Model
Serial

www.philips.com/support

Österreich

0800 180 016

België/Belgique

80080190

България

00800 11 544 24

Hrvatska

01 6403 776

Lokalni poziv

Česká republika

800142840

Bezplatný hovor

Danmark

3525 8759

Lokalt opkald

Estonia

6008600

kohalik kõne tariifi

Suomi

09 2311 3415

paikallispuhelu

France

0805 025 510

numéro sans frais

Deutschland

0800 000 7520

gebührenfreier Anruf

Ελλάδα

0 0800 3122 1280

Κλήση χωρίς χρέωση

Magyarország

0680018189

Ingyenes hívás

Hrvatska

0800 222778

free

Ireland

01 601 1777

Italia

800 088774

Numero Verde

Қазақстан

+7 727 250 66 17

local

Latvia

52737691

local

Lithuania

67228896

local

Luxemburg/Luxembourg

40 6661 5644

Ortsgespräch/Appel local

Nederland

0800 0230076

Gratis nummer

Norge

22 70 81 11

Lokalsamtale

Polska

00800-311-13-18

Pozosta?e produkty RTV oraz AGD

Portugal

800 780 903

Chamada Grátis

România

0800-894910
0318107125

Apel gratuit
Apel local

Россия

(495) 961-1111

0.15 USD/minute

Србија

+381 114 440 841

Lokalni poziv

Slovensko

0800 004537

Bezplatný hovor

Slovenija

00386 12 80 95 00

lokalni klic

España

900 800 655

Teléfono local gratuito solamente para
clientes en España

Sverige

08 5792 9100

Lokalsamtal

Suisse/Schweiz/Svizzera

0800 002 050

Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe
France

Türkiye

0800 261 3302

Şehiriçi arama

United Kingdom

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

free
National rate

Україна

0-800-500-697

This information is correct at the time of press. For updated information, see www.philips.com/support.
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Cuprins

1 Not=
2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Toate
drepturile rezervate.
Specicaiile pot  modicate fr preaviz.
Mrcile înregistrate reprezint proprietatea
Koninklijke Philips Electronics N.V sau a
deintorilor respectivi. Philips îi rezerv dreptul
de a modica produsele în orice moment, fr
a  obligat s ajusteze componentele anterioare
în conformitate cu respectiva modicare.
Materialul coninut în acest manual este
considerat adecvat pentru utilizarea produsului
conform scopului în care a fost conceput.
Dac produsul, modulele sau procedurile
individuale ale acestuia sunt utilizate în alte
scopuri decât cele specicate aici, trebuie
obinut conrmarea validitii i conformitii
lor. Philips garanteaz c materialul în sine nu
încalc niciunul dintre patentele SUA. Nu este
exprimat explicit sau implicit nicio alt garanie.
Garan<ie
• Risc de lovire, deterioare a televizorului
sau anularea garaniei! Nu încercai
niciodat s reparai singur televizorul.
• Utilizai televizorul i accesoriile numai
conform scopului fabricantului.
• Semnul de avertizare tiprit pe spatele
televizorului indic riscul de electrocutare.
Nu îndeprtai niciodat capacul
televizorului. Contactai întotdeauna
Philips Customer Support pentru service
sau reparaii.

•

Orice operaie care este interzis în mod
expres în acest manual, orice ajustri i
proceduri de asamblare nerecomandate
sau care nu sunt autorizate în acest
manual vor anula garania.
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Caracteristicile pixelilor
Acest produs LCD are un numr mare de pixeli
color. Dei pixelii efectiv funcionali reprezint
cel puin 99,999%, este posibil ca pe ecran s
apar în mod constant puncte luminoase (roii,
verzi sau albastre) sau întunecate. Aceasta este
o proprietate structural a aajului (în cadrul
standardelor din domeniu) i nu o funcionare
defectuoas.
Philips Electronics Singapore Pte Ltd se ofer
prin prezenta s livreze la cerere o copie a
codului surs complet corespunztor pentru
pachetele de software open source cu drepturi
de autor utilizate în cadrul acestui produs,
pentru care este solicitat aceast ofert
de ctre licenele respective. Aceast ofert
este valabil pân la trei ani de la achiziia
produsului pentru oricine care primete
aceste informaii. Pentru a obine codul surs,
contactai open.source@philips.com. Dac
preferai s nu utilizai e-mail-ul sau dac nu
primii conrmarea de primire într-o sptmân
de la trimiterea e-mail-ului la aceast adres,
scriei la “Open Source Team, Philips Intellectual
Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE
Eindhoven, The Netherlands”. Dac nu primii în
timp util conrmarea scrisorii dvs., trimitei un
e-mail la adresa de mai sus. Textele licenelor i
recunoaterile pentru software-ul open source
utilizat în cadrul acestui produs sunt incluse pe
o brour separat.
Concordan<a cu EMF
Koninklijke Philips Electronics N.V. produce
i vinde o gam larg de produse destinate
consumatorilor, produse care, ca orice
dispozitive electronice, au de obicei capacitatea
de a emite i a primi semnale electromagnetice.
Unul dintre principiile de business de baz
la Philips este luarea tuturor msurilor de
siguran i de sntate necesare pentru
produsele noastre, conformitatea cu toate
cerinele legale în vigoare i meninerea în
cadrul standardelor EMF aplicabile în momentul
fabricrii produselor.

1

Scoatei capacul siguranei i apoi scoatei
sigurana.

2

Sigurana de schimb trebuie s e
conform cu BS 1362 i s aib marcajul
de certicare ASTA. Dac ai pierdut
sigurana, contactai dealerul pentru
vericarea tipului corect.

Toate celelalte mrci comerciale înregistrate sau
neînregistrate sunt proprietatea deintorilor
respectivi.

Produs sub licena BBE Sound, Inc. liceniat
de BBE, Inc, sub unul sau ambele dintre
urmtoarele patente: 5510752, 5736897. BBE i
simbolul BBE sunt mrci comerciale înregistrate
ale BBE Sound Inc.
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Philips este dedicat dezvoltrii, produciei i
vânzrii de produse care nu afecteaz negativ
sntatea. Philips conrm faptul c produsele
sunt tratate conform uzului dorit la crearea
acestora, c sunt sigure de utilizat conform
demonstraiilor tiinice disponibile în acest
moment.
Philips joac un rol activ în dezvoltarea
standardelor internaionale EMF i de siguran,
ceea ce permite Philips s anticipeze dezvoltri
ulterioare în standardizare, pentru integrarea
timpurie în produsele noastre.
Siguran<a de re<ea (numai în Marea Britanie)
Acest televizor este echipat cu o muf turnat
în plastic certicat. Dac este necesar
înlocuirea siguranei de reea, aceasta trebuie
înlocuit cu o siguran de valoare identic cu
valoarea indicat pe muf (exemplu 10A).

3

Montai la loc capacul siguranei.
Pentru pstrarea compatibilitii cu directiva
EMC, mufa de alimentare cu energie electric a
acestui produs nu trebuie detaat de techerul
aferent.
Drepturile de autor

Siglele VESA, FDMI i VESA Mounting Compliant
sunt mrci comerciale ale Video Electronics
Standards Association.
Windows Media este e o marc comercial
înregistrat, e o marc comercial a Microsoft
Corporation în Statele Unite i/sau în alte ri.
®
Kensington i Micro Saver sunt mrci
comerciale ale ACCO World Corporation
înregistrate în S.U.A. i înregistrate sau în curs
de înregistrare în alte ri de pe glob.
RO
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2 Important
Citii i înelegei toate instruciunile înainte de
a utiliza televizorul. Garania produsului nu se
aplic în cazul în care eventuala deteriorare se
datoreaz nerespectrii acestor instruciuni.

Siguran<a
Risc de >oc electric sau incendiu!
• Niciodat nu expunei televizorul la ploaie
sau ap. Niciodat nu punei recipiente
cu lichid, cum ar  vaze de ori, lâng
televizor. Deconectai imediat televizorul
de la sursa de alimentare dac ai vrsat
lichide pe televizor sau dac acestea au
ptruns in televizor. Contactai Philips
Consumer Care pentru ca televizorul s
e vericat înainte de utilizare.
• Niciodat nu punei televizorul,
telecomanda sau bateriile acesteia lâng
surse deschise de acr sau alte surse de
cldur, inclusiv lumina direct a soarelui.
Pentru a preveni izbucnirea incendiilor,
inei întotdeauna lumânrile sau alte
surse de acr la distan de televizor,
telecomand i baterii.

•

•

4

Niciodat nu introducei obiecte în
fantele de ventilaie sau alte deschideri ale
televizorului.
Atunci când televizorul este rotit,
asigurai-v c nu se exercit presiune
asupra cablului de alimentare. Presiunile
asupra cablului de alimentare pot slbi
conexiunile i pot cauza formarea de
arcuri electrice.
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Risc de >oc electric sau incendiu!
• Niciodat nu expunei telecomanda sau
bateriile acesteia la ploaie, ap sau cldur
excesiv.
• Evitai exercitarea forei asupra prizelor.
Prizele care nu sunt xate corespunztor
pot cauza arcuri electrice sau incendii.
Risc de v=t=mare corporal= sau de
deteriorare a televizorului!
• Pentru a ridica i transporta un televizor
de peste 25 kg sunt necesare dou
persoane.
• Când montai televizorul pe suportul cu
picior, utilizai numai suportul furnizat.
Fixai suportul cu picior al televizorului în
mod corespunztor. Aezai televizorul
pe o suprafa plat, plan, care poate
suporta greutatea televizorului i a
suportului.
• Când montai televizorul pe perete,
utilizai numai un suport de perete care
poate suporta greutatea televizorului.
Fixai suportul de perete pe un perete
care poate suporta greutatea combinat
a televizorului i a suportului. Koninklijke
Philips Electronics N.V. nu îi asum
nicio responsabilitate pentru montarea
incorect pe perete care conduce la
accidente sau vtmri corporale.
Risc de r=nire a copiilor!
Urmai aceste precauii pentru a preveni
rsturnarea televizorului i lovirea copiilor:
• Nu aezai niciodat televizorul pe o
suprafa acoperit de un material textil
sau alt material care poate  tras.
• Asigurai-v c nicio parte a televizorului
nu atârn deasupra marginii suprafeei.
• Nu aezai niciodat televizorul pe o
pies de mobilier înalt (cum ar  un raft
de cri) fr a asigura atât mobilierul cât
i televizorul de perete sau de un suport
adecvat.
• Educai copiii cu privire la pericolele
crrii pe mobilier pentru a ajunge la
televizor.

Între<inerea ecranului
•

•
•

•

•

Evitai imaginile staionare cât mai
mult posibil. Imaginile staionare sunt
imaginile care rmân pe ecran o perioad
îndelungat de timp. Exemplele includ:
meniuri pe ecran, bare negre i aaje
pentru durat. Dac trebuie s utilizai
imagini staionare, micorai contrastul
i luminozitatea ecranului pentru a evita
deteriorarea ecranului.
Scoatei televizorul din priz înainte de
curare.
Curai televizorul i rama cu o cârp
moale i umed. Niciodat nu utilizai
alcool, substane chimice sau ageni de
curare de uz casnic pentru curarea
televizorului.
Risc de deteriorare a ecranului
televizorului! Niciodat nu atingei, nu
împingei, nu frecai i nu lovii ecranul cu
obiecte, indiferent care sunt acestea.
Pentru a evita deformarea imaginii i
estomparea culorilor, tergei picturile
de ap cât mai rapid posibil.

Evacuarea produsului vechi >i a
bateriilor

Produsul dumneavoastr este proiectat i
fabricat din materiale i componente de înalt
calitate, care pot  reciclate i reutilizate.

Când aceast pubel cu un X peste ea
însoete un produs, înseamn c produsul
face obiectul Directivei europene CEE
2002/96/EC. V rugm s v informai despre
sistemul separat de colectare pentru produse
electrice i electronice.
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Risc de supraînc=lzire!
• Nu instalai niciodat televizorul într-un
spaiu restrâns. Lsai întotdeauna în jurul
televizorului un spaiu de cel puin 4 inci
sau 10 cm pentru ventilaie. Asiguraiv c perdelele sau alte obiecte nu vor
acoperi niciodat fantele de ventilaie ale
televizorului.
Risc de deteriorare a televizorului!
• Înainte de a conecta televizorul la sursa
de alimentare, asigurai-v c tensiunea
corespunde cu valoarea inscripionat
în partea din spate a televizorului. Nu
conectai niciodat televizorul la sursa de
alimentare dac tensiunea este diferit.
Risc de v=t=mare corporal=, incendiu sau
deteriorate a cablului de alimentare!
• Niciodat nu punei televizorul sau alte
obiecte pe cablul de alimentare.
• Pentru a deconecta cu uurin cablul
de alimentare al televizorului de la sursa
de alimentare, asigurai-v c avei în
permanen acces complet la cablul de
alimentare.
• Când deconectai cablul de alimentare,
tragei întotdeuna de techer, niciodat
de cablu.
• Deconectai televizorul de la sursa de
alimentare i scoatei antena înainte de
furtuni cu fulgere. În timpul furtunilor cu
fulgere, niciodat nu atingei nicio parte a
televizorului, a cablului de alimentare sau
a cablului antenei.
Risc de deteriorare a auzului!
• Evitai utilizarea ctilor la volume ridicate
sau pentru perioade prelungite de timp.
Temperaturile sc=zute
• Dac televizorul este transportat la
temperaturi mai mici de 5°C, înainte
de a-l conecta la priz despachetail i ateptai pân când temperatura
televizorului ajunge la temperatura
camerei.

V rugm s acionai în concordan cu
regulile dumneavoastr locale i nu evacuai
produsele vechi împreun cu deeurile
menajere obinuite.
Evacuarea corect a produsului
dumneavoastr vechi ajut la prevenirea
consecinelor potenial negative asupra
mediului i sntii omului.

Produsul dumneavoastr conine baterii
asupra crora se aplic Directiva European
2006/66/EC, care nu pot  evacuate împreun
cu gunoiul menajer.
V rugm s v informai cu privire la
regulile locale de colectare separat a
bateriilor deoarece evacuarea corect ajut
la prevenirea consecinelor negative asupra
mediului înconjurtor i a sntii omului.

