sprememba kode] .

      5 S  Številske tipke  vnesite kodo.
    6 Pritisnite tipko  OK .

    Izpiše se obvestilo s potrdilom, da je  »
koda dolo�ena.

      7 Pritisnite tipko     BACK  za izhod oz. 
tipko    ( Za�etni meni ) za vrnitev v glavni 
meni.

 Nasvet

 �e pozabite kodo, vnesite “8888”, da  •
prekli�ete obstoje�e kode.

     Zaklepanje ali odklepanje TV-
sprejemnika
  Z zaklepanjem TV-sprejemnika prepre�ite 
dostop do vseh kanalov in priklju�enih naprav.
    1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko  

  ( Za�etni meni ).
    Prikaže se glavni meni. »
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        Uporaba podnapisov
  Omogo�ite lahko podnapise za vsak TV-kanal. 
Podnapisi se predvajajo preko teleteksta ali 
digitalnih oddaj DVB-T. Pri digitalnem oddajanju 
lahko izberete jezik podnapisov.

    Vklop in izklop podnapisov na 
analognih TV-kanalih
    1 Preklopite na analogni TV-kanal.
    2 Pritisnite tipko  MHEG/TELETEXT .
    3 S  Številske tipke  vnesite 3-mestno 

številko strani teleteksta s podnapisi.
    4 Pritisnite  MHEG/TELETEXT , da izklopite 

teletekst.
    5 Pritisnite tipko  SUBTITLE . 

    Prikaže se meni   » [Podnapisi] .

 Opomba

 V meni   • [Podnapisi]  lahko vstopite tudi iz 
menija  [Nastavitev] .

      6 Pritisnite  Tipke za krmarjenje , da 
izberete:

     • [Vklop]  Omogo�i podnapise.
     • [Izklop]  Onemogo�i podnapise.
     • [Delovanje brez zvoka]  Podnapise 
prikaže le takrat, ko je zvok povsem 
utišan.

      7 Za potrditev izbire pritisnite tipko  OK .
    Podnapisi so omogo�eni oz.  »
onemogo�eni.

      8 Pritisnite tipko     BACK  za izhod oz. 
tipko    ( Za�etni meni ) za vrnitev v glavni 
meni.

 Opomba

 Ponovite ta postopek za vsak analogni kanal, na  •
katerem želite omogo�iti podnapise.
  �e je vklopljena funkcija EasyLink in izbrana  •
možnost  [Delovanje brez zvoka] , podnapisi 
niso  prikazani   (glejte ‘Omogo�anje ali 
onemogo�anje možnosti EasyLink’ na strani 
  47  ) .

      5 S  Številske tipke  vnesite kodo otroške 
klju�avnice.

    6 S  Tipke za krmarjenje  se vrnite na 
prejšnjo raven menija  [Funkcije]  > 
 [Starševska ocena] .

    Meni   » [Starševska ocena]  je sedaj na 
voljo.

         Dolo�itev ravni starševskega nadzora
  TV-sprejemnik lahko nastavite tako, da 
prikazuje samo programe s starostno ravnijo, 
ki je višja od starosti vašega otroka.

 Opomba

 Preden lahko dolo�ite ravni starševskega  •
nadzora, morate to funkcijo  vklopiti   (glejte 
‘Vklop starševskega nadzora’ na strani   26  ) .

    1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko  
  ( Za�etni meni ).

    Prikaže se glavni meni. »

      2 S  Tipke za krmarjenje  izberite 
 [Nastavitev] .

    3 Pritisnite tipko  OK .
    Prikaže se meni   » [Nastavitev] .

      4 S  Tipke za krmarjenje  izberite  [Funkcije]  
>  [Starševska ocena] .

    Pojavi se obvestilo, ki vas poziva, da  »
vnesete kodo otroške klju�avnice.

      5 S  Številske tipke  vnesite kodo otroške 
klju�avnice.

    6 S  Tipke za krmarjenje  izberite starostno 
raven, nato pritisnite tipko  OK , da 
uveljavite nastavitev.

    Blokirani so vsi programi s starostno  »
ravnijo, ki je višja od izbrane.

      7 Pritisnite tipko     BACK  za izhod oz. 
tipko    ( Za�etni meni ) za vrnitev v glavni 
meni.

Sl
ov

en
š�

in
a

SL



28

      5 S  Tipke za krmarjenje  izberite jezik.
    6 Za potrditev izbire pritisnite tipko  OK .

    Jezik podnapisov za�ne veljati. »

 Opomba

 Želeni jezik podnapisov izberete v meniju  •
 [Jeziki] . Ko omogo�ite podnapise, se 
samodejno prikažejo v želenem jeziku.

      Uporaba ure TV-sprejemnika
  Na zaslonu TV-sprejemnika lahko prikažete uro. 
Ura za prikaz to�nega �asa uporablja podatke o 
�asu, ki jih prejme od ponudnika TV-storitev.

    Prikaz ure na TV-sprejemniku
  Na zaslonu TV-sprejemnika lahko prikažete 
uro s trenutnim �asom.
    1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko  

   OPTIONS .
    Pojavi se meni z možnostmi. »

      2 S  Tipke za krmarjenje  izberite  [Ura] .
    3 Za potrditev izbire pritisnite tipko  OK .

    Ura se prikaže na TV-zaslonu. »

 Opomba

 �e želite uro izklopiti, ponovite zgornji  •
postopek.

 Nasvet

 Do ure lahko dostopate tudi iz menija  •
 [Nastavitev] .

     Vklop in izklop podnapisov na 
digitalnih TV-kanalih
    1 Pritisnite tipko  SUBTITLE . 

    Prikaže se meni   » [Podnapisi] .

 Opomba

 V meni   • [Podnapisi]  lahko vstopite tudi iz 
menija  [Nastavitev] .

      2 Pritisnite  Tipke za krmarjenje , da 
izberete:

     • [Vklop]  Omogo�i podnapise.
     • [Izklop]  Onemogo�i podnapise.
     • [Delovanje brez zvoka]  Podnapise 
prikaže le takrat, ko je zvok povsem 
utišan.

      3 Pritisnite tipko  OK .
    Podnapisi so omogo�eni oz.  »
onemogo�eni.

      4 Pritisnite tipko     BACK  za izhod oz. 
tipko    ( Za�etni meni ) za vrnitev v glavni 
meni.

       Izbira jezika podnapisov na digitalnih 
TV-kanalih

 Opomba

 �e po spodaj opisanem postopku izberete  •
jezik podnapisov na digitalnem TV-kanalu, je 
za�asno razveljavljen želeni jezik podnapisov, 
nastavljen v namestitvenem meniju.

    1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko  
  ( Za�etni meni ).

    Prikaže se glavni meni. »

      2 S  Tipke za krmarjenje  izberite 
 [Nastavitev] .

    3 Pritisnite tipko  OK .
    Prikaže se meni   » [Nastavitev] .

      4 S  Tipke za krmarjenje  izberite  [Funkcije]  
>  [Jezik podnaslovov] .

    Prikaže se seznam jezikov podnapisov. »
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    3 Za potrditev izbire pritisnite tipko  OK .
    Preklapljanje med zimskim in  »
poletnim �asom je za vaš �asovni pas 
omogo�eno oz. onemogo�eno.

          Ogled fotograÃ j, predvajanje 
glasbe in gledanje videa iz 
pomnilniške naprave USB

 Pozor

 Družba Philips ni odgovorna za morebitno  •
nezdružljivost pomnilniške naprave USB, prav 
tako ni odgovorna za poškodbo naprave ali 
izgubo podatkov v njej.

  TV-sprejemnik je opremljen s priklju�kom USB, 
ki omogo�a ogled fotogra� j, poslušanje glasbe 
in gledanje � lmov, shranjenih v pomnilniških 
napravah USB.

    Priklop pomnilniške naprave USB in 
vstop v brskalnik vsebine
    1 Ko je TV-sprejemnik vklopljen, napravo 

USB priklju�ite v priklju�ek USB na boku 
 aparata .