Ecologic

• Ecien energetic superioar
• Consum redus în regim standby
• Proiectat pentru a facilita reciclarea
Philips se concentreaz continuu pe reducerea
impactului asupra mediului al produselor
sale inovatoare de consum. Ne direcionm
eforturile ctre îmbuntirea aspectului
ecologic în timpul fabricrii, reducerea
substanelor nocive, utilizarea ecient
energetic, instruciunile de casare i reciclarea
produsului.
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Datorit eforturilor noastre pentru mediu,
acest televizor a primit distincia European
Ecolabel –oarea- www.ecolabel.eu.
Putei gsi informaii detaliate despre
consumul de energie în standby, politica de
acordare a garaniei, piesele de schimb i
reciclarea acestui televizor pe site-ul Web
Philips pentru ara dvs. la www.philips.com.
Acest televizor dispune de funcii care
contribuie la utilizarea ecient energetic.
Acest televizor a primit distincia European
Ecolabel pentru calitile sale ecologice.
Func<ii de eJcien<= energetic=
• Senzor de lumin= ambiental=
Pentru a economisi energia, senzorul
integrat de lumin ambiental reduce
luminozitatea ecranului televizorului când
lumina înconjurtoare scade.
• Economie de energie
Setarea [Standard] a televizorului
combin mai multe setri ale acestuia cu
scopul economisirii energiei. Consultai
[Set=ri inteligente] în meniul [Setare].
• Consum redus de energie în regim
standby
Circuitele de înalt clas i foarte avansate
reduc consumul de energie al televizorului
la un nivel extrem de redus, fr a exclude
funcionalitatea constant în standby.
Gestionarea consumului de energie
Gestionarea avansat a consumului de
energie a acestui televizor asigur cea mai
ecient utilizare a energiei acestuia. Putei
verica modul în care setrile dvs. personale
ale televizorului, nivelul de luminozitate al
imaginilor de pe ecran i condiiile de lumin
ambiant determin consumul relativ de
energie.
Philips se concentreaz continuu pe reducerea
impactului asupra mediului al produselor
sale inovatoare de consum. Ne direcionm
eforturile ctre îmbuntirea aspectului
ecologic în timpul fabricrii, reducerea
substanelor nocive, utilizarea ecient
energetic, instruciunile de casare i reciclarea
produsului.
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Datorit eforturilor noastre pentru mediu,
acest televizor a primit distincia European
Ecolabel –oarea- www.ecolabel.eu.
Putei gsi informaii detaliate despre
consumul de energie în standby, politica de
acordare a garaniei, piesele de schimb i
reciclarea acestui televizor pe site-ul Web
Philips pentru ara dvs. la www.philips.com.
Acest televizor dispune de funcii care
contribuie la utilizarea ecient energetic.
Acest televizor a primit distincia European
Ecolabel pentru calitile sale ecologice.
Func<ii de eJcien<= energetic=
• Senzor de lumin= ambiental=
Pentru a economisi energia, senzorul
integrat de lumin ambiental reduce
luminozitatea ecranului televizorului când
lumina înconjurtoare scade.
• Economie de energie
Setarea [Standard] a televizorului
combin mai multe setri ale acestuia cu
scopul economisirii energiei. Consultai
[Set=ri inteligente] în meniul [Setare].
• Consum redus de energie în regim
standby
Circuitele de înalt clas i foarte avansate
reduc consumul de energie al televizorului
la un nivel extrem de redus, fr a exclude
funcionalitatea constant în standby.
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3 Produsul
dumneavoastr=
Felicitri pentru achiziie i bine ai venit la
Philips! Pentru a benecia deplin de asistena pe
care o ofer Philips, înregistrai-v produsul la
www.philips.com/welcome.

Prezentare general= a
televizorului

f LightGuide : Disponibil numai la
modelele PFL7864H.

Telecomanda
1
28

2

27

3
4
5

26
25

Aceast seciune v ofer o prezentare a celor
mai utilizate controale i funcii ale televizorului.

6
24

7
8

Controalele >i indicatorii laterali

9
4

23
3

2

1

22

6

10
11
12
13
14
15
16
17

5

18
a

POWER: Porne>te sau opre>te
produsul. Produsul nu este oprit
complet dac= nu este deconectat Jzic de
la re<eaua de alimentare.

b P/CH +/-: Comut= la canalul urm=tor sau
la cel anterior.
c

SOURCE: Selecteaz= dispozitivele
conectate.

d VOLUME +/-: M=re>te sau mic>oreaz=
volumul.
e Indicator LED frontal
8
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19

21

20

(Standby-Pornit)
• Comut televizorul în standby dac
acesta este pornit.
• Pornete televizorul dac acesta este
în standby.

b MHEG/TELETEXT
Activeaz sau dezactiveaz teletextul.
c

SOURCE
Selecteaz dispozitivele conectate.

d Butoane colorate
Selecteaz sarcini sau opiuni.
e AD (Descriptor audio)
Numai în Marea Britanie: Activeaz
comentariul audio pentru cei cu
probleme de vedere.Nu este acceptat pe
toate modelele.
f

(Acas=)
Activeaz sau dezactiveaz meniul acas.

g

OPTIONS
Acceseaz opiuni care au legtur cu
activitatea sau selecia curent.

h OK
Conrm o intrare sau selecie.
i

(Butoane pentru navigare)
Navigheaz prin meniuri.

j

INFO
Aeaz informaii despre program, dac
sunt disponibile.

k

(Înapoi)
*Caut înapoi.

l

(Înainte)
*Caut înainte.

m

(Redare/Pauz=)
*Pornete, întrerupe sau reia redarea.

n

(Înregistrare)
*Pornete sau oprete înregistrarea
video.

o

(Stop)
*Oprete redarea.

p

(Mut)
Anuleaz sau restaureaz volumul.

q P +/- (Program +/-)
Comut la canalul urmtor sau la cel
anterior.
r

FORMAT
Selecteaz un format pentru imagine.

s 0-9 (Butoane numerice)
Selecteaz un canal sau setare.
t

PICTURE
Lanseaz meniul de imagine.Nu este
suportat pe toate modelele.

u

SOUND
Lanseaz meniul de sunet.Nu este
suportat pe toate modelele.

v

+/- ( Volum +/-)
Mrete sau micoreaz volumul.

w

BACKP/P (Canal anterior)
• Revine la meniul ecran anterior.
• Revine la canalul anterior. (Numai în
Marea Britanie: Nu este acceptat la
canalele MHEG).

x

GUIDE
Acceseaz sau iese din meniul Ghid
programe electronic (EPG).

Român=

a

y SCENEA (Fundal)
Aeaz un fundal pe ecranul televizorului
dumneavoastr.Nu este suportat pe
toate modelele.
z DEMO
Activeaz sau dezactiveaz meniul pornit
sau oprit.
{ TV
Comut înapoi la sursa antenei.
| SUBTITLE
Activeaz sau dezactiveaz subtitrrile.
*Controleaz dispozitivul conectat compatibil
EasyLink.

RO
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4 Utilizarea
produsului
dumneavoastr=
Aceast seciune v ajut s realizai operaiile
de baz.

Sugestie
• Dei televizorul dumneavoastr consum
puin energie electric atunci când se a
în modul standby, energia continu s e
consumat. Dac nu utilizai televizorul o
perioad mai lung de timp, scoatei-l din priz.

Not=
• Dac nu gsii telecomanda i dorii s pornii
televizorul din modul standby, apsai P/CH
+/- de pe partea lateral a acestuia.

Comutarea televizorului pe
pornit/oprit sau pe standby
Comutarea canalelor

Pentru a porni
• Dac indicatorul frontal LED este stins,
apsai POWER pe partea lateral a
televizorului.
• Dac indicatorul frontal LED este aprins
(rou), apsai (Standby-Pornit) pe
telecomand.
Pentru a comuta la modul standby
• Apsai (Standby-Pornit) de pe
telecomand.
» Indicatorul frontal LED se aprinde rou.
Pentru a opri
• Apsai POWER de pe partea lateral a
televizorului.
» Indicatorul frontal LED se stinge.
10
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•

•
•

Apsai P +/- de pe telecomand
sau P/CH +/- de pe partea lateral a
televizorului.
Introducei un numr de canal utilizând
Butoane numerice.
Utilizarea grilei (consultati ‘Comutarea
canalelor cu grila de canale’ la pagina 11)
de canale.

Not=
• Atunci când utilizai o list favorit, putei

Reglarea volumului
televizorului

selecta numai acele canale din list.

Comutarea canalelor cu grila de
canale

Român=

Grila de canale v permite s vizualizai toate
canalele disponibile în format gril.

1

Apsai OK .
» Va aprea grila de canale.

1 2 3 4 5
6 7 RTL 8 8 9 10
11 12 13 14 15
166 177 1 8 1 9 20

Ned 1

N d2
Ned

SBSS 6

RTL 7

B 1
BBC

Comedy
ed
edy

BBC 2

CNN
N

Ned 3

KetNet
KetN
Net
et

Euro
rossp
sp

RTL 4

RTL 5

Net 5

Nickelo
elo

Discover
ve
ver

Animal
ma
mal

National
onal
on
a

HBO
BO

2

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta un canal.

3

Apsai OK pentru a conrma alegerea.
» Va aprea canalul selectat.

Pentru m=rirea sau mic>orarea volumului
• Apsai
+/-.
• Apsai VOLUME +/- de pe partea
lateral a televizorului.
Pentru anularea sau repornirea sunetului
• Apsai pentru a opri sunetul.
• Apsai din nou pentru a restabili
sunetul.
Not=
• Utilizai meniul [Sunet] pentru a regla volumul
(consultati ‘Reglarea manual a setrilor
sunetului’ la pagina 20) ctilor.

RO
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Vizionarea utilizând
dispozitivele conectate

Sugestie
• Pentru a evita dezordinea pe ecran, îndeprtai
dispozitivele de la meniul acas atunci când nu
mai sunt conectate (consultati ‘Îndeprteaz
dispozitivele de la meniul acas’ la pagina 15).

Not=
• Pentru acces uor, adugai dispozitive noi la
meniul acas înainte de a le selecta.

Selectarea unui dispozitiv cu
ajutorului meniului acas=
Ad=ugarea unui dispozitiv la meniul acas=
Conectai i pornii dispozitivele înainte de a le
aduga la meniul acas.

1

Apsai (Acas=).
» Va aprea meniul acas.

Adăugare
Add
yourdispozitiv
devices
Vizionarea
la televizor
Watch
TV

ParcurgereUSB
USB
Browse

1

Apsai (Acas=).
» Va aprea meniul acas.

2

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta un dispozitiv.

3

Apsai OK pentru a conrma alegerea.
» Televizorul comut la dispozitivul
selectat.

Selectarea unui dispozitiv cu ajutorul
listei surs=

Setare
Setup

2

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta [Ad=uga<i dispozitivele dvs.].

3

Apsai OK .
» Va aprea un mesaj cu [Porneste]
selectat, care v va solicita s pornii
ghidul pentru a aduga noul dispozitiv.

4

Apsai OK .
» Urmai instruciunile de pe ecran
pentru a selecta tipul dispozitivului i
locaia unde este conectat. Atunci când
ghidul s-a încheiat, la meniul acas este
adugat o pictogram pentru noul
dispozitiv.

12

RO

1

Apsai
SOURCE .
» Se va aa lista surs.

2

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta un dispozitiv.

3

Apsai OK pentru a conrma alegerea.
» Televizorul comut la dispozitivul
selectat.

1

Apsai MHEG/TELETEXT.
» Va aprea ecranul teletext.

2

Selectai o pagin prin:
• Introducerea numrului paginii cu
Butoane numerice.
• Apsarea pe P +/- sau pe Butoane
pentru navigare pentru a vizualiza
pagina urmtoare sau pagina
anterioar.
• Apsarea Butoane colorate pentru
a selecta un element codicat prin
culori.
• Apsarea
BACK pentru a reveni
la pagina vizualizat anterior.

3

Apsai MHEG/TELETEXT pentru a iei
din teletext.

Român=

Utilizarea teletextului

RO
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5 Utilizarea
capacit=<ilor
avansate ale
televizorului

Limbă

Limba meniului

CeŠtina

Instalare
lare canal
an

Audio - Principal
Audio

Dansk

Prefe
P
referinte
inte
nt
nte

Audi
Aud
dio
io - Se
Secunda
Secunda
cundarr

Deutsch

Decod
Dec
e oder

Subtitluri
Subti
tluri
ur - Pr
Princi
P incip
incipal
al

EÏÏËÓÈÎÎ¿

Ceas
Cea
a

Subt tluri
Subti
Su
t -S
tl
Seecund
dar
dar
da

English

Teletext
ext
xtt - Prin
P cipa
ipall
Revin
vin
no lasetar
la setaa ileed
dinfabrica
in fabrica Telet

E
Es
Españ
ol

Teletext
Telet
ext - Secu
cundar
nda
ndar

Franç
ranç
anç
nçais
nç
ais

Pen u pers.
Pentr
s. cu deficient
defi
efi
fiicient
cientee ... H
Hrrvaa ski
Hrvat

Schimbarea set=rilor de limb=
•
Not=
• Srii acest pas dac setrile dumneavoastr
de limb sunt corecte.

1
2
3

Când privii la televizor, apsai
(Acas=).
» Va aprea meniul acas.

•

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta [Setare].
» Va aprea meniul [Setare].

•

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta [Instalare] > [Limb=] > [Limba
meniului].
» Va aprea o list de limbi.

4

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta o limb pentru meniu.

5

Apsai OK pentru a conrma alegerea.
» Limba selectat este aplicat meniului.

În afar de [Limba meniului], putei congura
urmtoarele setri pentru limb cu ajutorul
meniului [Limb=] (numai pentru canalele
digitale):

14
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•

•

[Audio - Principal]/[Audio - Secundar]
Selectai limbile primare i secundare
audio pentru canalele digitale.
[Subtitluri - Principal]/[Subtitluri Secundar]
Selectai limbile primare i secundare de
subtitrare pentru canalele digitale.
[Teletext - Principal]/[Teletext Secundar]
Selectai limbile primare i secundare de
teletext pentru canalele digitale.
[Pentru pers. cu deJciente de auz]
Selectai [Activ] pentru a aa subtitrrile
cu limbile primare i secundare audio.
[Cu probleme de vedre]
Dac este disponibil, selectai s auzii
comentariul suplimentar pentru cei cu
deciene de vz prin opiunile: [Boxe],
[Casc=] sau [Boxe + casc=]. Selectai
[Oprit] pentru a dezactiva caracteristica.
[Format audio preferat]
Selectai [Avansat] pentru cea mai bun
reproducere a sunetului de la sistemele
home theater. Selectai [Standard] pentru
cea mai bun reproducere a sunetului de
la difuzoarele televizorului i sistemele
sunt de baz.

Meniul Acas v ofer acces uor la dispozitivele
conectate, la setrile de imagine i de sunet, cât
i la alte caracteristici utile.

1

Apsai (Acas=).
» Va aprea meniul acas.

Adăugare
Add
yourdispozitiv
devices
Vizionarea
la televizor
Watch
TV

ParcurgereUSB
USB
Browse

Setare
Setup

2

3

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta un element din meniul acas:
• [Vizionare TV] Comut înapoi la
sursa antenei dac este selectat alt
surs.
• [Setare] Acceseaz meniuri pentru
a modica imaginea, sunetul i alte
setri.
• [Ad=uga<i dispozitivele dvs.] Adaug
dispozitive noi la meniul acas.
• [Parcurgere USB] Dac este
conectat un dispozitiv de stocare
USB, acceseaz browserul cu
coninut USB.