    Pojavi se brskalnik vsebine naprave  »
USB.
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     Spreminjanje na�ina delovanja ure
  Privzeto je ura TV-sprejemnika v na�inu 
delovanja  [Samodejno] , v katerem je �as 
sinhroniziran z mednarodnim to�nim �asom 
(UTC). �e TV-sprejemnik to�nega �asa 
(UTC) ne more sprejemati, preklopite uro v 
na�in delovanja  [Ro�no] . �e je ura v na�inu 
delovanja  [Ro�no] , podatek o �asu temelji na 
vašem �asovnem  pasu   (glejte ‘Korak 1: Izbira 
TV-sistema’ na strani   36  )  in na preklapljanju 
med zimskim in poletnim  �asom   (glejte 
‘Vklop in izklop preklapljanja med zimskim in 
poletnim �asom’ na strani   29  ) .
    1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko  

  ( Za�etni meni ).
    Prikaže se glavni meni. »

      2 S  Tipke za krmarjenje  izberite 
 [Nastavitev] .

    3 Pritisnite tipko  OK .
    Prikaže se meni   » [Nastavitev] .

      4 S  Tipke za krmarjenje  izberite 
 [Namestitev]  >  [Ura]  >  [Samodejni 
na�in ure] .

    Prikaže se meni   » [Samodejni na�in ure] .

      5 S  Tipke za krmarjenje  izberite 
 [Samodejno]  ali  [Ro�no] .

    6 Za potrditev izbire pritisnite tipko  OK .
    Na�in delovanja ure je nastavljen. »

         Vklop in izklop preklapljanja med 
zimskim in poletnim �asom
  �e je ura v na�inu delovanja  [Ro�no] , 
omogo�ite oz. onemogo�ite preklapljanje 
med zimskim in poletnim �asom v skladu z 
zahtevami za vaš �asovni pas.
    1 V meniju  [Ura]  s  Tipke za krmarjenje  

izberite  [Poletni/zimski �as] .
    Prikaže se meni   » [Poletni/zimski �as] .

      2 S  Tipke za krmarjenje  izberite  [Poletni 
�as]  ali  [Zimski �as] .
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     • [Hitrost diaprojekcije]  Nastavi �as 
prikaza posamezne slike.
     • [Prehod diaprojekcije]  Nastavi na�in 
prehoda med slikami.

      3 Za potrditev izbire pritisnite tipko  OK .
    Nastavitev diaprojekcije za�ne veljati. »

         Poslušanje glasbe
    1 V brskalniku vsebine naprave USB s  Tipke 

za krmarjenje  izberite skladbo.
    2 Pritisnite tipko  OK .

    Skladba se za�ne predvajati v  »
predvajalniku glasbe.

      3 Uporabite naslednje tipke:
    S tipkama  • P +/-  preidete na naslednjo 
ali prejšnjo skladbo.
    S tipkama  •  /   se hitro premikate 
po skladbi naprej ali nazaj.
    S tipko  •   za�nete/nadaljujete 
in za�asno zaustavite predvajanje 
skladbe.

      4 Za zaustavitev predvajanja in vrnitev v 
brskalnik vsebine naprave USB pritisnite 
tipko    ali  OK .

       Spreminjanje glasbenih nastavitev
    1 Med uporabo predvajalnika glasbe 

pritisnite tipko  OPTIONS .
    Pojavi se meni z možnostmi. »

      2 Pritisnite  Tipke za krmarjenje , da 
izberete in prilagodite:

     • [Ponovitev]  Znova predvaja skladbo 
ali album.
     • [Naklj. vklop] / [Naklj. izklop] 
 Vklju�i ali izklju�i naklju�ni vrstni red 
predvajanja skladb.

      3 Za potrditev izbire pritisnite tipko  OK .
    Glasbene nastavitve za�nejo veljati. »

 Opomba

 Brskalnik vsebine naprave USB lahko prikli�ete  •
tudi z možnostjo  [Brskanje po USB-ju]  v 
glavnem meniju.
  �e ste prek zvezdiš�a USB priklju�ili ve�  •
pomnilniških naprav USB, se izpiše sporo�ilo, 
ki vas poziva, da izberete želeno napravo. S 
 Tipke za krmarjenje  izberite napravo, nato 
izbiro potrdite s tipko  OK .

      2 Za izhod iz brskalnika vsebine naprave 
USB pritisnite   ( HOME ).

    Prikaže se glavni meni. »

         Ogled diaprojekcije fotograÃ j
    1 V brskalniku vsebine naprave USB s  Tipke 

za krmarjenje  izberite fotogra� jo.
    2 Pritisnite tipko    ali  OK .

    Diaprojekcija se za�ne z izbrano  »
fotogra� jo.

      3 Pritisnite
    Diaprojekcijo za�asno zaustavite s • 
tipko   .
    �e želite preiti na prejšnjo ali • 
naslednjo fotogra� jo, uporabite tipke 
  /  ,   /   ali  P +/- .
    S tipko  •   zaustavite diaprojekcijo in 
se vrnete v brskalnik vsebine naprave 
USB.

         Spreminjanje nastavitev diaprojekcije
    1 Med ogledom diaprojekcije pritisnite 

tipko  OPTIONS .
    Pojavi se meni z možnostmi. »

      2 Pritisnite  Tipke za krmarjenje , da 
izberete in prilagodite:

     • [Vrtenje]  Zavrti sliko.
     • [Ponovitev]  Ponovi diaprojekcijo.
     • [Naklj. vklop]  Slike v diaprojekciji 
prikazuje v naklju�nem vrstnem redu.
     • [Naklj. izklop]  Onemogo�i naklju�ni 
vrstni red prikazovanja slik v 
diaprojekciji.

SL



31

       Odklop pomnilniške naprave USB

 Pozor

 Ravnajte v skladu z opisanim postopkom, s  •
�imer boste prepre�ili morebitno poškodbo 
pomnilniške naprave USB.

    1 Pritisnite tipko   ( HOME ), s �imer 
zaprete brskalnik vsebine naprave USB.

    2 Preden odklopite pomnilniško napravo 
USB, po�akajte 5 sekund.

        Poslušanje digitalnih radijskih 
kanalov
  �e so na voljo digitalne oddaje, se med 
nastavitvijo samodejno namestijo digitalni 
radijski kanali.
     1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko 

 OK . 
    Pojavi se razpredelnica kanalov. »

      2 Pritisnite  OPTIONS .
    Pojavi se meni z možnostmi. »

      3 S  Tipke za krmarjenje  izberite  [Seznam 
izbranih] .

    Prikaže se meni   » [Seznam izbranih] .

      4 S  Tipke za krmarjenje  izberite  [Radio] .
    5 Pritisnite  OK .

    V razpredelnici kanalov se prikaže  »
seznam digitalnih radijskih kanalov, ki so 
na voljo.

      6 S  Tipke za krmarjenje  izberite radijski 
kanal.

    7 Pritisnite  OK .
    Izbrani digitalni radijski kanal se  »
predvaja prek TV-zvo�nikov.

         Ogled videa
    1 V brskalniku vsebine naprave USB s  Tipke 

za krmarjenje  izberite video posnetek.
    2 Pritisnite tipko  OK .

    Videoposnetek se za�ne predvajati v  »
video predvajalniku.

      3 Uporabite naslednje tipke:
    S tipkama  • P +/-  preidete na naslednji 
ali prejšnji video posnetek.
    S tipkama  •  /   se hitro premikate 
po video posnetku naprej ali nazaj.
    S tipko  •   za�nete/nadaljujete in 
za�asno zaustavite predvajanje video 
posnetka.

      4 Za zaustavitev predvajanja in vrnitev v 
brskalnik vsebine naprave USB pritisnite 
tipko    ali  OK .

       Spreminjanje nastavitev videa
    1 Med uporabo video predvajalnika 

pritisnite tipko  OPTIONS .
    Pojavi se meni z možnostmi. »

      2 Pritisnite  Tipke za krmarjenje , da 
izberete in prilagodite:

     • [Mali zaslon]  Predvaja video 
posnetek le v delu zaslona.
     • [Celoten zaslon]  Predvaja video 
posnetek �ez ves zaslon.
     • [Ponovitev]  Znova predvaja video 
posnetek.
     • [Naklj. vklop] / [Naklj. izklop] Vklju�i 
ali izklju�i naklju�ni vrsti red 
predvajanja video posnetkov.

      3 S tipko  OK  potrdite spremembo 
nastavitev.
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        Posodobitev programske 
opreme TV-sprejemnika
  Philips nenehno izboljšuje svoje izdelke, zato 
vam priporo�amo, da posodobite programsko 
opremo TV-sprejemnika, ko so na voljo 
posodobitve. Na spletnem mestu www.philips.
com/support preverite, ali je posodobitev na 
voljo.

    Preverjanje trenutne razli�ice 
programske opreme
    1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko  

  ( Za�etni meni ).
    Prikaže se glavni meni. »

      2 S  Tipke za krmarjenje  izberite 
 [Nastavitev] .

    3 Pritisnite tipko  OK .
    Prikaže se meni   » [Nastavitev] .

      4 S  Tipke za krmarjenje  izberite 
 [Posodobitev programa]  >  [Trenutna 
razli�ica programa] .

    5 Pritisnite tipko  OK .
    Izpiše se razli�ica trenutne programske  »
opreme.

         Posodobitev programske opreme 
(prek spletne strani)
  Pred tem postopkom storite naslednje:

    Vzemite si nekaj �asa, da opravite celotno • 
posodobitev.
    Pripravite pomnilniško napravo USB z vsaj • 
256 MB prostora.
    Zagotovite si dostop do ra�unalnika z • 
vrati USB in dostopom do interneta.

      1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko  
  ( Za�etni meni ).

    Prikaže se glavni meni. »

      2 S  Tipke za krmarjenje  izberite 
 [Nastavitev] .

          Uporaba scenske funkcije

    Aktiviranje scenske funkcije
  Možnost Scenea lahko uporabite za prikaz 
slike kot ozadja televizorja. Lokacija televizorja 
mora biti nastavljena na na�in  [Doma�e 
okolje] .
    1 Pritisnite   .
    2 Izberite [Scenea], nato pritisnite tipko 

 OK .
    Prikazana je privzeta ali naložena slika. »

 Opomba

 Opomba: �e je izklopni �asovnik izklopljen, je  •
ozadje prikazano 240 minut. Sicer je prikazano 
v �asu, ko te�e  izklopni �asovnik   (glejte 
‘Samodejni preklop TV-sprejemnika v stanje 
pripravljenosti (spalni �asovnik)’ na strani   25  ) .

     Nastavitev slike za funkcijo Scenea

 Opomba

 Velikost datoteke s sliko ne sme presegati 1  •
MB.

    1 Pomnilnik USB priklju�ite v TV-
sprejemnik.

    2 Izberite možnost  [Brskanje po USB-ju]  in 
pritisnite tipko  OK .

    3 Izberite sliko in pritisnite   .
    4 Izberite možnost  [Nastavi kot Scenea]  in 

pritisnite tipko  OK .
    5 Izberite možnost  [Da]  in pritisnite tipko 

 OK .
    6 Pritisnite katerokoli tipko, da zaprete 

funkcijo Scenea.
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          Spreminjanje osebnih 
nastavitev TV-sprejemnika

     1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko  
  ( Za�etni meni ).

    Prikaže se glavni meni. »

      2 S  Tipke za krmarjenje  izberite 
 [Nastavitev] .

    3 Pritisnite tipko  OK .
    Prikaže se meni   » [Nastavitev] .

      4 S  Tipke za krmarjenje  izberite 
 [Namestitev]  >  [Osebne nastavitve] .

    Prikaže se meni   » [Osebne nastavitve] .

   
      5 S  Tipke za krmarjenje  izbirate in 

spreminjate naslednje možnosti:
     • [Lokacija]  Optimizira nastavitve 
TV-sprejemnika za mesto uporabe – 
doma ali v trgovini.
     • [Vrstica za glasnost]  Prikaže drsnik 
za glasnost pri spreminjanju glasnosti.
     • [Velikost informacij o kanalu]  Ob 
vsakem preklopu kanala prikaže 
informacije o TV-kanalu.
     • [EasyLink]  Omogo�i predvajanje 
z enim dotikom in prehod v stanje 
pripravljenosti z enim dotikom 
pri uporabi naprav, skladnih s 
tehnologijo EasyLink. 
     • [Daljinski upravljalnik EasyLink] 
 �e je sistem EasyLink vklopljen, 
omogo�a upravljanje ve� naprav z 
enim daljinskim upravljalnikom. 

Location Home

Preferences

LokacijaJeziki

Namesm titev kanala PPPrPrikaPriP z glgglaglglaglasnosti

VelikikkikV ost iost iost informnformnformnformnformnformacij acijacij acij acij acij o kano kano kanoo aaaluaa

EasyLEasyLinkinkkDekoDekodDekodDekodee erer

DaljiDalDaljinskinski upravvljljalnik Eak EaaaasyLinsyLinsyLinsyLinsyLinsyL kkkkkk

Povezava Pva Pa vaaa ixel Plus

SvetlSvetlvetlosost LightGightGGtGuideiduideuideuid

Teletekst 2.55

Urara

Trgovina

Domače okolje

Ponasaa tavittavi ev nav na totovar. ...

Prednastavitve

    3 Pritisnite tipko  OK .
    Prikaže se meni   » [Nastavitev] .

      4 S  Tipke za krmarjenje  izberite 
 [Posodobitev programa]  >  [Nad. sedaj] .

    5 Pritisnite tipko  OK .
    Zažene se pomo�nik za posodobitev.  »
Sledite navodilom na zaslonu, da 
opravite posodobitev.

         Posodobitev programske opreme 
(digitalne oddaje)
  (Na voljo le v dolo�enih državah) �e je 
ta možnost na voljo, lahko TV-sprejemnik 
prejema posodobitve programske opreme 
prek digitalnega oddajanja.
  �e je posodobitev na voljo, se izpiše sporo�ilo, 
ki vas poziva, da posodobite programsko 
opremo. Mo�no priporo�amo, da posodobite 
programsko opremo, ko vas TV-sprejemnik k 
temu pozove. 
  �e želite programsko opremo posodobiti 
kasneje, ravnajte v skladu z navodili v 
nadaljevanju.
    1 Med gledanjem televizije pritisnite    

( Za�etni meni ).
    Prikaže se glavni meni. »

      2 S  Tipke za krmarjenje  izberite 
 [Nastavitev] .

    3 Pritisnite  OK .
    Prikaže se meni   » [Nastavitev] .

      4 S  Tipke za krmarjenje  izberite 
 [Posodobitev programa]  >  [Lokalna 
posodobitev] .

    5 Pritisnite  OK .
    TV-sprejemnik preveri, ali so na voljo  »
posodobitve programske opreme prek 
digitalnega oddajanja.
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        Ponastavitev TV-sprejemnika 
na tovarniške nastavitve
  S ponastavitvijo televizorja na tovarniške 
nastavitve povrnete privzete nastavitve zvoka in 
slike. Nastavitve kanalov se ne spremenijo.
     1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko  

  ( Za�etni meni ).
    Prikaže se glavni meni. »

      2 S  Tipke za krmarjenje  izberite 
 [Nastavitev] .

    Prikaže se meni   » [Nastavitev] .

      3 S  Tipke za krmarjenje  izberite 
 [Namestitev]  >  [Ponastavitev na tovar. 
vrednosti] .

    4 Pritisnite tipko  OK .
    Povrnjene so privzete tovarniške  »
nastavitve TV-sprejemnika.

     • [Povezava Pixel Plus]  �e je funkcija 
EasyLink vklopljena, samodejno 
uporabi najboljšo nastavitev Pixel 
Plus, �e je ve� kot ena (na primer, 
�e tako TV-sprejemnik kot DVD-
predvajalnik podpirata sistem Pixel 
Plus).
     • [Svetlost LightGuide]  Nastavi 
svetlost indikatorja LED na sprednji 
strani ali svetlost funkcije LightGuide.
     • [Teletekst 2.5]  Omogo�i oz. 
onemogo�i teletekst 2.5.

      6 Pritisnite tipko  OK .
    Nastavitve TV-sprejemnika za�nejo  »
veljati.

          Prikaz predstavitve TV-
sprejemnika
  (Ni podprto pri kanalih MHEG)
     1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko 

 DEMO .
    Prikaže se predstavitveni meni. »

      2 S  Tipke za krmarjenje  izberite 
predstavitev.

    3 Za za�etek predstavitve pritisnite tipko 
 OK .

    4 Predstavitev prekinete s tipko  DEMO  ali  
   BACK .
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 Pozor

 Nastavitev   • [Nastavitve]  ne spreminjajte, razen 
�e ste od svojega ponudnika storitev DVB-C 
prejeli vrednosti parametrov  [Frekvenca 
omrežja] ,  [ID omrežja]  ali  [Nabor znakov] . 
  �e za   • [Pregled frekven�nega spektra]  
izberete vrednost  [Pregled vsega] , se lahko �as 
nameš�anja znatno podaljša.