Îndep=rteaz= dispozitivele de la
meniul acas=
Dac un dispozitiv nu mai este conectat la
televizor, îndeprtai-l de la meniul acas.
1 Apsai (Acas=).
» Va aprea meniul acas.
2 Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta un dispozitiv pe care dorii s-l
îndeprtai.
3 Apsai OPTIONS.
» Va aprea o list cu [Elimina<i acest
dispozitiv] selectat.
4 Apsai OK.
» Va aprea un mesaj care v solicit s
îndeprtai dispozitivul.
5 Apsai OK.
» Va aprea meniul acas, cu dispozitivul
îndeprtat.

Acceseaz= meniul op<iuni
Meniul opiuni v ofer acces rapid la bara de
imagine i de sunet, cât i alte caracteristici
folositoare cum ar  [Stare]. Meniul [Stare]
v ofer o prezentare general a informaiilor
actuale despre televizor.

1

Când privii la televizor, apsai
OPTIONS .
» Va aprea meniul cu opiuni.

Cu probleme de vedre

Apsai OK pentru a conrma alegerea.

Volu
Vo
olum - Prob
Pro leme
lem
eme de
e vedere
ved
ved
ve
e
Marcare
Marc
are ca favor
favor
vorit
it

Sugestie

I t rfat
Interfat
Inte
rfata
a ge
g ne
gene
nera
erra
ralla
la

• Apsai

(Acas=) în orice moment pentru a
iei din meniul acas.
• Apsai
BACK pentru a iei din meniul
[Setare].
• Apsai OPTIONS în orice moment pentru
a iei dintr-un meniu cu opiuni.

Stare
Ceas
eas
a

2

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta o opiune.

3

Apsai OK .
» Va aprea meniul opiunii selectate.
RO
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Român=

Accesarea meniului acas=

Accesarea meniului de
conJgurare

4

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta [Set=ri inteligente].

5

Apsai OK .
» Va aprea o list cu setri smart.

Meniul [Setare] v permite accesul la setrile
de imagine, de sunet precum i la alte setri ale
televizorului.

1
2
3

Apsai (Acas=).
» Va aprea meniul acas.

Personal

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta [Setare].

Natural
Na

Apsai OK .
» Va aprea meniul [Setare] .

Joc
Joc

Schimbarea set=rilor de
imagine >i de sunet

V d
Vi
Vivi

Cinem
Cine
ma
ma

Standard
Standard
Stan

6

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta:
• [Personal] Seteaz televizorul la
setrile personale setate în meniurile
[Imagine] i [Sunet] în [Setare].
• [Vivid] Aplic setri avansate i
dinamice, ideale pentru utilizarea în
timpul zilei.
• [Natural] Aplic o setare natural.
• [Cinema] Aplic setri ideale pentru
vizionarea lmelor.
• [Joc] Aplic setri pentru jocuri.
• [Standard] Aplic setrile cele
mai eciente din punct de vedere
energetic. Setrile standard din
fabric.

Utilizarea set=rilor avansate

7

Utilizai setrile inteligente pentru a v regla
televizorul la setri predenite pentru imagine
i sunet.

Apsai OK pentru a conrma alegerea.
» Setarea smart este alocat.

8

Apsai
BACK pentru a iei sau
apsai (Acas=) pentru a v întoarce la
meniul acas.

Schimb setrile de imagine i sunet pentru a
corespunde preferinelor dumneavoastr. Putei
aplica setri predenite sau putei schimba
setrile manual.
Not=
• Flexibilitatea de a schimba setrile este
limitat dac locaia televizorului este setat
la modul [Shop]. Setai locaia televizorului
dumneavoastr la modul [Acasa] pentru a
accesa toate setrile (consultati ‘Schimbarea
preferinelor televizorului’ la pagina 34)
televizorului.

1

Când privii la televizor, apsai
(Acas=).
» Va aprea meniul acas.

2

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta [Setare].

3

Apsai OK .
» Va aprea meniul [Setare].
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Not=
• [Set=ri inteligente] este de asemenea accesibil
cu ajutorul [Imagine >i sunet]barei (consultati
‘Utilizarea barei de experien pentru imagine
i sunet’ la pagina 17 )de experien.

Utilizarea asistentului pentru set=ri
Utilizai asistentul pentru setri care v va
ghida pe parcursul congurrii imaginii i
sunetului.

1

Când privii la televizor, apsai
» Va aprea meniul acas.

2

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta [Setare].

3

Apsai OK .
» Va aprea meniul [Setare] .

4

Apsai Butoane pentru navigare pentru a
selecta [Imagine] > [Asistenta de Setari].

5

(Acas=).

3

Apsai OK .
» Va aprea un mesaj care v solicit s
pornii asistentul pentru setri.

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta o setare de imagine sau de sunet
pe care dorii s o reglai.

4

6

Apsai OK .
» Va aprea meniul pentru setarea
imaginii sau a sunetului.

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta [Porneste].

5

7

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a regla setarea de imagine sau de sunet.

Apsai OK .
» Urmai instruciunile de pe ecran
pentru a alege setrile preferate de
imagine i de sunet.

6

Apsai OK pentru a conrma alegerea.
» Setarea de imagine sau de sunet
este aplicat iar bara de experien
[Imagine >i sunet] va aprea din nou.

7

Apsai

Utilizarea barei de experien<= pentru
imagine >i sunet
Utilizai [Imagine >i sunet] bara de experien
pentru a accesa setrile frecvente de imagine
i de sunet.
Not=
• Toate setrile de imagine sunt disponibile cu
ajutorul meniului (consultati ‘Reglarea manual
a setrilor de imagine’ la pagina 18)[Imagine].
• Toate setrile de sunet sunt disponibile cu
ajutorul meniului (consultati ‘Reglarea manual
a setrilor sunetului’ la pagina 20)[Sunet].

1

Când privii la televizor, apsai
OPTIONS .
» Va aprea meniul cu opiuni.

2

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta [Imagine >i sunet].
» Va aprea [Imagine >i sunet] bara de
experien.

BACK pentru a iei.

Urmtoarele setri pot  congurate
cu ajutorul [Imagine >i sunet] barei de
experien.
• [Set=ri inteligente] Aplic setrile
predenite de imagine i de sunet.
• [Culoare] Regleaz saturaia culorilor.
• [Contrast] Regleaz intensitatea
zonelor luminoase, dar pstreaz zonele
întunecate neschimbate.
• [Joase] Regleaz nivelul bailor.
• [Sunete inalte] Regleaz nivelul sunetelor
înalte.
• [Boxe TV] Pornete sau oprete
difuzoarele televizorului. Dac [Automat
(EasyLink)] este selectat, difuzoarele
televizorului sunt oprite atunci când este
detectat coninut de la un sistem home
theater compatibil EasyLink.
Not=
• [Joase] i [Sunete inalte] nu sunt disponibile
dac [Boxe TV] sunt setate la [Oprit].
RO
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Român=

Setări inteligente

Reglarea manual= a set=rilor de
imagine

1

•
•

Apsai PICTURE .
» Va aprea meniul [Imagine].

[Reduc. a sunetului] Filtreaz i reduce
zgomotul dintr-o imagine.
[Nuan<=] Regleaz balansul de culoare
într-o imagine.
Not=

Setări int
ntelige
e nte

Asistenta
de Setari
Settings assistant

Imagine
Picture

Contr
nttrast
a

Suunet
S

Lu ozita
Lumin
zitate
tee

Carac
Cara
a teris
ter ticii

Culoa
uloaare
r

Insta
staalare

Nuanţă
Nuan

Actua
ualizar
zaree software
softwa

Claritate
tate
tat
at

• Înainte de a regla [Nuanta personalizata],
selectai [Nuan<=] > [Personalizare], apoi
apsai OK pentru a activa opiunea.

•
•

Re . a sunetul
Reduc
uunetu
netu
t lui
Nuanţă

2

Apsai Butoane pentru navigare i OK
pentru a selecta i regla o setare de
imagine.

3

Apsai

BACK pentru a iei.

Sugestie
• Meniul [Imagine] este de asemenea disponibil
prin meniul (consultati ‘Accesarea meniului de
congurare’ la pagina 16)[Setare].

Urmtoarele setri de imagine pot 
congurate. În funcie de formatul sursei
de imagine, unele setri de imagine nu sunt
disponibile.
• [Asistenta de Setari] Utilizai asistentul
pentru setri, care v va ghida pe
parcursul congurrii imaginii i sunetului
optime.
• [Contrast] Regleaz intensitatea
zonelor luminoase, dar pstreaz zonele
întunecate neschimbate.
• [Luminozitate] Regleaz intensitatea i
detaliile zonelor întunecate.
• [Culoare] Regleaz saturaia culorilor.
• [Nuan<=] Compenseaz variaiile de
culoare la transmisiunile cu codicare
NTSC.
• [Claritate] Regleaz claritatea imaginii.

18
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•

•
•

[Nuanta personalizata]Personalizeaz
setarea pentru nuan.
[Pixel Plus HD]/[Pixel Precise
HD]Acceseaz setri avansate:
• [Contrast puternic] Îmbuntete
contrastul.
• [Iluminare dinamic=] Regleaz
luminozitatea televizorului pentru a
corespunde condiiilor de iluminare.
• [Reducere pentru MPEG] Fluidizeaz
tranziiile în cazul imaginilor digitale.
Putei comuta aceast caracteristic
pornit sau oprit.
• [Accentuare culoare] Face culorile
mai vii i îmbuntete detaliile din
culorile luminoase. Putei comuta
aceast caracteristic pornit sau
oprit.
[Mod PC] Activeaz funcie de reglare
a setrilor de imagine atunci când un
calculator este conectat la televizor prin
HDMI. Dac este activat, putei selecta
[Format imagine] > [Nescalat=] care
asigur un nivel maxim de detalii pentru
aarea de coninut PC.
[Senzor lumina] Regleaz setrile dinamic
pentru a se adapta la condiiile de
iluminare.
[Format imagine] Schimb formatul
imaginii.
[Modul Format automat] Seteaz
formatul de imagine pentru a umple
automat ecranul sau pentru a mri
automat ecranul.

Sugestie

Not=

• Dac [Modul Format automat] este
dezactivat, selectai [Format imagine] > [Auto
format] pentru a activa opiunea.

•

[Deplasare imagine] Regleaz poziia
imaginii.

• În funcie de sursa imaginii, unele formate de
imagine nu sunt disponibile i nu vor  vzute
pe ecran.
• Înainte de a regla [Nescalat=], selectai
[Imagine] > [Mod PC] > [Activ], apoi apsai
OK pentru a activa opiunea.

Not=
i cu ajutorul barei (consultati ‘Utilizarea barei
de experien pentru imagine i sunet’ la
pagina 17 ) de experien [Imagine >i sunet].

Schimbarea formatului imaginii

1

Apsai
FORMAT.
» Apare o list de formate de imagine.

Auto format
Su rzoo
Sup
Supe
rzoom
m

Extindere film 16:9
Ecr
Ecra
crr n lat
Nescalată

2

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta un format de imagine.

3

Apsai OK pentru a conrma alegerea.
» Formatul de imagine selectat este
activat.

[Auto format] Mrete
imaginea pentru a umple
tot ecranul (subtitrrile
rmân vizibile).
Recomandat pentru o
distorsiune minim a
ecranului (dar nu pentru
HD sau PC).
[Superzoom]
Îndeprteaz liniile negre
de pe prile laterale ale
transmisiilor 4:3. Nu este
recomandat pentru HD
sau PC.
[Extindere Jlm 16:9]
Scaleaz formatul clasic
4:3 la 16:9. Nu este
recomandat pentru HD
sau PC.
[Ecran lat] Modic
formatul clasic 4:3 la 16:9.

Român=

• setrile [Culoare]i [Contrast] sunt accesibile

[Nescalat=] Asigur
un maximum de detalii
pentru PC. Disponibil
numai când [Mod PC]
este activat în meniul
[Imagine].

Sugestie
• Formatele de imagine sunt disponibile i
cu ajutorul meniului (consultati ‘Accesarea
meniului de congurare’ la pagina 16)[Setare].

Pot  selectate urmtoarele formate de
imagine.

RO
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Reglarea manual= a set=rilor sunetului

1

Apsai SOUND.
» Va aprea meniul [Sunet].

Setări inteligente

Joase

Imagi
g ne

Sunete inalte

Sunet

Volum

Caa cteris
Car
Carac
teristici
ti i
tici

Volum - Probleme de vedere

Instaalare
ar

Audio limb.

Actua
tua
u lizar
izare ssoftware

Dual I/II

•

•

•
-8

•

Mono/Stereo
Joase
Boxe TV

2
3

•
Apsai Butoane pentru navigare i OK
pentru a selecta i regla o setare de sunet.
Apsai

BACK pentru a iei.

•
•

Sugestie
• Meniul [Sunet] este de asemenea disponibil
prin meniul (consultati ‘Accesarea meniului de
congurare’ la pagina 16)[Setare].

•
Urmtoarele setri de imagine pot 
congurate. În funcie de transmisie, unele
setri de sunet ar putea s nu e disponibile.
• [Joase] Regleaz nivelul bailor.
• [Sunete inalte] Regleaz nivelul sunetelor
înalte.
• [Volum] Regleaz volumul.
Not=
• Înainte de a regla [Volum - Probleme de
vedere], activai [Cu probleme de vedre].
Atunci când privii la televizor, apsai
OPTIONS i selectai [Cu probleme de vedre].
Selectai o opiune preferat i apsai OK .

•

[Volum - Probleme de vedere]
Congureaz sistemul pentru cei pentru
cei cu deciene auditive sau de vedere.
Când este disponibil, sistemul pentru cei
cu deciene de vedere include descrieri
audio ale aciunii de pe ecran. De
asemenea, putei activa aceast funcie
apsând AD (Descriptor audio).

20
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•

[Audio limb.] (Numai canale digitale)
Selecteaz între limbi audio atunci când
sunt difuzate mai multe limbi.
[Dual I-II] (Numai canale analogice)
Selecteaz între limbi audio atunci când
este difuzat sunet dual.
[Mono/Stereo] Selecteaz mono sau
stereo dac este disponibil transmisia
stereo.
[Boxe TV] Pornete sau oprete
difuzoarele televizorului. Dac [Automat
(EasyLink)] este selectat, difuzoarele
televizorului sunt oprite atunci când este
detectat coninut de la un sistem home
theater compatibil EasyLink.
[Surround] Activeaz sunetul orientat
spaial.
[Volum c=sti] Regleaz volumul ctilor.
[Delta Volum] Echilibreaz i elimin
diferenele de volum dintre canale sau
dintre dispozitivele conectate. Comut
la dispozitivul conectat înainte ca
dumneavoastr s schimbai volumul
delta.
[Balans] Regleaz balansul dintre boxa
stâng i cea dreapt.
[Ajustare automat= a volumului] Reduce
automat schimbrile brute de volum, de
exemplu când trecei de pe un canal pe
cellalt.
Not=

• setrile [Joase], [Sunete inalte]i [Boxe TV]
sunt de asemenea accesibile cu ajutorul barei
(consultati ‘Utilizarea barei de experien
pentru imagine i sunet’ la pagina 17 ) de
experien [Imagine >i sunet]. Când sunt
acceptate, [Audio limb.] i [Volum - Probleme
de vedere] sunt accesibile în mod direct din
meniul opiuni.

Utilizarea caracteristicilor
avansate ale teletextului

Sugestie
• Apsai

OPTIONS în orice moment pentru
a iei din meniul cu opiuni.

Acceseaz= meniul op<iunilor de
teletext

1

Apsai MHEG/TELETEXT.
» Va aprea ecranul teletext.

2

Apsai OPTIONS .
» Va aprea meniul cu opiuni teletext.

Selectarea subpaginilor teletext
O pagin teletext poate include mai multe
subpagini. Subpaginile sunt aate pe o bar,
lâng numrul paginii principale.
Not=
• Activarea ciclrii subpaginilor înaintea selectrii
subpaginilor (consultati ‘Acceseaz meniul
opiunilor de teletext’ la pagina 21).

1

Apsai MHEG/TELETEXT.
» Va aprea ecranul teletext.

2
3

Selectai o pagin teletext.

Îngheţare pagină
Ecrann dual
Ecra
dual
Redare
Reda
re
Derulare
Deru
lare sub
subpaagi
gin
gi
ina
na
Limbă
Limb
bă

3

4

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta o opiune:
• [Înghe<are pagin=] Înghea pagina
curent.
• [Ecran dual] /[Ecran intreg]
Activeaz i dezactiveaz teletextul
pe ecran dublu.
• [Redare] Aeaz sau ascunde
informaiile ascunse de pe o pagin,
precum soluiile la ghicitori sau
puzzle.
• [Derulare subpagina] Deruleaz
automat prin subpagini dac acestea
sunt disponibile.
• [Limb=] Comut la un grup de limbi
diferite pentru a aa corect o limb
atunci când aceasta utilizeaz un set
diferit de caractere.

Apsai sau pentru a selecta o subpagin.
» Va aprea subpagina.

Selectarea transmisiunilor teletext de
tip T.O.P.
Transmisiunile teletext de tip T.O.P. (Tabel de
pagini) v permit s v deplasai direct de la
un subiect la altul, fr a mai utiliza numerele
de pagin. T.O.P. nu este transmis de toate
canalele televizate.

1

Apsai MHEG/TELETEXT.
» Va aprea ecranul teletext.

2

Apsai INFO.
» Va aprea prezentarea. T.O.P.

3

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta un subiect.

4

Apsai OK pentru a conrma alegerea.
» Va aprea pagina de teletext.

Apsai OK pentru a conrma alegerea.
» Va aprea ecranul teletext.
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Acceseaz funciile de teletext prin meniul
opiunilor de teletext.

C=utare teletext

4

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta [Instalare] > [Preferinte] >
[Teletext] > [Activ] sau [Oprit].
» Teletext 2.5 este activat sau dezactivat.

5

Apsai
ÎNAPOI pentru a iei sau
apsai (Acas=) pentru a v întoarce la
meniul acas.

Cutai o pagin teletext dup subiect sau un
cuvânt.

1

Apsai MHEG/TELETEXT.
» Va aprea ecranul teletext.

2

Apsai OK pentru a evidenia primul
cuvânt sau numr.

3

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a trece la cuvântul sau numrul pe care
dorii s-l cutai.

4
5

Apsai OK pentru a începe cutarea.
Apsai pân când nu mai este
evideniat niciun cuvânt sau numr,
pentru a iei din cutare.

Crearea >i utilizarea listelor
de canale favorite
Putei crea liste ale canalelor dumneavoastr TV
preferate astfel încât s le putei gsi uor.
Not=

M=rirea paginilor teletext

• Staiile radio digitale pot s e de asemenea
adugate la liste favorite, dac opiunea este
acceptat.

Pentru a citi mai uor, putei mri pagina
teletext.

1

Apsai MHEG/TELETEXT.
» Va aprea ecranul teletext.

2

Apsai
FORMAT.
» Ecranul teletext este mrit.

3

Apsai:
•
pentru a derula în sus i în jos pe
ecranul mrit.
•
FORMAT pentru a v întoarce la
mrimea normal de ecran.

Vizualizai numai canalele dintr-o list favorit,
sau vizualizai toate canalele dac o list
favorit este momentan selectat.

1

Când privii la televizor, apsai OK .
» Va aprea grila de canale.

2

Apsai OPTIONS .
» Va aprea meniul cu opiuni.

3 4 5
RTL 8
8 9 10
13 14
13
14 15
15
16 17 1 8 1 9 20

Ned 1

1

Ned 2

Selectaţi lista

Utilizarea Teletextului 2.5

2

Ned 3

RTL 4

RTL 5

Net 5

Nickkelo

KetNeet

Discoover

National
a

Euro
roos
ossp

Anim
ma
mal

HBO
BO

Marcare ca favorit

Teletextul 2.5 ofer mai multe culori i o
grac îmbuntit fa de teletextul normal.
Dac Teletextul 2.5 este transmis de un canal,
atunci este activat în mod prestabilit.

1

Când privii la televizor, apsai
OPTIONS .
» Va aprea meniul cu opiuni.

2

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta [Setare].

3

Apsai OK .
» Va aprea meniul [Setare].
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Reordonare
Redenumiti

Afişaţi canalele ascunse
Ascundere canal

3

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta [Selecta<i lista].

4

Apsai OK .
» Va aprea meniul [Selecta<i lista].

6

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta:
• [Toate] Aeaz toate canalele.
• [Programe favorite] Aeaz
canalele într-o list favorit selectat.
• [Radioul] Aeaz numai canalele
radio.
• [Digital] Aeaz numai canalele
digitale.
• [Analog] Aeaz numai canalele
analogice.
Apsai OK pentru a conrma alegerea.
» Lista selectat este aplicat grilei de
canale.

Reordonarea/rearanjarea >i
redenumirea canalelor
Reordonarea / rearanjarea canalelor
Reordoneaz / rearanjeaz canalele în gril la
locaia dorit.

1

Când privii la televizor, apsai OK .
» Va aprea grila de canale.

2

Apsai OPTIONS .
» Va aprea meniul cu opiuni.

3

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta [Reordonare], apoi apsai OK .
» Va aprea un mesaj pe ecran. Pentru a
continua, trecei la pasul 4.

Adaugarea sau îndep=rtarea canalelor
dintr-o list= favorit=
Sugestie
• Selectai [Toate] canalele înainte de a aduga

» Pentru a anula i a prsi, apsai
OPTIONS i urmai instruciunile de
pe ecran.

4

un canal la o list favorit.

1

Atunci când privii la televizor, comutai
la canalul pe care dorii s-l adugai sau
îndeprtai dintr-o list favorit.
Ca metod alternativ, apsai OK
pentru a accesa grila de canale i apsai
Butoane pentru navigare pentru a selecta
canalul pe care dorii s-l adugai sau s-l
îndeprtai.

2

Apsai OPTIONS .
» Va aprea meniul cu opiuni.

3

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta [Marcare ca favorit] sau
[Anulare marcare ca favorit].
» Va aprea o stelu în grila de canale,
indicând adugarea canalului la lista
favorit. Stelua dispare dac alegei s
îndeprtai canalul din lista favorit.

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta canalul pe care dorii s-l
reordonai în gril.
» Va aprea o caset în jurul canalului
selectat.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12
11
12 13 14 1155
1 6 1 7 1 8 1 9 20

Ned 1

Ned 2

Ned 3

RTL 4

RTL 5

SBSS 6
SB

RTL 7

RTL 8

Net 5

Nickkelo
e
elo

BBCC 1
BB

BBCC 2

KetNeet

Dis over
Disco

Na ona
Nati
onal
naa
nal

Com
medy
dyy

CNN
N

Euuro
urroos
osspp

An mal
Anim
ma

HBO
BO

5

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a muta canalul în locaia dorit din gril.

6

Apsai OK pentru a conrma alegerea.
» Canalul este mutat în locaia selectat.

7

Apsai
BACK pentru a iei din grila
de canale.

RO
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5

Redenumirea canalelor

5

Apsai OK pentru a conrma alegerea.
» Canalul este ascuns.

6

Apsai
BACK pentru a iei din grila
de canale.

Redenumii canale în lista de canale TV.

1

Când privii la televizor, apsai OK .
» Va aprea grila de canale.

2

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta un canal pe care dorii s-l
redenumii.

AJ>area canalelor ascunde

3

Apsai OPTIONS .
» Va aprea meniul cu opiuni.

1

Când privii la televizor, apsai OK .
» Va aprea grila de canale.

4

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta [Redenumiti].
» Va aprea un ecran de intrare.

2

Apsai OPTIONS .
» Va aprea meniul cu opiuni.

5

Apsai Butoane pentru navigare sau
Butoane numerice pentru a edita
numele, apoi apsai OK .

3

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta [AJ>a<i canalele ascunse].

4

Apsai OK .
» Canalele ascunse vor aprea în grila de
canale, dar fr ca informaia despre canal
s e aat. Este aat ca o cutie neagr.

6

7
8

Aeaz canalele ascunse.

Când ai terminat, apsai Butoane
pentru navigare pentru a selecta
[Executat].
• Pentru a terge numele introdus,
selectai [Stergeti].
• Pentru a anula, selectai [Anulare].

1 2 3 4 5
6 7 RRTL 88 9 10
111 12 13 14 15
16 17 1 8 1 9 20

Apsai OK pentru a conrma alegerea.
Apsai
BACK pentru a iei din grila
de canale.

Ascunderea canalelor >i
aJ>area canalelor ascunse
Ascunderea canalelor
Ascunde canalele din gril, pentru a împiedica
accesul neautorizat.

1

Când privii la televizor, apsai OK .
» Va aprea grila de canale.

2

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta un canal pe care dorii s-l
ascundei.

3

Apsai OPTIONS .
» Va aprea meniul cu opiuni.

4

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta [Ascundere canal].
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Ned 1

Ned 2

SBS
BSS 6

RTL 7

BBCC 1

BBCC 2

Com
medy

CN
NN

Ned 3

RTL 4

RTL 5

Net 5

Nickkelo
kelo

KetNeet

Discoover

National

Euroos
ospp

Anim
nim
maal

HBO
O

5

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta canalul ascuns pe care dorii s-l
aai.

6

Apsai OPTIONS .
» Va aprea meniul cu opiuni.

7

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta [Anulare ascundere canal], apoi
apsai OK .
» Canalul este aat.
Not=

• Repetai paii 5 la 7 pentru a aa alte canale.

•

Utilizarea Ghidului de
Programe Electronice

INFO pentru a vizualiza mai
multe informaii despre un program
(consultati ‘Vizualizarea informaiilor
despre canal/program’ la pagina 25).
OPTIONS pentru a vizualiza
meniul (consultati ‘Utilizarea meniului
cu opiuni EPG’ la pagina 25) opiuni.

•

Not=
• Ghidul de Programe Electronice (EPG) nu este

EPG este un ghid aat pe ecran disponibil
pentru canale digitale. EPG v permite s:
• Vizionai o list a programelor digitale
difuzate
• Vizualizai programele care urmeaz
• Grupai programele dup gen
• Setai alarme pentru a v aminti când
începe un program
• Congurai canalele EPG preferate

Activarea EPG

3

Vizualizarea informa<iilor despre
canal/program

1

Când privii la televizor sau când suntei
în EPG, apsai INFO.
» Va aprea ecranul cu informaii despre
program.

2

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a naviga prin ecrane.

3

Apsai INFO pentru a iei înapoi la
canalul iniial sau apsai
BACK pentru
a iei la meniul EPG.

Not=
• Prima dat când utilizai EPG, e posibil s vi
se solicite efectuarea unei actualizri. Urmai
instruciunile de pe ecran pentru a efectua
actualizarea.

1

Când privii la televizor, apsai GUIDE .
» Va aprea meniul EPG.

Apsai
BACK pentru a iei din canalul
iniial, sau apsai OK pentru a iei la
canalul selectat.

Utilizarea meniului cu op<iuni EPG
Utilizai meniul cu opiuni EPG pentru a seta
sau a terge memento-uri, pentru a schimba
ziua i a accesa alte opiuni EPG utile.
Not=
• Opiunile EPG sunt accesibile timp de numai 8

Ned 1
Ned 2

20:10 Click Chic

NO
N
OW
OW

20:00 Flying Lotus

Ned 3

2000:10
20:10
20:1
220:
:10
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10
The Man
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RTL 4
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RTL 5
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ee

222:3
:30
30 PPoint Blank

NEXT

21:300 ZZ-Team
21
22:440 NCS

zile de informaii despre canalul TV.

1

Când suntei în EPG, apsai OPTIONS.
» Va aprea meniul de opiuni EPG.

21:30 Cave
2
22:00

SBS 6

20:00 Cleopatra Jam
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ckyy Luke

SBS 7

20:10 She-Wolf

2
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Apsai:
• Butoane pentru navigare pentru a v
deplasa pe ecran.
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disponibil în toate rile. Dac este disponibil,
vei primi e [Acum]/[Urmatorul], e 8 zile
de EPG.

2

3

Apsai Butoane pentru navigare i OK
pentru a selecta i regla:
• [Seta<i memento] Seteaz alarme
pentru programe.
• [^tergere memento] Anuleaz
alarme pentru programe.
• [Schimba<i ziua] Seteaz ziua EPG.
Selectai [Azi], [Urmatoarea zi] sau
[Ziua anterioar=].
• [Mai multe informa<ii] Aeaz
informaii despre program.
• [Cautati dupa gen] Caut programe
TV dup gen.
• [Memento programate] Listeaz
alarmele pentru programe.
• [Canale preferate] Seteaz canalele
EPG preferate.

4

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta [Caracteristici] > [Cronometru
oprire].
» Va aprea meniul [Cronometru
oprire].

5

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a seta intervalul de timp la nalul cruia
televizorul se va închide.
» Acest interval poate  maxim 180 de
minute, în trepte de câte 5 minute.
Cronometrul de oprire este oprit dac
este setat la zero minute.

6

Apsai OK pentru a activa cronometrul
de oprire.
» Televizorul comut în standby dup o
perioad predenit de timp.

Apsai OPTIONS pentru a iei la
meniul de opiuni EPG.

7

Apsai
BACK pentru a iei sau
apsai (Acas=) pentru a reveni la
meniul acas.

Utilizarea cronometrelor
Putei programa cronometrele s comute
televizorul în standby într-un anumit moment.