 Opomba

 �e imate dostop do omrežij DVB-T in DVB- •
C ter želite gledati kanale v obeh omrežjih, 
morate namestitev kanalov izvesti dvakrat – 
enkrat za DVB-T in enkrat za DVB-C. �e želite 
namestiti kanale DVB-T, izberite možnost 
 [Antena] , �e pa želite namestiti kanale DVB-C, 
izberite možnost  [Kabel] . 
  �e želite preklapljati med   • kanali   (glejte 
‘Dostop do omrežij kanalov DVB-C in DVB-T’ 
na strani   36  )  DVB-T in DVB-C.

    1 Pritisnite tipko  OK .
    Ravnajte v skladu z navodili na  »
zaslonu in opravite postopek 
nameš�anja kanalov. Ko je namestitev 
kanalov kon�ana, se prikaže seznam 
nameš�enih kanalov. Na zaslonu je 
izbrana možnost  [Opravljeno] .

      2 Za potrditev izbire pritisnite tipko  OK .
    Znova se prikaže meni   » [Namestitev 
kanala] .

 Nasvet

 Ko so najdeni digitalni TV-kanali, se na  •
seznamu nameš�enih kanalov lahko prikažejo 
prazne številke kanalov. Shranjene kanale lahko 
preimenujete, jim spremenite vrstni red ali jih 
odstranite, kot je opisano spodaj.

Za posodobitev  trenutnega 
seznama  kanalov izberite  
Posodobitev kanalov. Za  
ponovno iskanje in  
shranitev vseh kanalov  
izberite Ponovna  
nastavitev kanalov.

Posodobitev kanalov

Ponovna nastavitev kanalov

           6 Namestitev 
kanalov

  Pri prvi nastavitvi TV-sprejemnika morate izbrati 
jezik menija in namestiti TV-kanale in digitalne 
radijske kanale (�e so na voljo). V tem poglavju 
najdete navodila za vnovi�no namestitev in 
natan�no nastavitev kanalov.

    Samodejna namestitev kanalov
  V tem poglavju je opisano samodejno iskanje in 
shranjevanje kanalov.

    Namestitev kanalov
  TV-sprejemnik poiš�e in shrani vse digitalne 
in analogne TV-kanale ter digitalne radijske 
kanale, ki so na voljo.
    1 V meniju  [Namestitev kanala]  s  Tipke 

za krmarjenje  izberite  [Samodejna 
namestitev] .

    2 Pritisnite tipko  OK .
    Izpiše se sporo�ilo, ki vas poziva k  »
za�etku postopka nameš�anja kanalov.

    
      3 S  Tipke za krmarjenje  izberite  [Start] .
    4 Pritisnite tipko  OK .

    Prikaže se zaslon za posodabljanje  »
kanalov, na katerem je izbrana možnost 
 [Ponovna nastavitev kanalov] .

Namestitev kanala

Samodejna namestitevJezik menija

Jeziki Sporočilo o posodobitvi programa

DigDigitgittalnoalnooo:o:o: Prei Prei PreiPreiPreiPreizkuszkuszkus zkus zkus zkus spresprererejsprerejema

Uraa

Ponasnastavittavittev naev nevev nev ev na tova tovaaovaar. .r. ..r. .r. ...

Preferences

Remote control as

g p j
Posodobite trenutni seznam kanalov ali znova nastavite vse kanale.

sistants Preklic Start
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          Ro�na namestitev kanalov
  V tem poglavju je opisano ro�no iskanje in 
shranjevanje analognih TV-kanalov.

    Korak 1: Izbira TV-sistema

 Opomba

 �e so nastavitve TV-sistema pravilne, ta korak  •
presko�ite.

    1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko  
  ( Za�etni meni ).

    Prikaže se glavni meni. »

      2 S  Tipke za krmarjenje  izberite 
 [Nastavitev] .

    Prikaže se meni   » [Nastavitev] .

      3 S  Tipke za krmarjenje  izberite 
 [Namestitev]  >  [Namestitev kanala]  
>  [Analogno: Ro�na namestitev]  > 
 [Sistem] .

    4 Pritisnite tipko  OK .
    Prikaže se seznam TV-sistemov, ki so na  »
voljo v vaši državi.

      5 S  Tipke za krmarjenje  izberite državo ali 
regijo.

    6 Za potrditev izbire pritisnite tipko  OK .
    Izbrana država ali regija za�ne veljati. »

     Dostop do omrežij kanalov DVB-C in 
DVB-T
  Ta možnost je na voljo le v primeru, �e je v 
vaši državi podprt sistem DVB-C (kabelska 
digitalna televizija). �e ste namestili obe 
omrežji, DVB-C in DVB-T, morate preklopiti 
na ustrezno omrežje, da lahko gledate kanale v 
tem omrežju. 

   
    1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko  

  ( Za�etni meni ).
    Prikaže se glavni meni. »

      2 S  Tipke za krmarjenje  izberite 
 [Nastavitev] .

    Prikaže se meni   » [Nastavitev] .

      3 S  Tipke za krmarjenje  
izberite [Namestitev]  >  [Namestitev 
kanala]  >  [Antenski / kabelski DVB]  > 
 [Antena]  ali  [Kabel] .

    Za dostop do kanalov DVB-T • 
(prizemna digitalna televizija) izberite 
možnost  [Antena] . 
    Za dostop do kanalov DVB-C • 
(kabelska digitalna televizija) izberite 
možnost  [Kabel] .

      4 Za potrditev izbire pritisnite tipko  OK .
    5 Za izhod iz menija pritisnite     BACK .

    TV-sprejemnik preklopi na izbrano  »
omrežje.
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         Natan�no nastavljanje analognih 
kanalov
  �e je sprejem slab, lahko analogne kanale 
natan�no nastavite ro�no.
    1 Med gledanjem televizije izberite kanal, ki 

ga želite natan�no nastaviti.
    2 Pritisnite    ( Za�etni meni ).

    Prikaže se glavni meni. »

      3 S  Tipke za krmarjenje  izberite 
 [Nastavitev] .

    4 Pritisnite tipko  OK .
    Prikaže se meni   » [Nastavitev] .

      5 S  Tipke za krmarjenje  izberite 
 [Namestitev]  >  [Namestitev kanala]  > 
 [Analogno: Ro�na namestitev]  >  [Fina 
nastavitev] .

    6 Pritisnite tipko  OK .
    Prikaže se meni   » [Fina nastavitev] .

      7 Za ro�ni vnos frekvence kanala uporabite 
 Tipke za krmarjenje  ali  Številske tipke .

    8 Ko je izbrana pravilna frekvenca kanala, 
s  Tipke za krmarjenje  izberite možnost 
 [Opravljeno] , nato pritisnite tipko OK .

    Prikaže se meni   » [Analogno: Ro�na 
namestitev] .

      9 S  Tipke za krmarjenje  izberite možnost 
 [Shrani trenutni kanal] , s �imer shranite 
novi kanal pod trenutno številko kanala.

    10 Za potrditev izbire pritisnite tipko  OK .

         Korak 2: Iskanje in shranjevanje novih 
TV-kanalov
    1 V meniju  [Analogno: Ro�na namestitev]  

s  Tipke za krmarjenje  izberite  [Iskanje 
kanala] .

    2 Pritisnite tipko  OK .
    Prikaže se meni   » [Iskanje kanala] .

   
      3 Sedaj uporabite naslednje tipke:

    Za ro�ni vnos frekvence kanala • 
uporabite  Tipke za krmarjenje  ali 
 Številske tipke .
    �e želite, da TV-sprejemnik naslednji • 
kanal poiš�e samodejno, s  Tipke za 
krmarjenje  izberite  [Iskanje] , nato 
pritisnite tipko  OK .

      4 Ko je izbrana pravilna frekvenca kanala, 
s  Tipke za krmarjenje  izberite možnost 
 [Opravljeno] .

    5 Pritisnite tipko  OK .
    Prikaže se meni   » [Analogno: Ro�na 
namestitev] .

      6 �e želite novi kanal shraniti pod trenutno 
številko kanala, s  Tipke za krmarjenje  
izberite možnost  [Shrani trenutni kanal] , 
�e pa želite novi kanal shraniti pod novo 
številko, izberite možnost  [Shrani kot nov 
kanal] .

    7 Za potrditev izbire pritisnite tipko  OK .
    Kanal je shranjen. »

5 3 8 . 0 0 MHzOpravljeno Iskanje
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    5 Pritisnite tipko  OK .
    Ravnajte v skladu z navodili na zaslonu  »
in opravite posodobitev kanalov. Ko 
je posodobitev kon�ana, se prikaže 
seznam dodanih kanalov. Na zaslonu je 
izbrana možnost  [Opravljeno] .

      6 Pritisnite tipko  OK .
    Prikaže se meni   » [Namestitev] .

          Preizkus digitalnega sprejema
  Preverite lahko kakovost in mo� signala 
digitalnih kanalov. Na ta na�in lahko ustrezno 
namestite in preizkusite anteno ali satelitski 
krožnik.
     1 V meniju  [Namestitev]  s  Tipke za 

krmarjenje  izberite  [Namestitev kanala]  
>  [Digitalno: Preizkus sprejema]  > 
 [Iskanje] .

    2 Pritisnite tipko  OK .
    Prikaže se meni   » [Iskanje] .

      3 Sedaj uporabite naslednje tipke:
    Za ro�ni vnos frekvence kanala • 
uporabite  Tipke za krmarjenje  ali 
 Številske tipke .
    �e želite, da TV-sprejemnik naslednji • 
kanal poiš�e samodejno, s  Tipke za 
krmarjenje  izberite  [Iskanje] , nato 
pritisnite tipko  OK .
  �e sta kakovost in mo� signala slabi, 
premaknite anteno ali satelitski 
krožnik in ponovite preizkus.

      4 Ko je postopek kon�an, s  Tipke 
za krmarjenje  izberite možnost 
 [Opravljeno] .

    5 Pritisnite tipko  OK .
    Prikaže se meni   » [Namestitev] .

 Opomba

 �e imate še vedno težave s sprejemom  •
digitalne oddaje, se obrnite na usposobljenega 
tehnika.

        Ro�na posodobitev seznama 
kanalov
  �e je televizor v stanju pripravljenosti, se 
posodobitev izvede vsako jutro. Posodobitev 
kanale na seznamu kanalov uskladi z 
razpoložljivimi kanali. 
  Poleg samodejne posodobitve lahko seznam 
kanalov posodobite tudi ro�no.

 Nasvet

 �e želite samodejno posodabljanje  •
onemogo�iti, v meniju  [Namestitev]  pritisnite 
 Tipke za krmarjenje  , da izberete  [Namestitev 
kanala]  >   [Posodobitev kanalov v stanju 
pripravljenosti]  , nato izberite  [Izklop] .

      1 V meniju  [Namestitev]  s  Tipke za 
krmarjenje  izberite  [Namestitev kanala]  
>  [Samodejna namestitev] .

    2 Pritisnite tipko  OK .
    Prikaže se sporo�ilo z izbrano  »
možnostjo  [Start] , ki vas poziva k 
za�etku postopka posodobitve kanalov.

      3 Pritisnite tipko  OK .
    Pojavi se zaslon za posodabljanje  »
kanalov.

      4 S  Tipke za krmarjenje  izberite 
 [Posodobitev kanalov] .

    Za posodobitev  trenutnega
seznama  kanalov izberite  
Posodobitev kanalov. 
Za  ponovno iskanje in  
shranitev vseh kanalov  
izberite Ponovna  
nastavitev kanalov.

Ponovna nastavitev kanalov

Posodobitev kanalov
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      Spreminjanje nastavitev 
sporo�il ob vklopu
  Prikazovanje sporo�il, ki se izpišejo ob vklopu 
in vas obveš�ajo o potrebnih posodobitvah 
kanalov ali programske opreme, lahko vklopite 
ali izklopite.
     1 V meniju  [Namestitev]  s  Tipke za 

krmarjenje  izberite  [Namestitev kanala]  
>  [Sporo�ilo o posodobitvi programa] .

    2 Pritisnite tipko  OK .
    3 S  Tipke za krmarjenje  izberite  [Vklop]  ali 

 [Izklop] .
    Sporo�ila ob vklopu so omogo�ena oz.  »
onemogo�ena.
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    Konektorji na hrbtni strani

   
 Opomba

 Priklju�ki na hrbtni strani modelov velikosti 19- •
22” se nekoliko razlikujejo od tistih, prikazanih 
na skicah.
  Število priklju�kov HDMI je lahko razli�no in je  •
odvisno od modela TV-sprejemnika.

EXT 2
(RGB/CVBS)

EXT 1
(RGB/CVBS)

SPDIF
OUT

AUDIO

VGA

TV ANTENNA

HDMI 3

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

VGA

EXT 3

3

4

5

2 1

6 7 8

HDMI 2 HDMI 1

OUT

           7 Priklju�itev 
naprav

  Za najboljšo kakovost slike vam priporo�amo, 
da uporabljate naslednje vrste povezav; spodaj 
so naštete od najve�je do osnovne kakovosti:
    1  HDMI 
    2  Y Pb Pr (komponentni) 
    3  SCART 
    4  VIDEO (kompozitni) 

 Opomba

 Skice povezljivosti, prikazane v tem poglavju,  •
so le primeri. Možne so tudi druge vrste 
povezav.
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    d  VGA 
  Video vhod iz ra�unalnika.

   
    e  AUDIO IN 

  Avdio vhod iz naprav, za katere je 
potrebna lo�ena avdio povezava, na 
primer iz ra�unalnikov.

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

  Analogni avdio in video vhod iz analognih 
ali digitalnih naprav, kot so DVD-
predvajalniki ali igralne konzole.

   
VGA

VGA

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

VGA

EXT 3

    a  EXT 1 / EXT 2  ( SCART )
  Analogni avdio in video vhod iz analognih 
ali digitalnih naprav, kot so DVD-
predvajalniki ali igralne konzole.

   
    b  SPDIF OUT 

  Digitalni avdio izhod za sisteme za doma�i 
kino in druge digitalne avdio sisteme.

   
    c  AUDIO OUT L/R 

  Analogni avdio izhod za sisteme za 
doma�i kino in druge avdio sisteme.

   AUDIO
OUT AUDIO

IN

Sl
ov

en
š�

in
a

SL



42

     Stranski konektorji
  Glejte skico priklju�kov, ki ustreza velikosti 
zaslona vašega TV-sprejemnika:

   
    a  AUDIO IN L/R 

  Avdio vhod iz analognih naprav, 
priklju�enih v priklju�ek  VIDEO  ali  S-
VIDEO .

   

1

2

6

3
4

5

7

8

26-52”

19-22”

    g  HDMI   1/2/3 
  Digitalni avdio in video vhod iz 
visokolo�ljivih digitalnih naprav, kot so 
predvajalniki Blu-ray.

   
 Opomba

 Modeli z velikostjo zaslona 19/22” so  •
opremljeni le z enim priklju�kom HDMI. Pri 
teh modelih TV-sprejemnikov je priklju�ek 
HDMI ozna�en z  HDMI  in ne z  HDMI 1 .

    h  TV ANTENNA 
    Vhodni signal iz antene, kabla ali satelita.

    TV ANTENNA
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    g  HDMI 
  Digitalni avdio in video vhod iz 
visokolo�ljivih digitalnih naprav, kot so 
predvajalniki Blu-ray.

    h  SERV. U 
    Uporablja samo servisno osebje.

     Priklju�itev na ra�unalnik
   Pred priklju�itvijo ra�unalnika na TV-
sprejemnik: 

    Frekvenco osveževanja zaslona vašega • 
ra�unalnika nastavite na 60 Hz.
    V ra�unalniku izberite podprto lo�ljivost • 
zaslona.
    V meniju  • [Slika]  vklopite na�in delovanja 
 [Na�in PC]  in nastavite format slike na 
 [Privzeti format] .      

    Ra�unalnik priklju�ite z enim izmed 
naslednjih kablov: 

 Opomba

 Pri priklju�itvi s kablom DVI ali VGA je  •
potreben dodaten avdio kabel.

     • Kabel HDMI 

   

    b  VIDEO 
  Kompozitni video vhod iz analognih 
naprav, kot so videorekorderji.

   
    c  S-VIDEO 

  Video vhod iz analognih naprav, kot so 
satelitski sprejemniki.

   
    d   

  Stereo avdio izhod za slušalke.

    e  COMMON INTERFACE 
  Reža modula za pogojni dostop (CAM – 
Conditional Access Module).

    f  USB 
  Podatkovni vhod iz pomnilniških naprav 
USB.
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     • Kabel HDMI in prilagodilnik HDMI-DVI 
(  HDMI   in   AUDIO IN L/R   na boku) 

    
     • Kabel VGA 

     
      Uporaba modula za pogojni 
dostop
  Modul za pogojni dostop (CAM) ponujajo 
operaterji digitalnih TV-storitev za dekodiranje 
digitalnih TV-kanalov.

 Opomba

 Preberite navodila TV-operaterja za vstavljanje  •
kartice v modul za pogojni dostop.