Utilizarea bloc=rii pentru
copii >i blocarea parental=

Comutarea automat= a televizorului
în standby (cronometru de oprire)

Putei s v împiedicai copiii s priveasc la
televizor prin blocarea acestuia i utilizarea
clasicrilor pentru vârst.

Cronometrul de oprire comut televizorul în
standby dup o perioad predenit de timp.
Sugestie
• Putei închide televizorul oricând mai devreme

Pentru a seta sau schimba codul de
blocare pentru copii

1

Când privii la televizor, apsai
(Acas=).
» Va aprea meniul acas.

2

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta [Setare].

3

Apsai OK .
» Va aprea meniul [Setare].

4

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta [Caracteristici] > [Instalare
cod]/[Schimbare cod].
» Va aprea meniul [Instalare cod]/
[Schimbare cod].

sau putei reseta cronometrul oprire în timpul
numrtorii inverse.

1

Când privii la televizor, apsai
(Acas=).
» Va aprea meniul acas.

2

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta [Setare].

3

Apsai OK .
» Va aprea meniul [Setare].
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7

Introducei codul cu Butoane numerice.
Apsai OK .
» Va aprea un mesaj care va conrma
setarea codului dumneavoastr.
Apsai
BACK pentru a iei sau
apsai (Acas=) pentru a v întoarce la
meniul acas.
Sugestie

• Dac ai uitat codul, introducei „8888” pentru

Activarea controlului parental
Not=
• Controlul parental nu este disponibil în toate
rile.

Unele televiziuni clasic programele în
funcie de vârst. Înainte de a putea seta
controlul parental, trebuie s activai aceast
caracteristic.

1

Când privii la televizor, apsai
(Acas=).
» Va aprea meniul acas.

Blocarea sau deblocarea televizorului

2

Blocheaz televizorul pentru a împiedica
accesul la toate canalele i dispozitivele
conectate.

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta [Setare].

3

Apsai OK .
» Va aprea meniul [Setare].

1

Când privii la televizor, apsai
(Acas=).
» Va aprea meniul acas.

4

2

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta [Setare].

3

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta [Caracteristici] > [Blocaj copii],
apoi apsai .
» Va aprea un mesaj care v solicit s
introducei codul de blocare pentru
copii.

Apsai OK .
» Va aprea meniul [Setare] .

5

4

Introducei codul de blocare pentru copii
cu Butoane numerice.

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta [Caracteristici] > [Blocaj copii]
> [Blocare]/[Deblocare].
» Va aprea un mesaj care v solicit s
introducei codul de blocare pentru
copii.

6

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a merge înapoi un nivel în meniu pân la
[Caracteristici] > [Evaluare].
» Meniul [Evaluare] este acum disponibil.

5

Introducei codul de blocare pentru copii
cu Butoane numerice.
» Va aprea meniul [Blocaj copii] .

6

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta [Blocare]/[Deblocare].

7

Apsai OK pentru a conrma alegerea.
» Toate canalele i dispozitivele
conectate sunt blocate sau deblocate.

8

Apsai
BACK pentru a iei sau
apsai (Acas=) pentru a reveni la
meniul acas.

a suprascrie orice cod existent.
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5
6

Setarea controlului parental
Putei seta televizorul s redea numai
programele cu clasicarea pentru vârst mai
mare decât vârsta copilului dumneavoastr.
Not=

Utilizarea subtitr=rilor
Putei s activai subtitrrile pentru ecare
canal televizat. Subtitrrile sunt transmise prin
teletext sau transmisiuni digitale DVB-T. Cu
transmisiunile digitale, putei selecta una dintre
limbile pentru subtitrare.

• Înainte de a putea seta controlul parental,
trebuie s activai aceast caracteristic
(consultati ‘Activarea controlului parental’ la
pagina 27 ).

1

Când privii la televizor, apsai
(Acas=).
» Va aprea meniul acas.

2

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta [Setare].

3

Apsai OK .
» Va aprea meniul [Setare].

4

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta [Caracteristici] > [Evaluare].
» Va aprea un mesaj care v solicit s
introducei codul de blocare pentru
copii.

5

Introducei codul de blocare pentru copii
cu Butoane numerice.

6

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta o clasicare pentru vârst, apoi
apsai OK pentru a aplica setarea.
» Toate programele care depesc
setarea restriciei pentru minori sunt
blocate.

7

Apsai
BACK pentru a iei sau
apsai (Acas=) pentru a v întoarce la
meniul acas.

Activarea sau dezactivarea subtitr=rilor
la canalele analogice digitale

1
2
3

Comutarea la un canal TV analog.
Apsai MHEG/TELETEXT.
Introducei numrul de pagin din trei
cifre pentru pagina de subtitrare cu
Butoane numerice.

4

Apsai MHEG/TELETEXT pentru a
dezactiva teletextul.

5

Apsai SUBTITLE .
» Va aprea meniul [Subtitlu].
Not=

• Meniul [Subtitlu] este de asemenea disponibil
prin meniul [Setare].

6

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta:
• [Activ] Activeaz subtitrrile.
• [Oprit] Dezactiveaz subtitrrile.
• [Activ fara sonor] Aeaz subtitrri
doar atunci când sunetul este anulat.

7

Apsai OK pentru a conrma alegerea.
» Subtitlurile sunt activate sau
dezactivate.

8

Apsai
BACK pentru a iei sau
apsai (Acas=) pentru a v întoarce la
meniul acas.
Not=

• Repetai aceast procedur pentru a activa
subtitrrile pentru ecare canal analogic.

• Dac EasyLink este activat, subtitlurile nu sunt
aate atunci când [Activ fara sonor] este
selectat (consultati ‘Activarea sau dezactivarea
EasyLink’ la pagina 48).
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Activeaz= sau dezactiveaz= subtitr=ri
la canale TV digitale

5

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta o limb.

1

6

Apsai OK pentru a conrma alegerea.
» Limba de subtitrare este aplicat.
Not=

Not=
• Meniul [Subtitlu] este de asemenea disponibil

• Selectai limbile preferate de subtitrare în
meniul[Limb=]. Subtitrrile apar automat în
limbile preferate atunci când sunt activate.

prin meniul (consultati ‘Accesarea meniului de
congurare’ la pagina 16)[Setare].

2

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta:
• [Activ] Activeaz subtitrrile.
• [Oprit] Dezactiveaz subtitrrile.
• [Activ fara sonor] Aeaz subtitrri
doar atunci când sunetul este anulat.

3

Apsai OK .
» Subtitlurile sunt activate sau
dezactivate.

4

Apsai
BACK pentru a iei sau
apsai (Acas=) pentru a v întoarce la
meniul acas.

Selectarea unei limbi pentru subtitrare
pe canalele televizate digitale
Not=
• Când selectai o limb de subtitrare pentru un
canal TV digital, conform procedurii descrise
mai jos, limba preferat pentru subtitrri setat
în meniul Instalare este suprascris temporar.

1

Când privii la televizor, apsai
(Acas=).
» Va aprea meniul acas.

2

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta [Setare].

3

Apsai OK .
» Va aprea meniul [Setare] .

4

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta [Caracteristici] > [Limb=
subtitr=ri].
» Va aprea o list de limbi de subititrare.

Utilizarea ceasului de pe
televizor

Român=

Apsai SUBTITLE .
» Va aprea meniul [Subtitlu].

Putei aa un ceas pe ecranul televizorului.
Ceasul aeaz ora curent utilizând date
privind ora de la operatorul dumneavoastr de
servicii TV.

AJ>eaz= ceasul la televizor
Putei aa un ceas pe ecranul televizorului,
aând ora curent.

1

Când privii la televizor, apsai
OPTIONS .
» Va aprea meniul cu opiuni.

2

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta [Ceas].

3

Apsai OK pentru a conrma alegerea.
» Ceasul este aat pe ecranul
televizorului.
Not=

• Pentru a dezactiva ceasul, repetai procedura
de mai sus.

Sugestie
• Ceasul este disponibil i cu ajutorul meniului
(consultati ‘Accesarea meniului de congurare’
la pagina 16)[Setare].

RO
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Schimbarea modului ceasului
Modul ceasului este setat implicit la
[Automat], sincronizând ceasul televizorului
cu timpul coordonat (UTC). Dac televizorul
dumneavoastr nu poate primi transmisii
UTC, setai modul ceasului la [Manual]. Dac
modul ceasului este [Manual], datele despre
or se bazeaz pe fusul (consultati ‘Pasul 1
Selectai sistemul dumneavoastr’ la pagina
37 ) dumneavoastr orar actual i pe condiiile
(consultati ‘Activarea sau dezactivarea orei de
var’ la pagina 30) orei de var.

1

Când privii la televizor, apsai
(Acas=).
» Va aprea meniul acas.

2

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta [Setare].

3

Apsai OK .
» Va aprea meniul [Setare] .

4

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta [Instalare] > [Ceas] > [Mod
automat ceas].
» Va aprea meniul [Mod automat ceas]
.

5

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta [Automat] sau [Manual].

6

Apsai OK pentru a conrma alegerea.
» Modul ceasului este setat.

Activarea sau dezactivarea orei de
var=
Dac modul ceasului este setat la [Manual],
activai sau dezactivai ora de var dac acest
lucru este necesar în fusul dumneavoastr
orar.

1

În meniul [Ceas] apsai Butoane pentru
navigare pentru a selecta [Ora de var=].
» Va aprea meniul [Ora de var=].

2

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta [Ora de var=] sau [Timp
standard].
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3

Apsai OK pentru a conrma alegerea.
» Ora de var este activat sau
dezactivat pentru fusul dumneavoastr
orar.

Vizualiza<i fotograJi, asculta<i
muzic= >i privi<i J>iere video
de la un dispozitiv de stocare
USB
Precau<ie
• Philips nu este responsabil dac dispozitivul
de stocare USB nu este suportat, nici pentru
deteriorarea sau pierderea datelor din
dispozitiv.

Televizorul dumneavoastr este echipat cu un
conector USB care v permite s vizualizai
fotograi, s ascultai muzic sau s vizionai
lme stocate pe un dispozitiv de stocare USB.

Conecta<i un dispozitiv de stocare
USB >i introduce<i browserul de
con<inut

1

Cu televizorul pornit, conectai
dispozitivul USB la portul USB aat pe o
latur a televizorului.
» Va aprea browserul cu coninut USB.
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• Browser-ul cu coninut USB este de asemenea
accesibil selectând [Parcurgere USB] din
meniul acas.
• Dac vei conecta mai multe dispozitive de
stocare USB cu ajutorul unui hub USB , va
aprea un mesaj care v solicit s selectai un
dispozitiv. Apsai Butoane pentru navigare
pentru a selecta dispozitivul, apoi apsai OK
pentru a conrma.

2

Pentru a iei din browserul cu coninut
USB, apsai (HOME ).
» Va aprea meniul acas.

Vizualizarea unei expuneri
de diapozitive cu fotograJile
dumneavoastr=

3

Ascultare muzic=

1

1

În browserul de coninut USB, apsai
Butoane pentru navigare pentru a selecta
o fotograe.

2

2

Apsai
sau OK .
» Va începe o expunere de diapozitive
începând cu imaginea selectat.

3

3

Apsai
•
pentru a întrerupe expunerea de
diapozitive.
•
/ , / sau P +/- pentru a merge
înapoi sau înainte ctre imaginea
urmtoare.
•
pentru a opri expunerea de
diapozitive i s v întoarcei la
browserul USB.

Schimbarea set=rilor expunerii de
diapozitive

1

Când vizualizai o expunere de
diapozitive, apsai OPTIONS .
» Va aprea meniul cu opiuni.

2

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta i regla:
• [Roteste] Rotete o imagine.
• [Repeta] Repet expunerea de
diapozitive.

[Aleatoriu pornit] Aeaz imaginile
din expunerea de diapozitive într-o
secven aleatorie.
• [Aleatoriu oprit] Dezactiveaz
aarea aleatorie a imaginilor în
expunerea de diapozitive.
• [Vitez= prezentare diapozitive]
Seteaz perioada de timp în care va
 artat o fotograe.
• [Tranzi<ie prezentare diapozitive]
Seteaz tranziia de la o fotograe la
cealalt.
Apsai OK pentru a conrma alegerea.
» Setarea smart este aplicat.
Român=

•

Not=

4

În browserul de coninut USB, apsai
Butoane pentru navigare pentru a selecta
o melodie.
Apsai OK .
» Melodia începe s e redat în playerul
de muzic.
Apsai:
• P +/- pentru a omite melodia
urmtoare sau cea anterioar.
/ pentru a derula o melodie
•
repede-înainte sau repede-înapoi.
pentru a reda sau întrerupe o
•
melodie.
Apsai sau OK pentru a opri redarea
i a iei din browserul cu coninut USB.

Schimbarea set=rilor de muzic=

1

Când v aai în playerul de muzic,
apsai OPTIONS .
» Va aprea meniul cu opiuni.

2

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta i regla:
• [Repeta] Repet o melodie sau un
album.
• [Aleatoriu pornit]/[Aleatoriu oprit]
Activeaz sau dezactiveaz redarea
aleatorie a melodiilor.

3

Apsai OK pentru a conrma alegerea.
» Setarea de muzic este aplicat.
RO
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Vizionare video

1

În browserul de coninut USB, apsai
Butoane pentru navigare pentru a selecta
un ier video.

2

Apsai OK .
» Fiierul video începe s e redat în
video player.

3

Apsai:
• P +/- pentru a omite ierul video
urmtor sau anterior.
•
/ pentru a derula un ier video
repede-înainte sau repede-înapoi.
•
pentru a reda sau întrerupe un
ier video.

4

Apsai sau OK pentru a opri redarea
i a iei din browserul cu coninut USB.

Schimbarea set=rilor video

1
2

3

32

Când v aai în playerul video, apsai
OPTIONS .
» Va aprea meniul cu opiuni.
Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta i regla:
• [Ecran mic] Red iere video întrun ecran mic.
• [Ecran intreg] Red iere video pe
întreg ecranul.
• [Repeta] Repet un ier video.
• [Aleatoriu pornit]/[Aleatoriu oprit]
Activeaz sau dezactiveaz redarea
aleatorie a ierelor video.
Apsai OK pentru a conrma
schimbarea setrii.

RO

Deconectarea unui dispozitiv de
stocare USB
Precau<ie
• Urmai aceast procedur pentru a evita
deteriorarea dispozitivului dumneavoastr de
stocare USB.

1

Apsai (HOME ) pentru a iei din
browserul cu coninut USB.

2

Ateptai cinci secunde înainte de a
deconecta dispozitivul de stocare USB.

Asculta<i canalele radio
digitale
Dac este disponibil transmisiunea digital,
canalele radio digitale sunt instalate automat la
instalare.

1

Când privii la televizor, apsai OK .
» Va aprea grila de canale.

2

Apsai OPTIONS .
» Va aprea meniul cu opiuni.