DVI

VGA

VGA

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

VGA

     • Kabel DVI-HDMI (  HDMI   in   AUDIO IN   
na hrbtni strani) 

   
     • Kabel DVI-HDMI (  HDMI   in   AUDIO IN 
L/R   na boku) 

   
     • Kabel HDMI in prilagodilnik HDMI-DVI 
(  HDMI   in   AUDIO IN   na hrbtni strani) 

   

DVI

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

VGA

DVI

DVI

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

VGA
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          Dodelitev dekodirnika kanala
  Pred uporabo dekodirnika digitalnih kanalov 
SCART izberite kanal, ki ga želite dekodirati in 
dekoder priredite priklju�ku  EXT 1  ali  EXT 2 .
     1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko  

  ( Za�etni meni ).
    Prikaže se glavni meni. »

      2 S  Tipke za krmarjenje  izberite 
 [Nastavitev] .

    3 Pritisnite tipko  OK .
    Prikaže se meni   » [Nastavitev] .

      4 S  Tipke za krmarjenje  izberite 
 [Namestitev]  >  [Odkodirnik]  >  [Kanal] .

    5 S  Tipke za krmarjenje  izberite možnost 
 [Status] , nato izberite priklju�ek, kamor je 
priklju�en dekodirnik (npr.  EXT 1  ali  EXT 
2 ).

    6 Za potrditev izbire pritisnite tipko  OK .
    Dekodirnik je prirejen. »

          Uporaba možnosti Philips 
Easylink
   Vaš TV-sprejemnik podpira sistem Philips 
EasyLink, ki uporablja protokol HDMI CEC 
(Consumer Electronics Control – nadzor 
potrošniške elektronike). Naprave, ki so 
skladne s sistemom EasyLink in so priklju�ene 
na priklju�ke HDMI, lahko upravljate z enim 
samim daljinskim upravljalnikom. 

 Opomba

 Družba Philips ne jam�i 100 % skladnosti z  •
vsemi napravami HDMI CEC.

 Opomba

 Naprave, skladne s sistemom EasyLink, morate  •
vklopiti in jih izbrati kot vir signala.

     Vstavljanje in aktiviranje modula CAM

 Pozor

 Sledite spodnjim navodilom. �e modul CAM  •
vstavite nepravilno, lahko poškodujete modul 
CAM in televizor.

    1 Izklopite TV-sprejemnik.
    2 V skladu z navodili na modulu CAM 

le-tega previdno vstavite v vmesnik 
 COMMON INTERFACE  na boku TV-
sprejemnika.

   
    3 Modul CAM do konca potisnite v 

vmesnik.
    4 Vklopite televizor in po�akajte, da se 

modul CAM aktivira. To lahko traja nekaj 
minut. Modula CAM med uporabo ne 
smete odstraniti iz reže – �e to storite, 
boste deaktivirali digitalne storitve.

       Dostop do storitev CAM
    1 Ko modul CAM vstavite in ga aktivirate, 

pritisnite     OPTIONS .
    Pojavi se meni z možnostmi. »

      2 S  Tipke za krmarjenje  izberite  [Splošni 
vmesnik] .

    3 Pritisnite tipko  OK .
    Prikaže se seznam funkcij modula  »
CAM.

      4 S  Tipke za krmarjenje  izberite želeno 
funkcijo modula CAM.

    5 Za potrditev izbire pritisnite tipko  OK .
    Izbrana funkcija modula CAM je  »
omogo�ena.
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     Tipke sistema EasyLink
  Naprave, skladne s sistemom EasyLink, lahko 
upravljate z naslednjimi tipkami na daljinskem 
upravljalniku TV-sprejemnika.

  Tipka:   Funkcija sistema EasyLink
    ( Predvajaj/
ustavi )

 Za�ne, za�asno zaustavi in 
nadaljuje predvajanje na 
napravi, skladni s sistemom 
EasyLink.

    ( Ustavi )  Zaustavi predvajanje na 
napravi, skladni s sistemom 
EasyLink.

    ( Snemaj )  Za�ne ali zaustavi snemanje 
videa na napravi, skladni s 
sistemom EasyLink.

    ( Prejšnji )  Iš�e v smeri nazaj na napravi, 
skladni s sistemom EasyLink.

    ( Naslednji )  Iš�e v smeri naprej na napravi, 
skladni s sistemom EasyLink.

  0-9  ( Številske 
tipke )

 �e je sistem EasyLink 
omogo�en, z njimi izberete 
naslov, poglavje ali skladbo.

        ( Tipke 
za krmarjenje )

 S temi tipkami se premikate 
skozi menije naprav, skladnih 
s sistemom EasyLink.

  OK  Potrdi izbiro ali vstopi v 
meni naprave, skladne s 
sistemom EasyLink.

     OPTIONS  Prikaže meni naprave, 
skladne s sistemom EasyLink. 
�e pritisnete tipko    
( Za�etni meni ), se prikaže 
meni TV-sprejemnika.

  TV  Iz na�ina delovanja EasyLink 
preklopi nazaj na sprejem z 
antene.

   ( Vklop stanja 
pripravljenosti )

 �e je sistem EasyLink 
omogo�en, preklopi TV-
sprejemnik in vse naprave, 
skladne s sistemom EasyLink, 
v stanje pripravljenosti. 
Vsaj za 3 sekunde pridržite 
tipko    ( Vklop stanja 
pripravljenosti ) .

     Možnosti funkcije EasyLink
   Predvajanje z enim dotikom  
  Ko TV-sprejemnik povežete z napravami, 
ki podpirajo možnost predvajanja z enim 
dotikom, lahko TV-sprejemnik in naprave 
upravljate z enim daljinskim upravljalnikom.
   Stanje pripravljenosti z enim dotikom 
  Ko TV-sprejemnik povežete z napravami, 
ki podpirajo možnost prehoda v stanje 
pripravljenosti z enim dotikom, lahko z 
daljinskim upravljalnikom TV-sprejemnika tako 
TV-sprejemnik kot naprave HDMI preklopite v 
stanje pripravljenosti.
   Sistemski nadzor zvoka 
  Ko TV-sprejemnik povežete z napravo, 
skladno s standardom HDMI CEC, lahko 
TV-sprejemnik samodejno predvaja zvok iz 
priklju�ene naprave. 
  �e želite uporabljati zvok z enim dotikom, 
morate TV-sprejemniku prirediti zvo�ni vhod 
iz priklju�ene naprave. 
  Za prilagajanje glasnosti lahko uporabljate 
daljinski upravljalnik priklju�ene naprave.
   Uporaba enega daljinskega upravljalnika za 
ve� naprav 
  Ta funkcija omogo�a upravljanje naprav, 
skladnih s sistemom EasyLink, z daljinskim 
upravljalnikom TV-sprejemnika.
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 Opomba

 �e menija naprave ne morete zapustiti,  •
pritisnite tipko     OPTIONS  in nato  OK .

     Preklop zvo�nikov TV-sprejemnika v 
na�in delovanja EasyLink
  Ob predvajanju vsebine iz doma�ega kina, ki 
podpira na�in delovanja EasyLink, se zvo�niki 
TV-sprejemnika samodejno izklopijo.
    1 Ko gledate vsebino iz naprave, skladne s 

standardom EasyLink, pritisnite tipko     
OPTIONS .

    Pojavi se meni z možnostmi. »

      2 S  Tipke za krmarjenje  izberite  [Zvo�niki 
televizorja] .

    Prikaže se meni   » [Zvo�niki televizorja] .

      3 S  Tipke za krmarjenje  izberite 
 [Samodejno (EasyLink)] .

    4 Za potrditev izbire pritisnite tipko  OK .
    Zvo�niki TV-sprejemnika preklopijo v  »
na�in delovanja EasyLink.

      5 Za izhod iz menija pritisnite     OPTIONS .

        Uporaba klju�avnice Kensington
  Na hrbtni strani TV-sprejemnika je varnostna 
reža Kensington. S klju�avnico Kensington 
povežite varnostno režo z nepremi�nim 
predmetom, na primer težko mizo. Na ta na�in 
boste prepre�ili krajo aparata.

    

     Omogo�anje ali onemogo�anje 
možnosti EasyLink

 Opomba

 �e funkcije EasyLink ne nameravate  •
uporabljati, je ne omogo�ite.

    1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko 
   ( Za�etni meni ).