3

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta [Selecta<i lista].
» Va aprea meniul [Selecta<i lista].

4

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta [Radioul].

5

Apsai OK .
» Va aprea o list de canale digitale
disponibile în grila de canale.

6

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta un canal radio.

7

Apsai OK .
» Canalul digital radio selectat este redat
prin difuzoarele televizorului.

Activarea Scenea
Putei utiliza caracteristica Scenea pentru a
aa o imagine ca fundal pe televizorul dvs.
Asigurai-v c locaia televizorului dvs. este
setat la modul [Acasa].

1
2

Apsai

.

Selectai [Scenea] , apoi apsai OK .
» Este aat imaginea implicit sau preîncrcat.

Actualizarea software-ului
televizorului
Philips îi îmbuntete permanent produsele,
de aceea v recomandm s actualizai
software-ul pentru televizor de câte ori sunt
disponibile actualizri. Accesai www.philips.
com/support pentru a verica disponibilitatea.

VeriJcarea versiunii de software
curente

1

Când privii la televizor, apsai
(Acas=).
» Va aprea meniul acas.

2

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta [Setare].

3

Apsai OK .
» Va aprea meniul [Setare] .

4

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta [Actualizare software] >
[Informatii despre progr. curent].

5

Apsai OK .
» Este aat versiunea software-ului
actual.

Not=
• Not: Dac cronometrul oprire este oprit,
fundalul este aat timp de 240 de minute.
În caz contrar, este aat pe durata la care
este setat cronometrul oprire. (consultati
‘Comutarea automat a televizorului în
standby (cronometru de oprire)’ la pagina 26)

Setare imagine ca Scenea
Not=
• Dimensiunea ierului imaginii nu poate s

Român=

Utilizarea func<iei Scenea

depeasc 1 MB.

1

Conectai dispozitivul de stocare USB la
televizorul dumneavoastr.

Actualizarea software-ului (de pe
website)

2

Selectai [Parcurgere USB], apoi apsai
OK .

3
4

Selectai o imagine, apoi apsai .

Înainte de a efectua procedura, asigurai-v de
urmtoarele:
• Avei timpul necesar pentru a naliza
întreaga actualizare.
• Avei disponibil un dispozitiv de stocare
USB cu cel puin 64MB spaiu disponibil.
• Avei acces la un calculator cu port USB i
acces la Internet.

5
6

Selectai [Setare ca Scenea], apoi apsai
OK .
Selectai [Da], apoi apsai OK .
Apsai orice buton pentru a prsi
Scenea.

1

Când privii la televizor, apsai
» Va aprea meniul acas.

2

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta [Setare].

3

Apsai OK .
» Va aprea meniul [Setare].

(Acas=).

RO
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4

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta [Actualizare software] >
[Actualiz. acum].

Schimbarea preferin<elor
televizorului

5

Apsai OK .
» Pornete asistentul de actualizare.
Urmai instruciunile de pe ecran
pentru a naliza actualizarea.

1

Când privii la televizor, apsai
(Acas=).
» Va aprea meniul acas.

2

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta [Setare].

Actualizarea software-ului
(transmisiuni digitale)

3

Apsai OK .
» Va aprea meniul [Setare].

(Disponibil doar în unele ri) Dac este
disponibil, televizorul dumneavoastr poate
primi actualizri de software cu ajutorul
transmisiilor digitale.
Dac o actualizare este disponibil, va
aprea un mesaj care v solicit s actualizai
software-ul. V recomandm cu trie s
actualizai software-ul când vi se cere acest
lucru.
Urmai instruciunile de mai jos pentru a
actualiza software-ul ulterior.

4

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta [Instalare] > [Preferinte].
» Va aprea meniul [Preferinte].

1

Când privii la televizor, apsai
(Acas=).
» Va aprea meniul acas.

2

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta [Setare].

3

Apsai OK .
» Va aprea meniul [Setare].

4

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta [Actualizare software] >
[Actualizari locale].

5

Apsai OK .
» Televizorul caut actualizri de
software disponibile cu ajutorul
transmisiilor DVB-T.
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5

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta i a schimba:
• [Locatie] Optimizeaz setrile
televizorului pentru locaia
dumneavoastr - acas sau magazin.
• [Bar= de volum] Aeaz bara de
volum atunci când reglai volumul.
• [Dimensiune informa<ii canal]
Aeaz informaii despre canalul
televizorului de ecare dat când
comutai canalele.
• [EasyLink] Activeaz redarea la
o singur apsare i intrarea în
stand-by la o singur apsare între
dispozitivele compatibile EasyLink.
• [Telecomand= cu EasyLink]
Când EasyLink este activat,
permite redirecionarea funciilor
telecomenzii.

•

•

6

[Leg=tur= Pixel Plus] Când EasyLink
este activat, acesta aplic automat
setarea Pixel Plus dac exist mai
multe dispozitive compatibile (de
exemplu, dac atât televizorul cât i
DVD playerul accept Pixel Plus).
[Str=lucire LightGuide] Seteaz
luminozitatea indicatorului LED
frontal sau LightGuide.
[Teletext] Activeaz sau
dezactiveaz Teletext 2.5.

Apsai OK .
» Preferina TV este aplicat.

Pornirea unui demo TV
(Nu este acceptat la canalele MHEG)

1

Când privii la televizor, apsai DEMO.
» Va aprea meniul demo.

2

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta un demo.

3
4

Apsai OK pentru a porni demo.
Apsai DEMO sau
iei din demo.

Resetarea televizorului la
set=rile din fabric=
Resetarea televizorului la setrile din fabric
reface setrile prestabilite pentru imagine i
sonor. Setrile de instalare a canalelor rmân
neschimbate.

1

Când privii la televizor, apsai
(Acas=).
» Va aprea meniul acas.

2

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta [Setare].
» Va aprea meniul [Setare] .

3

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta [Instalare] > [Revino la setarile
din fabrica].

4

Apsai OK .
» Setrile televizorului sunt resetate
înapoi la setrile din fabric.

BACK pentru a
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Român=

•

6 Instalare canale

4

Prima dat când v congurai televizorul, vi
se cere s selectai limba meniului i s instalai
canalele televizate i radio digitale (dac sunt
disponibile). Acest capitol ofer instruciuni cu
privire la modul de reinstalare i reglare n a
canalelor.

Apsai OK .
» Va aprea ecranul cu actualizarea
canalului, cu [Reinstalare canale]
selectat.

Selectaţi Actualizare
canale pentru a actualiza
lista actuală de canale.
Selectaţi Reinstalare
canale pentru a căuta şi
memora din nou toate
canalele.

Reinstalare canale
Actualizare canale

Instalarea automat= a
canalelor
Aceast seciune descrie modul de cutare i
memorare automat a canalelor.
Precau<ie

Instalare canale

• Nu schimbai [Reglari] decât dac furnizorul

Televizorul dumneavoastr caut i
memoreaz toate canalele disponibile digitale
i analogice cât i toate canalele radio digitale
disponibile.

dumneavoastr DVB-C v pune la dispoziie
valori pentru [Frecven<= re<ea], [ID re<ea] sau
[Rat= simbol].
• Setând [Scanare frecven<e] la [Scanare
integral=] poate mri semnicativ timpul de
instalare.

1
2

În meniul [Instalare canal] apsai
Butoane pentru navigare pentru a selecta
[Instalare automat=].
Apsai OK .
» Va aprea un mesaj care v solicit s
începei instalarea canalului.

Limba meniului

Instalare automată

Limbă

c alizare canal
act
actu
e ac
Mes
M
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pţţ
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d rec
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test
al: test
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Digit

Not=
• Dac avei acces la DVB-T i DVB-C, i dorii
s vizionai canalele de la ambele reele,
trebuie s efectuai instalarea de dou ori — o
dat pentru DVB-T i o dat pentru DVB-C.
Selectai [Antenna] pentru a instala canale
DVB-T i selectai [Cablu] pentru a instala
canale DVB-C.
• Pentru a comuta între canalele (consultati
‘Accesarea reelelor de canale DVB-C i
DVB-T’ la pagina 37 ) DVB-T i DVB-C.

Actualizaţi lista actuală de canale sau teinstalaţi toate canalele.

Preferences

Remote control assisttant

Anulare

Porneste

1

Apsai OK .
» Urmai instruciunile de pe ecran
pentru a încheia instalarea canalului.
Când instalarea canalului s-a încheiat,
[Executat] este selectat i va aprea o
list de canale instalate.

2

Apsai OK pentru a conrma alegerea.
» Televizorul iese la meniul [Instalare
canal].

ass
eas
Ceas
b
le dinn ffabrica
ariile
ar
tarile
eta
setar
vi o la seta
Revin

3

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta [Porneste].
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• Dac sunt gsite canale TV digitale, lista
canalelor instalate poate aa numere de
canale goale. Putei redenumi, reordona sau
dezinstala canalele memorate, aa cum se
arat mai jos.

Accesarea re<elelor de canale DVB-C
>i DVB-T
Aceast opiune apare numai daca ara
dumneavoastr accept DVB-C (Cablu de
transmisie video digital). Dac ai instalat atât
canale DVB-C i DVB-T, trebuie s comutai la
reeaua respectiv pentru a viziona canale pe
acea reea.

1
2

Când privii la televizor, apsai
(Acas=).
» Va aprea meniul acas.
Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta [Setare].
» Va aprea meniul [Setare].

3

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta [Instalare] > [Instalare canal] >
[Anten=/Cablu] > [Antenna] sau [Cablu].
• Selectai [Antenna] pentru a accesa
canale DVB-T (Transmisie video
digital terestr).
• Selectai [Cablu] pentru a accesa
canale DVB-C (Transmisie video
digital prin cablu).

4
5

Apsai OK pentru a conrma alegerea.

Instalarea manual= a canalelor
Aceast seciune descrie modalitatea de cutare
i memorare manual a canalelor televizate
analogice.

Pasul 1 Selecta<i sistemul
dumneavoastr=
Not=
• Srii acest pas dac setrile dumneavoastr
de sistem sunt corecte.
Român=

Sugestie

1

Când privii la televizor, apsai
(Acas=).
» Va aprea meniul acas.

2

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta [Setare].
» Va aprea meniul [Setare] .

3

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta [Instalare] > [Instalare canal] >
[Analog: Instalare manuala] > [Sistem].

4

Apsai OK .
» Va aprea o list de sisteme regionale.

5

Apsai Butoane pentru navigare
pentru a selecta ara sau regiunea
dumneavoastr.

6

Apsai OK pentru a conrma alegerea.
» ara sau regiunea selectat este
aplicat.

Apsai
BACK pentru a iei.
» Televizorul comut la reeaua selectat.
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Pasul 2 C=uta<i >i memora<i noi canale
TV

1
2

În meniul [Analog: Instalare manuala]
apsai Butoane pentru navigare pentru a
selecta [G=sire canal].
Apsai OK .
» Va aprea meniul [G=sire canal].

Executat

3

538.00

MHz

Reglarea Jn= a canalelor analogice
Putei s reglai n manual canalele analogice
atunci când recepia nu este de foarte bun
calitate.

1

Când privii la televizor, selectai canalul
pe care dorii s-l reglai n.

2

Apsai (Acas=).
» Va aprea meniul acas.

3

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta [Setare].

4

Apsai OK .
» Va aprea meniul [Setare] .

5

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta [Instalare] > [Instalare canal]
> [Analog: Instalare manuala] > [Acord
Jn].

6

Apsai OK .
» Va aprea meniul [Acord Jn] .

7

Apsai Butoane pentru navigare sau
Butoane numerice pentru a introduce
manual frecvena canalului.

8

Când este selectat frecvena corect de
canal, apsai Butoane pentru navigare
pentru a selecta [Executat], apoi apsai OK.
» Va aprea meniul [Analog: Instalare
manuala] .
Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta [Salveaza postul curent] pentru
a memora canalul nou sub canalul actual.

A căuta

Apsai:
• Butoane pentru navigare sau
Butoane numerice pentru a
introduce manual frecvena canalului.
• Butoane pentru navigare pentru a
selecta [A c=uta], apoi apsai OK
pentru a cuta automat urmtorul
canal.

4

Când este selectat frecvena corect
a canalului, Butoane pentru navigare
pentru a selecta [Executat].

9

5

Apsai OK .
» Va aprea meniul [Analog: Instalare
manuala].

10 Apsai OK pentru a conrma alegerea.

6

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta [Salveaza postul curent] pentru
a memora ecare canal nou sub canalul
curent; sau [Salveaza program nou]
pentru a memora canalul nou sub un
numr de canal nou.

7

Apsai OK pentru a conrma alegerea.
» Canalul este memorat.
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Actualizarea manual= a listei
de canale
Dac televizorul este în modul Standby, în
ecare diminea este efectuat o actualizare.
Aceast actualizare realizeaz corespondena
canalelor memorate în lista dvs. de canale cu
cele disponibile de la furnizorul dumneavoastr.
Pe lâng aceast actualizare automat, putei s
actualizai lista de canale manual.

Test recep<ie digital=

• Pentru a dezactiva actualizarea automat, în
meniul [Instalare], apsai Butoane pentru
navigare pentru a selecta [Instalare canal] >
[Actualizare canal în standby] , apoi selectai
[Oprit].

1

În meniul [Instalare] apsai Butoane
pentru navigare pentru a selecta
[Instalare canal] > [Instalare automat=].

2

Apsai OK .
» Va aprea un mesaj cu [Porneste]
selectat, care v solicit s pornii
actualizarea canalului.

3

Apsai OK .
» Va aprea ecranul cu actualizarea
canalului.

4

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta [Actualizare canale].

Selectaţi Actualizare
canale pentru a actualiza
lista actuală de canale.
Selectaţi Reinstalare
canale pentru a căuta şi
memora din nou toate
canalele.

Putei verica atât calitatea, cât i puterea
semnalului pentru canalele digitale. Astfel, putei
s v repoziionai i s testai antena sau
antena satelit.

1

În meniul [Instalare], apsai Butoane
pentru navigare pentru a selecta
[Instalare canal] > [Digital: test de
recep<ie] > [A c=uta].

2

Apsai OK .
» Va aprea meniul [A c=uta].

3

Apsai:
• Butoane pentru navigare sau
Butoane numerice pentru a
introduce manual frecvena canalului.
• Butoane pentru navigare pentru a
selecta [A c=uta], apoi apsai OK
pentru a cuta automat urmtorul
canal.
În cazul în care calitatea i puterea
semnalului sunt sczute, repoziionai
antena sau antena satelit i testai
din nou.

4

Când ai terminat, apsai Butoane
pentru navigare pentru [Executat].

5

Apsai OK .
» Va aprea meniul [Instalare].

Reinstalare canale

Actualizare canale

Not=

5

Apsai OK .
» Urmai instruciunile de pe ecran
pentru a naliza actualizarea canalului.
Când actualizarea s-a încheiat,
[Executat] este selectat i se va aa o
list cu canale adugate.