    Prikaže se glavni meni. »

      2 S  Tipke za krmarjenje  izberite  [Nastavitev] .
    Prikaže se meni   » [Nastavitev] .

      3 S  Tipke za krmarjenje  izberite  [Namestitev]  
>  [Osebne nastavitve]  >  [EasyLink] .

    Prikaže se meni EasyLink. »

      4 Izberite  [Vklop]  ali  [Izklop] .
    5 Za potrditev izbire pritisnite tipko  OK .

    Funkcija EasyLink je omogo�ena oz.  »
onemogo�ena.

         Vklop in izklop upravljanja ve� naprav 
z enim daljinskim upravljalnikom

 Opomba

 Preden omogo�ite uporabo enega daljinskega  •
upravljalnika za upravljanje ve� naprav, 
aktivirajte sistem EasyLink.

    1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko  
  ( Za�etni meni ).

    Prikaže se glavni meni. »

      2 S  Tipke za krmarjenje  izberite  [Nastavitev] .
    Prikaže se meni   » [Nastavitev] .

      3 S  Tipke za krmarjenje  izberite 
 [Namestitev]  >  [Osebne nastavitve]  > 
 [Daljinski upravljalnik EasyLink] .

    4 Izberite možnost  [Vklop]  in pritisnite 
tipko  OK .

    Upravljanje ve� naprav z enim  »
daljinskim upravljalnikom je za izbrani 
priklju�ek HDMI omogo�eno oz. 
onemogo�eno.
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          Ve�predstavnost
     Podprte pomnilniške naprave: USB • 
(format FAT ali DOS; samo skladne s 
speci� kacijo Mass Storage Class) 
    Podprte oblike zapisov • 
ve�predstavnostnih datotek:

    Slike: JPEG• 
    Avdio: MP3, LPCM• 
    Video: MPEG1, MPEG2, H.264/• 
MPEG-4 AVC

 Opomba

 Imena ve�predstavnostnih datotek ne smejo  •
biti daljša od 128 znakov. 

      Kanalnik/Sprejem/Prenos
     Vhod za anteno: 75-ohmski koaksialni • 
(IEC75)
    TV-sistem: DVB COFDM 2K/8K• 
    Predvajanje videa: NTSC, SECAM, PAL• 
    DVB-T (prizemna digitalna televizija) in • 
DVB-C (kabelska digitalna televizija). 
Seznam držav je naveden na hrbtni strani 
TV-sprejemnika.

        Daljinski upravljalnik
     Vrsta: PF03E09B/PF02E09B/PF02E09W• 
    Baterije: 2 x AAA (vrsta LR03)• 

        Napajanje
     Elektri�no napajanje: AC 220-240; 50 Hz• 
    Poraba energije v stanju pripravljenosti: • 
< 0,15 W
    Temperatura okolja: od 5 do 35 stopinj • 
Celzija

       8 Informacije o 
izdelku

  Pridržujemo si pravico do sprememb informacij 
o izdelku brez vnaprejšnjega obvestila. 
Podrobnejše informacije o izdelku najdete na 
spletni strani www.philips.com/support.

    Podprte lo�ljivosti zaslona
    Ra�unalniški formati 

    Lo�ljivost – hitrost osveževanja:• 
    640 x 480 – 60 Hz• 
    800 x 600 – 60 Hz• 
    1024 x 768 – 60 Hz• 
    1280 x 1024 – 60 Hz (podprto le na • 
TV-sprejemnikih s polnim HD)
    1360 x 768 – 60 Hz• 
    1600 x 1200 – 60 Hz (podprto le na • 
TV-sprejemnikih s polnim HD)
    1920 x 1080 – 60 Hz• 

       Video formati 
    Lo�ljivost – hitrost osveževanja:• 

    480i – 60 Hz• 
    480p – 60 Hz• 
    576i – 50 Hz• 
    576p – 50 Hz• 
    720p – 50 Hz, 60 Hz• 
    1080i – 50 Hz, 60 Hz• 
    1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, • 
60 Hz
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      informacije EPG
   8-dnevni EPG je na voljo le v dolo�enih 
državah

 Država  8-dnevni EPG
 VB  Da
 Francija  Ne
 Finska  Da
 Švedska  Da
 Danska  Da
 Norveška  Da
 Španija  Da
 Nem�ija  Da
 Italija  Da
 Gr�ija  Ne
 Nizozemska  Da
 �eška republika  Da
 Belgija  Ne
 Avstrija  Da
 Švica  Da
 Estonija  Da
 Litva  Da
 Hrvaška  Ne
 Madžarska  Ne
 Irska  Ne
 Luksemburg  Ne
 Poljska  Ne
 Portugalska  Ne
 Rusija  Ne
 Slovaška  Ne
 Slovenija  Ne
 Romunija  Ne
 Srbija  Ne
 Latvija  Ne
 Ukrajina  Ne
 Bolgarija  Ne
 Kazahstan  Ne

        Podprti TV-nosilci
  Za pritrditev TV-sprejemnika na steno uporabite 
Philipsov TV-nosilec ali TV-nosilec, združljiv s 
standardom VESA. Za TV-sprejemnikom pustite 
vsaj 2,2 palca oz. 5,5 cm prostora, da prepre�ite 
poškodbo kablov in priklju�kov.

 Opozorilo

 Ravnajte v skladu z navodili, ki ste jih dobili  •
s TV-nosilcem. Družba Koninklijke Philips 
Electronics N.V. ne prevzema odgovornosti 
v primeru nepravilne namestitve TV-
sprejemnika, zaradi katere pride do nezgode, 
telesnih poškodb ali materialne škode.

 Velikost TV-
zaslona

 Priporo�ljivi nosilec VESA

 19 palcev/48 
cm

 VESA MIS-D 75, 4

 22 palcev/56 
cm

 VESA MIS-D 100, 4

 26 palcev/69 
cm

 VESA MIS-E 200, 100, 4

 32 palcev/81 
cm

 VESA MIS-F 200, 200, 6

 37 palcev/94 
cm

 VESA MIS-F 200, 200, 6

 42 palcev/107 
cm

 VESA MIS-F 400, 400, 6

 47 palcev/119 
cm

 VESA MIS-F 400, 400, 8

 52 palcev/132 
cm

 VESA MIS-F 400, 400, 8
Sl

ov
en

š�
in

a

SL



50

    Pozabili ste kodo za odklepanje TV-
sprejemnika

  Vpišite ‘8888’. •
    TV-meni je v napa�nem jeziku.

  Izberite želeni jezik menija   • TV-
sprejemnika   (glejte ‘Spremembe 
jezikovnih nastavitev’ na strani   13  ) .

    Pri vklopu in izklopu TV-sprejemnika ali 
njegovem preklopu v stanje pripravljenosti se 
iz ohišja aparata sliši pokajo� zvok:

  Ni treba storiti ni�esar. Pokajo� zvok  •
povzro�a obi�ajno širjenje in kr�enje TV-
sprejemnika, ko se ta ohlaja ali segreva. 
To ne vpliva na delovanje.

    Ko je TV-sprejemnik v stanju pripravljenosti, se 
pojavi zagonski zaslon, nato pa se aparat vrne 
v stanje pripravljenosti.

  To je obi�ajno. Zagonski zaslon se pojavi  •
vsaki�, ko TV-sprejemnik odklopite z 
elektri�nega napajanja in ga nato znova 
priklopite.

      Težave s TV-kanali
   Predhodno nameš�eni kanali niso prikazani na 
seznamu kanalov:

  Preverite, ali ste izbrali ustrezen seznam  •
kanalov.

    Med namestitvijo ni bil najden noben digitalni 
kanal:

  Preverite ali TV podpira DVB-T, DVB- •
T Lite ali DVB-C, ki je v uporabi v vaši 
državi. Oglejte si seznam držav na hrbtni 
strani televizorja.

      Težave s sliko
   TV-sprejemnik je vklopljen, vendar ni slike:

  Preverite, ali je antena pravilno priklju�ena  •
na TV-sprejemnik.
  Preverite, ali ste kot vir TV-sprejemnika  •
izbrali ustrezno napravo.

    TV-sprejemnik predvaja zvok, slike pa ne:
  Preverite nastavitve slike. •

       9 Odpravljanje 
težav

  V tem poglavju so opisane pogoste težave in 
rešitve zanje.

    Splošne težave s televizorjem
   TV-sprejemnik se ne vklopi:

  Iztaknite napajalni kabel iz elektri�ne  •
vti�nice. Po�akajte eno minuto, nato 
napajalni kabel znova priklju�ite v vti�nico.
  Preverite, ali je napajalni kabel �vrsto  •
priklju�en.