6

Apsai OK .
» Va aprea meniul [Instalare].

• Dac avei în continuare probleme cu recepia
transmisiunii digitale, contactai un specialist în
instalare.
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Sugestie

Schimbarea set=rilor
mesajului de start
Activeaz sau dezactiveaz mesajele care apar
la start pentru a indica dac este necesar
actualizarea unui canal sau a unei instalri.

1

În meniul [Instalare] apsai Butoane
pentru navigare pentru a selecta
[Instalare canal] > [Mesaj actualizare
canal].

2
3

Apsai OK .

40

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta [Activ] sau [Oprit].
» Mesajele de start sunt activate sau
dezactivate.
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7 Conectarea
dispozitivelor
Pentru calitatea maxim a imaginii, v
recomandm s utilizai urmtoarele tipuri
de conexiuni, listate mai jos în ordinea
descresctoare a calitii:

3

2

AUDIO
OUT

SPDIF
OUT

1
EXT 2

EXT 1

(RGB/CVBS)

(RGB/CVBS)

4

HDMI

VGA

Y Pb Pr (component=)
SCART
Român=

1
2
3
4

Conectorii din spate

VIDEO (compozit)
Not=

• Diagramele de conectivitate din aceast
seciune servesc numai ca exemple. Sunt
posibile i alte tipuri de conexiuni.
AUDIO IN:
LEFT / RIGHT
HDMI 1 / DVI
HDMI 2 / DVI
HDMI 3 / DVI
VGA

HDMI 3

5
EXT 3

HDMI 2

HDMI 1
TV ANTENNA

6

7

8

Not=
• Conectorii din spate la modelele 19-22”
variaz uor fa de diagram.

• Numrul de conectori HDMI disponibili
variaz în funcie de modelul de televizor.
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a EXT 1/EXT 2 (SCART )
Intrri analogice audio i video de la
dispozitive analogice sau digitale cum ar 
DVD playere sau console de jocuri.

d VGA
Intrare video de la un calculator.

VGA
VGA

e AUDIO IN
Intrare audio de la dispozitive care
necesit o conexiune audio separat, cum
ar  un calculator.

b SPDIF OUT
Ieire digital audio pentru aparate home
theater i alte sisteme digitale audio.

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

f EXT 3 ( Y Pb Pr >i AUDIO L/R)
Intrri analogice audio i video de la
dispozitive analogice sau digitale cum ar 
DVD playere sau console de jocuri.
c AUDIO OUT L/R
Ieire audio analogic la dispozitive home
theater i alte sisteme audio.
AUDIO
OUT

42
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AUDIO
IN

EXT 3

g HDMI 1/2/3
Intrri digitalele audio i video de la
dispozitive digitale de înalt deniie cum
ar  playere Blu-ray.

Conectorii laterali
Consultai diagrama corect a conectorului
pentru mrimea televizorului dumneavoastr:

26-52”

1

19-22”
Român=

Not=

2
3
4

• La modelele 19/22” sunt disponibili numai
un singur conector HDMI. La aceste modele,
conectorul HDMI este etichetat ca HDMI în
loc de HDMI 1.

h TV ANTENNA
Intrare semnal de la o anten, cablu sau
satelit.

5

6
TV ANTENNA

7
8

a AUDIO IN L/R
Intrare audio de la dispozitive analogice
conectate la VIDEO sau S-VIDEO.

RO
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b VIDEO
Intarare video compus de la dispozitive
cum ar  VCR.

g HDMI
Intrri digitalele audio i video de la
dispozitive digitale de înalt deniie cum
ar  playere Blu-ray.
h SERV. U
Numai pentru utilizarea de ctre
personalul de service.

Conectarea unui calculator
c S-VIDEO
Intrare video de la dispozitive analogice
cum ar  receptoare de satelit.

Înainte de a conecta un calculator la televizor:
• Setai rata de reîmprosptare a
calculatorului la 60Hz.
• Selectai o rezoluie de ecran suportat
de calculatorul dumneavoastr.
• Activai [Mod PC] în meniul (consultati
‘Reglarea manual a setrilor de imagine’
la pagina 18)[Imagine], i setai formatul
imaginii la [Nescalat=].
Conecta<i un calculator la unul dintre
urm=torii conectori:
Not=
• Conexiunile prin DVI sau VGA necesit un
cablu audio suplimentar.

d
Ieire audio stereo pentru cti normale
sau cti pentru ureche.
e COMMON INTERFACE
Slot pentru un Modul de acces
condiionat (CAM).
f USB
Intrare de date de la dispozitive de
stocare USB.
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•

Cablu HDMI

•

Cablu DVI-HDMI ( spateHDMI >iAUDIO
IN)

•

Cablu HDMI >i adaptor HDMI-DVI
adaptor (lateralHDMI >i AUDIO IN L/R)

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

DVI

•

•

Cablu DVI-HDMI (
lateralHDMI >iAUDIO IN L/R)

Român=

DVI

Cablu VGA

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

VGA
DVI

VGA

•

Cablu HDMI >i adaptor HDMI-DVI
(spate HDMI >i AUDIO IN)

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

DVI

RO
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Utiliza<i un Modul de acces
condi<ionat
Un Modul de acces condiionat (CAM) este
furnizat de operatorii de servicii de televiziune
digital pentru a decoda canale TV digitale.
Not=
• Consultai documentaia primit de la
operatorul de servicii despre cum se introduce
cardul în Modul de acces condiionat.

Accesarea serviciilor CAM

1

Dup instalarea i activarea CAM, apsai
OPTIONS .
» Va aprea meniul cu opiuni.

2

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta [Interfata generala].

3

Apsai OK .
» Va aprea o list cu aplicaii CAM.

4

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta o aplicaie CAM.

5

Apsai OK pentru a conrma alegerea.
» Este activat aplicaia CAM selectat.

Introducerea >i activarea unui CAM
Precau<ie
• Asigurai-v c urmai instruciunile descrise
mai jos. Inserarea eronat a modulului
CAM poate avaria atât modulul CAM, cât i
televizorul.

1
2

3
4
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Oprii televizorul.
Respectând instruciunile tiprite de pe
CAM, introducei uor modulul CAM în
COMMON INTERFACE de pe partea
lateral a televizorului.

Atribuire decodor canal
Înainte de a utiliza un decodor digital SCART,
selectai canalul pe care dorii s-l decodai i
atribuii decodorul la EXT 1 sau EXT 2.

1

Când privii la televizor, apsai
(Acas=).
» Va aprea meniul acas.

2

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta [Setare].

3

Apsai OK .
» Va aprea meniul [Setare] .

4

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta [Instalare] > [Decoder] >
[Canal].

5

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta [Stare], apoi locaia decodorului
(de ex. EXT 1 sau EXT 2).

6

Apsai OK pentru a conrma alegerea.
» Decodorul este atribuit.

Împingei modulul CAM în interior.
Pornii televizorul i ateptai activarea
modulului CAM. Activarea poate dura
câteva minute. Nu scoatei modulul CAM
din slot când este utilizat— scoaterea
modului CAM va dezactiva serviciile
digitale.
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Televizorul dumneavoastr accept Philips
EasyLink, care utilizeaz protocolul HDMI
CEC (Controlul aparatelor electronice).
Dispozitivele compatibile EasyLink care
sunt conectate prin conectori HDMI pot 
controlate cu o singur telecomand.
Not=
• Philips nu garanteaz o interoperabilitate 100%
cu toate dispozitivele HDMI CEC.

Not=
• Dispozitivul compatibil trebuie s e pornit i
selectat ca surs.

Caracteristici EasyLink
Redare la o singur= atingere
În cazul în care v conectai televizorul la
dispozitive care accept redare la o singur
atingere, v putei controla dispozitivele i
televizorul cu o singur telecomand.
Trecerea la modul standby cu o singur=
atingere
În cazul în care v conectai televizorul la
dispozitive care accept modul standby, putei
utiliza telecomanda televizorului pentru a
pune televizorul i toate dispozitivele HDMI
conectate în modul standby.
Controlul sonorului sistemului
Când v conectai televizorul la dispozitive
compatibile cu HDMI CEC, televizorul poate
comuta automat la redarea semnalului audio
de la dispozitivul conectat.
Pentru a utiliza modul audio cu o singur
atingere, trebuie s asociai intrarea audio a
dispozitivului conectat la televizor.
Putei utiliza telecomanda de la dispozitivul
conectat pentru a regla volumul.
Redirec<ionarea tastelor telecomenzii
Redirecionarea tastelor telecomenzii v
permite s controlai dispozitive compatibile
EasyLink folosind telecomanda televizorului.

Butoanele EasyLink
Putei controla dispozitivele compatibile
cu EasyLink cu urmtoarele butoane de pe
telecomanda televizorului dumneavoastr.
Buton
(Redare/
Pauz=)

Func<ia EasyLink
Pornete, întrerupe sau
reia redarea pe dispozitivul
dumneavoastr EasyLink.
(Stop)
Oprete redarea pe
dispozitivul dumneavoastr
EasyLink.
Pornete sau oprete
(Înregistrare) înregistrarea video pe
dispozitivul dumneavoastr.
(Anterior) Caut înapoi pe dispozitivul
dumneavoastr EasyLink.
Caut înainte pe dispozitivul
(Urm=torul) dumneavoastr EasyLink.
0-9 (Butoane Când EasyLink este activat,
numerice)
selecteaz un titlu, capitol sau
pist.
Navigheaz prin meniurile
dispozitivelor dumneavoastr
(Butoane
EasyLink.
pentru
navigare)
OK
Activeaz o selecie
sau acceseaz meniul
dispozitivului dumneavoastr
EasyLink.
OPTIONS Aeaz meniurile
dispozitivului dumneavoastr
EasyLink. Observai c
atunci când (Acas=) este
apsat, se aeaz meniul
televizorului.
TV
Comut înpoi la sursa antenei
din modul EasyLink.
(StandbyAtunci când caracteristica
Pornit)
EasyLink este activat, ea
comut televizorul i toate
dispozitivele EasyLink la
modul standby. Apsai i
inei apsat (StandbyPornit) timp de cel puin 3
secunde.
RO
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Român=

Utilizarea Philips Easylink

Activarea sau dezactivarea EasyLink
Not=
• Nu activai caracteristica EasyLink dac nu
intenionai s o utilizai.

Când privii coninut de la un dispozitiv
EasyLink, apsai OPTIONS .
» Va aprea meniul cu opiuni.

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta [Setare].
» Va aprea meniul [Setare] .

2

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta [Boxe TV].
» Va aprea meniul [Boxe TV].

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta [Instalare] > [Preferinte] >
[EasyLink].
» Va aprea meniul EasyLink.

3

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta [Automat (EasyLink)].

4

Apsai OK pentru a conrma alegerea.
» Difuzoarele televizorului sunt setate la
modul EasyLink.

5

Apsai

Când privii la televizor, apsai
» Va aprea meniul acas.

2
3

(Acas=).

Selectai [Activ] sau [Oprit].
Apsai OK pentru a conrma alegerea.
» EasyLink este activat sau dezactivat.

Activarea sau dezactivarea
redirec<ion=rii tastelor telecomenzii
Not=
• Activeaz EasyLink înainte de activarea funciei
de redirecionare a funciilor telecomenzii.

1

Când privii la televizor, apsai
» Va aprea meniul acas.

2

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta [Setare].
» Va aprea meniul [Setare].

3

Apsai Butoane pentru navigare pentru
a selecta [Instalare] > [Preferinte] >
[Telecomand= cu EasyLink].

4

Selectai [Activ], apoi apsai OK .
» Redirecionarea tastelor telecomezii
este activat sau dezactivat la
conectorul HDMI selectat.

(Acas=).

Not=
• Dac nu putei iei din meniul unui dispozitiv,
apsai
48

Când urmrii coninutul de la un sistem home
theater compatibil EasyLink, sunetul boxelor
de la televizor este anulat în mod automat.

1

1

4
5

Setarea difuzoarelor televizorului la
modul EasyLink

RO

OPTIONS apoi OK .

OPTIONS pentru a iei.

Utilizarea sistemului de
blocare anti-furt Kensington
În spatele televizorului exist un slot de siguran
Kensington. Prevenii furtul legând dispozitivul de
blocare anti-furt Kensington între slot i un obiect
permanent, cum ar  o mas grea.

Informaiile despre produs pot  modicate
fr preaviz. Pentru informaii detaliate despre
produs, accesai www.philips.com/support.

Multimedia
•

•

Rezolu<ii de aJ>are acceptate
Formate pentru calculator
• Rezoluie -rat de reîmprosptare:
• 640 x 480 - 60Hz
• 800 x 600 - 60Hz
• 1024 x 768 - 60Hz
• 1280 x 1024 - 60 Hz (acceptat numai
pentru televizoare full HD)
• 1360 x 768 - 60Hz
• 1600 x 1200 - 60Hz (acceptat numai
pentru televizoare full HD)
• 1920 x 1080 - 60Hz
Formate video
• Rezoluie -rat de reîmprosptare:
• 480i - 60Hz
• 480p - 60Hz
• 576i - 50Hz
• 576p - 50Hz
• 720p - 50Hz, 60Hz
• 1080i - 50Hz, 60Hz
• 1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz.

Dispozitiv de stocare acceptat: USB
(formatat FAT sau DOS; compatibil numai
cu Mass Storage Class)
Formate iere multimedia suportate:
• Imagini: JPEG
• Audio: MP3, LPCM
• Video: MPEG1, MPEG2, H.264/
MPEG-4 AVC
Not=

• Denumirile ierelor multimedia nu trebuie s
Român=

8 Informa<ii
despre produs

depeasc 128 de caractere.

Tuner / Recep<ie / Transmisie
•
•
•
•

Intrare anten: 75 ohm coaxial (IEC75)
Sistem TV: DVB COFDM 2 K/8 K
Redare video: NTSC, SECAM, PAL
DVB-T (Transmisie video digital
terestr) i DVB-C (Transmisie video
digital prin cablu). Consultai lista de ri
de pe partea din spate a televizorului.

Telecomand=
•
•

Tip: PF03E09B/PF02E09B/PF02E09W
Baterii: 2 x AAA (tip LR03)

Alimentare
•
•
•

Surs de alimentare: AC 220-240; 50Hz
Putere consumat în standby: < 0.15W
Temperatura ambiental: între 5 i 35 de
grade Celsius
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Tipuri de montare suportate

Informa<ii EPG

Pentru a monta televizorul, cumprai un
suport Philips TV sau un suport compatibil
VESA. Pentru a preveni deteriorarea cablurilor
i a conectorilor, asigurai-v c lsai un spaiu
de cel puin 2,2 inci sau 5,5 cm de la spatele
televizorului.

8 zile EPG este disponibil doar în unele ri

Avertisment
• Respectai toate instruciunile furnizate
împreun cu suportul televizorului. Koninklijke
Philips Electronics N.V. nu îi asum nicio
responsabilitate pentru montarea incorect pe
perete care conduce la accidente sau vtmri
corporale.

Dimensiunea
ecranului
televizorului

Suport de montare VESA
recomandat

19 inci/ 48 cm
22 inci/ 56 cm
26 inci/ 69 cm
32 inci/ 81 cm
37 inci/ 94 cm
42 inci/ 107 cm
47 inci/ 119 cm
52 inci/ 132 cm

VESA MIS-D 75, 4
VESA MIS-D 100, 4
VESA MIS-E 200, 100, 4
VESA MIS-F 200, 200, 6
VESA MIS-F 200, 200, 6
VESA MIS-F 400, 400, 6
VESA MIS-F 400, 400, 8
VESA MIS-F 400, 400, 8
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8 zile EPG

Marea Britanie
Frana
Finlanda
Suedia
Danemarca
Norvegia
Spania
Germania
Italia
Grecia
Olanda
Republica Ceh
Belgia
Austria
Elveia
Estonia
Lituania
Croaia
Ungaria
Irlanda
Luxemburg
Polonia
Portugalia
Rusia
Slovacia
Slovenia
România
Serbia
Letonia
Ucraina
Bulgaria
Kazakhstan

Da
Nu
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Nu
Da
Da
Nu
Da
Da
Da
Da
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu

Aceast seciune descrie problemele care
survin în mod obinuit i soluiile pentru aceste
probleme.

Probleme generale
referitoare la televizor
Televizorul nu porne>te:
•
Scoatei cablul de alimentare din priz.
Ateptai un minut i apoi reconectai-l.
•
Vericai conectarea corespunztoare a
cablului de alimentare.
Televizorul nu r=spunde la telecomand= sau
la controalele laterale atunci când este pornit
Când televizorul este pornit, indicatorul
LED frontal clipete timp de aproximativ 20
- 25 de secunde. Acest lucru este normal.
În acest timp, televizorul nu va rspunde la
telecomanda sau la controalele laterale. Când
o imagine apare pe ecran, în primele secunde
televizorul rspunde numai la urmtoarele
butoane ale telecomenzii:
+/- ( VOLUME +/-), P +/- (Program
+/-), (MUTE ) i (Standby-Pornit).
Toate butoanele pot  utilizate atunci când
indicatorul LED frontal nu mai clipete.
Telecomanda nu func<ioneaz= corect:
•
Vericai dac bateriile din telecomand
sunt corect introduse, conform orientrii
+/-.
•
Înlocuii bateriile din telecomand dac
sunt consumate sau slabe.
•
Curai telecomanda i lentila senzorului
televizorului.
Ledul de Standby al televizorului lumineaz=
ro>u intermitent:
•
Scoatei cablul de alimentare din priz.
Ateptai pân când televizorul se
rcete înainte de a reconecta cablul
de alimentare. Dac ledul lumineaz în
continuare rou intermitent, contactai
Philips Consumer Care.

A<i uitat codul pentru a debloca caracteristica
de blocare a televizorului
•
Introducei ‘8888’.
Meniul televizorului este aJ>at în alt= limb=
decât cea dorit=.
•
Schimbai meniul televizorului în limba
(consultati ‘Schimbarea setrilor de limb’
la pagina 14) preferat.
La pornirea/oprirea/comutarea în modul
Standby a televizorului, auzi<i un sunet
scâr<âitor din carcasa televizorului:
•
Nu este necesar nicio aciune. Sunetul
indic dilatarea i contractarea normal
a televizorului pe msur ce acesta
se înclzete i se rcete. Acesta nu
inueneaz performana televizorului.
Când televizorul se a|= în modul standby, este
aJ>at un ecran de pornire splash, apoi revine la
modul standby.
•
Acest comportament este normal.
Ecranul de pornire este aat atunci când
televizorul este deconectat de la reea i
reconectat.

Probleme legate de canalele
televizate
Canalele instalate deja nu apar în lista de
canale:
•
Vericai dac este selectat lista corect
de canale.
Nu s-au g=sit canale digitale în timpul instal=rii:
•
Vericai dac televizorul accept
DVB-T, DVB-T Lite sau DVB-C în ara
dumneavoastr. Consultai lista de ri de
pe partea din spate a televizorului.
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9 Depanare

Probleme legate de imagine
Indicatorul de alimentare este pornit, dar nu
apare imaginea:
•
Vericai dac antena este corect
conectat la televizor.
•
Vericai dac este selectat dispozitivul
corect ca surs pentru televizor.
Exist= sunet, dar f=r= imagine:
•
Vericai dac setrile de imagine sunt
setate corect.
Semnalul TV este slab din cauza conexiunii
antenei:
•
Vericai dac antena este corect
conectat la televizor.
•
Difuzoarele, dispozitivele audio fr
împmântare, lumina neonului, cldirile
înalte sau munii pot inuena calitatea
imaginii. Dac este posibil, încercai
s îmbuntii calitatea semnalului
schimbând direcia antenei sau mutând
dispozitivele departe de televizor.
•
În cazul în care semnalul este slab doar
pentru un canal, efectuai reglarea n a
acestuia.
Dispozitivele conectate produc o calitate slab=
a imaginii
•
Vericai dac dispozitivele sunt corect
conectate.
•
Vericai dac setrile de imagine sunt
setate corect.
Televizorul nu mi-a salvat set=rile:
• Vericai dac locaia televizorului este
setat la setarea acas. Acest mod v
ofer exibilitatea de a schimba i salva
setrile.
Imaginea nu se potrive>te pe ecran - este prea
mare sau prea mic=:
•
Încercai s utilizai alt format de imagine.
Pozi<ia imaginii pe ecran este incorect=.
•
Semnalele de imagine de la anumite
dispozitive nu se încadreaz corect în
ecran. Vericai semnalul de ieire al
dispozitivului.
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Imaginea este codat=:
•
S-ar putea s avei nevoie de un Modul
de acces condiionat pentru a accesa
coninutul. Consultai operatorul
dumneavoastr.
Pe ecranul televizorului apare un banner tip
„etichet= electronic=”, banner care aJ>eaz=
informa<ii:
Televizorul este în modul [Shop]. Îndeprtai
eticheta electronic prin setarea televizorului
la modul [Acasa]. În meniul [Acasa] selectai
meniul [Setare] > [Instalare] > [Preferinte] >
[Locatie]. Este necesar s comutai televizorul
în modul standby pentru a v asigura c
televizorul iese complet din modul [Shop].

Probleme legate de sunet
Televizorul are imagine, dar nu are sunet:
Not=
• Dac nu este detectat niciun semnal audio,
televizorul oprete automat ieirea audio acest lucru nu indic existena unei defeciuni.

•

Vericai dac toate cablurile sunt
conectate corespunztor.
•
Vericai ca volumul s nu e setat la 0.
•
Vericai ca sunetul s nu e conectat pe
Mute.
•
Vericai ca difuzoarele TV s e setate
pe meniul de sunet.
•
Vericai ca ieirea video a televizorului
s e conectat la intrarea audio a
dispozitivului activat compatibil HDMI
CEC/EasyLink HTS. De la difuzoarele
HTS ar trebui s poat  auzit sunetul.
Televizorul aJ>eaz= imaginea, dar calitatea
sunetului este slab=:
•
Vericai dac setrile de imagine sunt
setate corect.
Televizorul aJ>eaz= imaginea, dar sunetul se
aude de la o singur= box=:
•
Vericai dac balansul sunetului este
setat la mijloc.

Probleme de conectivitate
USB

Exist= probleme cu dispozitivele HDMI:
•
Observai c suportul HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection
- Protecie Coninuturi Digitale pentru
Lime de band mare) poate mri durata
necesar televizorului pentru a aa
coninutul de la un dispozitiv HDMI.
•
Dac televizorul nu recunoate
dispozitivul HDMI i nicio imagine nu este
aat pe ecran, încercai s comutai
sursa de la un dispozitiv la altul i înapoi.
•
Dac exist întreruperi intermitente de
sunet, vericai dac setrile de ieire din
dispozitivul HDMI sunt corecte.
•
Dac utilizai un adaptor sau un cablu
HDMI - DVI, asigurai-v c este conectat
un cablu suplimentar la AUDIO L/R sau la
AUDIO IN (numai mini-jack).
Nu pute<i utiliza caracteristici EasyLink:
•
Vericai ca dispozitivele HDMI sunt
compatibile HDMI-CEC. Caracteristicile
EasyLink funcioneaz numai cu
dispozitive care sunt compatibile HDMICEC.
Dac= un dispozitiv audio compatibil HDMI
CDC/ EasyLink este conectat la televizor iar
televizorul nu aJ>eaz= o pictogram= pentru
mut sau volum atunci când sunetul este anulat,
m=rit sau mic>orat.
•
Acest comportament este normal atunci
când un dispozitiv compatibil HDMI CEC/
EasyLink este conectat.

USB con<inutul dispozitivului USB nu este
aJ>at:
•
Vericai dac dispozitivul de stocare
USB este setat pe compatibil cu
„Mass Storage Class”, dup cum este
descris în documentaia dispozitivului
dumneavoastr.
•
Vericai dac dispozitivul de stocare USB
este compatibil cu televizorul.
•
Vericai dac formatele ierelor audio i
imagine sunt acceptate de televizor.
Fi>ierele audio >i de imagine nu sunt redate
sau aJ>ate lin
•
Performana de transfer a dispozitivului
USB poate limita rata de transfer ctre
televizor, cauzând o redare slab.

Probleme legate de
conexiunea calculatorului
AJ>ajul PC pe televizor nu este stabil:
•
Vericai dac PC-ul dumneavoastr
utilizeaz rezoluia i rata de
reîmprosptare acceptate.
•
Setai formatul de imagine al televizorului
la nescalat.
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Probleme legate de
conexiunea HDMI

Contacta<i-ne
Dac nu putei soluiona o problem,
consultai seciunea Întrebri frecvente pentru
acest televizor la www.philips.com/support.
Dac problema nu se rezolv, contactai
Centrul de asisten Philips din ara
dumneavoastr, din cele listate în acest manual
de utilizare.
Avertisment
• Nu încercai s reparai singur televizorul.
Aceasta ar putea cauza rni grave, daune
ireparabile pentru televizorul dvs. sau anularea
garaniei.

Not=
• Notai modelul i seria televizorului
dumneavoastr înainte de a contacta Philips.
Aceste numere sunt tiprite pe spatele
televizorului i pe ambalaj.
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A
alimentare
analog
instalare manual
reglaj n
asistent set=ri

49, 51
37
38
17

Î
între<inerea ecranului

5

B
balans audio
20
bara de experien<= imagine >i sunet
17
bas
20
baterii
49, 5, 51
blocare
Kensington
48
Blocare Kensington
48
blocare pentru copii
Blocare televizor
27
seteaz sau schimb codul
26

C
cablu semnal de intrare complex
cabluri
calitate
calculator
specicaii tehnice
canal digital
accesare reele DVB-C i DVB-T
limb pentru subtitrri
testare recepie
canale
ascundere canale
instalare
automat
manual
list favorite
redenumire
reglare
reordonare / rearanjare

41
41

schimbarea canalelor
testare recepie (canale digitale)
caracteristici avansate
baterii
produsul dumneavoastr
ceas
ecran
modicare mod
or de var
claritate
color
conectare
calitate
component
depanare
HDMI
imagine de ansamblu
PC
SCART
semnal de intrare complex
specicaii tehnice
S-Video
USB
conectori
imagine de ansamblu
USB
USB
consol= pentru montare pe perete
contrast
cronometru
cronometru oprire
cronometru oprire
cronometru pornire

10
39
5
5
29
30
30
18
18
41
41
53
43
41
53
41
43
49
43
30
41
41
43
50
18
26
26
26

49
37
29
39
24
36
37
22
24
38 , 38
23

D
decodor de canale
deJcien<e de vedere
demo
depanare
difuzoare
dispozitive
adugare le meniul acas
conectare
îndeprtare din meniul acas
vizionare

46
20
35
51
20
12
41
15
12
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10 Index

Dual I-II:
DVB-C/DVB-T
accesare

20
37

E
EasyLink
activare
butoane
caracteristici
dezactivare
difuzoare TV
Redirecionare taste telecomand
ecran
rezoluie

48
47
47
48
48
48
49

F
J>iere video
formate acceptate
vizionare
format imagine
depanare
modicare
fotograJi
expunere de diapozitive
formate acceptate

49
32
52
19
31
49

G
grija fa<= de mediul înconjur=tor
grila de canale
accesare i schimbare canale

5
11

H
HDMI
conectori
depanare

43, 41
53

I
imagine
setri
instalare canale
automat
manual
Interfa<= comun=
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L
limba
depanare
meniu
limb= audio
list= favorite
creare
depanare
loca<ie
luminozitate
imagine

51
14
20
22
51
34
18

M
meniu
depanare
limba
meniu acas
meniu congurare
teletext
Meniu acas=
acces
îndeprtare dispozitive
meniu conJgurare
mod acas=
mod magazin
mod PC
Modul de acces condi<ionat
Modul de acces condi<ionat
Mono/Stereo
montare pe perete
multimedia
ascultare muzic
formate acceptate
USB
vizionare lme i clipuri video
muzic=
formate acceptate
radio digital
setri
USB

51
14
15
16
21
15
15
16
34
34
18
46
46 , 43
20
4, 50
31
49
30
32
49
32
31
31

18
36
37
46 , 43

N
nuan<=
18
Num=rul de identiJcare personal= sau codul
PIN
51

Pixel Plus

T
18

R
radio digital
recep<ie
reglare automat= volum

32
39, 52
20

S
SCART
senzor de lumin=
servicii digitale
CAM
teletext
set=ri
imagine
limba
preferine TV
sunet
set=ri de sunet
set=ri din fabric=
set=ri Smart
siguran<a
software
actualizare
versiune
SPDIF
speciJca<ii produs
speciJca<ii tehnice
standby
depanare
subtitr=ri
la canal analog
la canal digital
limba
sunet surround
sunete înalte
S-Video

41
18
46
22, 13, 21
18
14
34
20
20
35
16
4
33
33
41
49
49
51
28
29
29
20
20
43

Tabel de pagini
telecomand=
baterii
depanare
imagine de ansamblu
redirecionare taste
specicaii tehnice
teletext
caracteristici
cutare
ecran dublu
mrire pagini
meniu
subpagini
Tabel de pagini
Teletext 2.5
utilizare
Televizor
oprire
pornire
standby
tonalitate cromatic=
transmisie
depanare
transport
tuner

21
49, 5, 51
51
8
48
49
21
22
21
22
21
21
21
22
13
10
10
10
18
51
4
49

V
VGA
volum
ajustare
cti
deciene de vedere
mut
volum c=>ti

41
11
20
20
11, 48
20
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