     TV-sprejemnik se po vklopu ne odziva na 
daljinski upravljalnik ali na pritisk bo�nih tipk 
  Ko je TV-sprejemnik vklopljen, indikator LED 
na sprednji strani utripa 20 do 25 sekund. To 
je obi�ajno. V tem �asu se TV-sprejemnik ne 
odziva na daljinski upravljalnik ali na pritisk 
bo�nih tipk. Ko se na zaslonu pojavi slika, se 
TV-sprejemnik prvih nekaj sekund odziva le na 
naslednje tipke na daljinskem upravljalniku:
      +/-  ( VOLUME +/- ),  P +/-  ( Program +/- ), 

  ( MUTE ) in    (vklop stanja pripravljenosti) . 
Ko indikator LED na sprednji strani preneha 
utripati, lahko uporabljate vse tipke.
    Daljinski upravljalnik ne deluje pravilno:

  Preverite, ali so baterije pravilno  •
vstavljene v daljinski upravljalnik v skladu z 
oznakama +/-.
  �e so baterije daljinskega upravljalnika  •
prazne ali šibke, jih zamenjajte.
  O�istite le�o na daljinskem upravljalniku in  •
senzorju TV-sprejemnika.

    Indikator pripravljenosti na TV-sprejemniku 
utripa rde�e:

  Iztaknite napajalni kabel iz elektri�ne  •
vti�nice. Preden napajalni kabel 
znova priklju�ite v elektri�no vti�nico, 
po�akajte, da se TV-sprejemnik ohladi. 
�e se utripanje nadaljuje, se obrnite na 
Philipsovo službo za pomo� strankam. 
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      Težave z zvokom
   TV-sprejemnik predvaja sliko, zvoka pa ne:

 Opomba

 �e TV-sprejemnik ne zazna avdio signala,  •
samodejno izklopi zvok in ne javi napake v 
delovanju.

  Preverite, ali so vsi kabli pravilno  •
priklju�eni.
  Preverite, da glasnost ni nastavljena na 0. •
  Preverite, da zvok ni izklopljen. •
  Preverite, ali so zvo�niki v meniju TV- •
sprejemnika za dolo�anje nastavitev 
zvoka vklopljeni.
  Preverite, ali je zvo�ni izhod TV- •
sprejemnika priklju�en na zvo�ni vhod 
naprave za doma�i kino, ki podpira 
standard HDMI CEC oz. je skladna s 
tehnologijo EasyLink. Iz zvo�nikov sistema 
za doma�i kino bi morali slišati zvok.

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

  Preverite nastavitve zvoka. •
    TV-sprejemnik predvaja sliko, zvok pa oddaja 
samo en zvo�nik:

  Preverite, ali je ravnotežje zvoka  •
nastavljeno na srednjo vrednost.

      Težave pri povezavi prek 
HDMI
   Pri priklju�evanju naprav HDMI prihaja do 
težav:

  Upoštevajte, da lahko podpora standardu  •
HDCP (zaš�ita širokopasovne digitalne 
vsebine) podaljša �as, ki je potreben 
za prikaz vsebine z naprave HDMI na 
zaslonu TV-sprejemnika. 
  �e TV-sprejemnik ne zazna naprave  •
HDMI in na zaslonu ni slike, poskusite 
preklopiti na kakšno drugo napravo in 
nato nazaj na prvotno.

    TV-sprejemnik sprejema slab signal iz 
antenskega priklju�ka:

  Preverite, ali je antena pravilno priklju�ena  •
v TV-sprejemnik.
  Zvo�niki, neozemljene avdio naprave,  •
neonske lu�i, visoke stavbe in drugi veliki 
predmeti lahko poslabšajo kakovost 
sprejema. �e je mogo�e, kakovost 
sprejema poskusite izboljšati tako, da 
spremenite usmeritev antene ali oddaljite 
druge naprave od TV-sprejemnika.
  �e je sprejem slab le na enem kanalu, ta  •
kanal natan�no nastavite.

    Slika iz priklju�enih naprav je slabe kakovosti:
  Preverite, ali so naprave pravilno  •
priklju�ene.
  Preverite nastavitve slike.  •

    TV-sprejemnik ni shranil nastavitev slike:
    Preverite, ali je lokacija TV-sprejemnika • 
nastavljena na dom. V doma�em na�inu 
delovanja lahko nastavitve spreminjate in 
shranjujete.

      Slika ne ustreza velikosti zaslona, je prevelika 
ali premajhna:

  Poskusite spremeniti format slike. •
    Položaj slike je napa�en:

  Slikovni signali iz nekaterih naprav morda  •
ne ustrezajo zaslonu. Preverite izhodni 
signal naprave.

    TV-kanal je kodiran:
  Za dostop do vsebine boste morda  •
morali uporabiti modul za pogojni dostop 
(CAM – Conditional Access Module). 
Obrnite se na svojega TV-operaterja.

    Napis »e-nalepke« z informacijami se prikaže 
na zaslonu TV:
  TV je v na�inu  [Trgovina] . Odstranite 
e-nalepko tako, da nastavite TV v na�in 
 [Doma�e okolje] . V meniju  [Doma�e okolje]  
izberite  [Nastavitev]  >  [Namestitev]  > 
 [Osebne nastavitve]  >  [Lokacija] . TV morate 
nastaviti v stanje pripravljenosti, da zagotovite, 
da TV v celoti zapusti na�in  [Trgovina] .

Sl
ov

en
š�

in
a

SL



52

      Težave pri priklju�itvi 
ra�unalnika
   Ra�unalniška slika na TV-sprejemniku ni 
stabilna:

  Preverite, ali vaš ra�unalnik uporablja  •
podprto lo�ljivost in frekvenco 
osveževanja zaslona.
  Izberite neprilagojeni format slike na TV- •
sprejemniku.

      Stik z nami
   �e težave ne morete odpraviti, preberite 
odgovore na pogosta vprašanja v zvezi s tem 
TV-sprejemnikom na spletnem mestu   
www.philips.com/support. 
    

  �e težave še zmeraj ne morete odpraviti, 
se obrnite na Philipsov center za pomo� 
uporabnikom v vaši državi, ki je naveden v tem 
uporabniškem priro�niku.

 Opozorilo

 TV-sprejemnika ne poskušajte popraviti sami. S  •
tem lahko povzro�ite hude telesne poškodbe, 
nepopravljivo škodo aparata ali razveljavitev 
garancije.

 Opomba

 Preden se obrnete na Philips, si zabeležite  •
model in serijsko številko TV-sprejemnika. 
Te številke so natisnjene na hrbtni strani TV-
sprejemnika in na ovojnini.

  �e prihaja do stalnih prekinitev zvoka,  •
preverite, ali so nastavitve izhoda naprave 
HDMI pravilne.
  �e uporabljate prilagodilnik HDMI-v-DVI  •
ali kabel HDMI-v-DVI, preverite, ali je 
dodatni avdio kabel priklju�en v priklju�ek 
 AUDIO L/R  ali  AUDIO IN  (samo mini 
vti�).

    Sistema EasyLink ne morete uporabljati:
  Preverite, ali je vaša naprava HDMI  •
skladna s protokolom HDMI-CEC. Sistem 
EasyLink deluje le z napravami, ki so 
skladne s protokolom HDMI-CEC.

    Zvo�na naprava, ki podpira standard HDMI 
CEC oz. je skladna s tehnologijo EasyLink, 
je priklju�ena na TV-sprejemnik in ta ob 
pove�anju ali pomanjšanju glasnosti oz. ob 
popolnem utišanju zvoka na zaslonu ne prikaže 
ikone za glasnost ali utišanje.

  �e je priklju�ena naprava, ki podpira  •
standard HDMI CEC oz. je skladna s 
tehnologijo EasyLink, je to obi�ajno 
delovanje aparata.

      Težave s povezavo USB
   Vsebina naprave USB se ne prikaže:

  Preverite, ali je pomnilniška naprava USB  •
skladna s speci� kacijo »Mass Storage 
Class«, kot je opisano v dokumentaciji 
pomnilniške naprave.
  Preverite, ali je pomnilniška naprava USB  •
združljiva s televizorjem.
  Preverite, ali televizor podpira  •
uporabljene oblike zapisov zvo�nih in 
slikovnih datotek.

    Zvo�ne in slikovne datoteke se ne prikažejo 
oziroma se ne predvajajo teko�e

  Hitrost prenosa podatkov, ki jo omogo�a  •
pomnilniška naprava USB, morda omejuje 
hitrost prenosa podatkov v televizor, kar 
povzro�a nizko kakovost predvajanja.
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