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Contact information Type nr.


Product nr.


België / Belgique
078 250 145   - € 0.06 / min


Danmark
3525 8759   - Lokalt opkald


Deutschland
01803 386 852   - € 0.09 / min


France
0821 611 655   - € 0.09 / min


Ελλάδα
0 0800 3122 1280   - Κλήση χωρίς
                                 χρέωση
España
902 888 784   - € 0.10 / min


Ireland
01 601 1777   - Free


Northern Ireland  0800 055 6882 


Italia
8403 20086   - € 0.08 / min


Luxembourg / Luxemburg
40 6661 5644   - Ortsgespräch
                             Appel local


Nederland
0900 8407   - € 0.10 / min


Norge
2270 8111   - Lokalsamtale


Österreich
0810 000 205   - € 0.07 / min


Portugal
800 780 903   - Chamada local


Suisse / Schweiz / Svizzera
0844 800 544   - Ortsgespräch
                             Appel local
                             Chiamata locale
Sverige
08 5792 9100   - Lokalsamtal


Suomi
09 2311 3415   - paikallispuhelu


United Kingdom
0870 900 9070   - Local


Estonia
6008600   -  Local


Lithuania
67228896   - Local


Latvia
527 37691   - Local


Kaзaкcтaн
007 727 250 66 17   - Local


Бълария
+3592 489 99 96   - Местен
                                разговор


Hrvatska
01 6403 776   - Lokalni poziv


Česká republika
800 142840   - Bezplatný hovor


Polska
022 3491504   - połączenie
                            lokalne


Magyarország
06 80018 189   Ingyenes hívás


Romānä
21 203 2060   -  gratuit


Россия
- Moсква 
   (495) 961-1111 - Местный звонок
- 8-800-200-0880 - Местный звонок


Србија
+381 114 440 841   - Lokalni poziv


Slovakia
0800 004537   - Bezplatný hovor


Slovenija
00386 1 280 95 00   - Lokalni klic


Türkiye
0800 261 3302   - Şehiriçi arama


Україна
8-500-500-6970   - Мicцeвий виклик







1.1.1   Naudi HD-d
See teler suudab kuvada kõrglahutuslikke saateid. HD-
telesaadete nautimiseks peate kõigepealt HD-saated
vastu võtma. Kui te HD-saateid ei vaata, siis on pildi
kvaliteet sama kui tavateleril.


Täiendava teabe saamiseks pöörduge müügiesindaja
poole. HD-kanalite loetelu või teenusepakkujate
leidmiseks avage www.philips.com/support KKK-lehekülg.


Kõrglahutuslikke saateid saate vastu võtta:


• HDMI-kaabliga ühendatud HD-filmi sisaldava Blu-ray/
DVD-mängijaga,


• HDMI-kaabliga ühendatud HD-toega digiboksiga,
tellides HD-kanalid kaabelTV- või satelliitTV-pakkujalt,


• välisantenni kaudu HD-saadete edastajatelt (DVB-T
MPEG4),


• kaabelvõrgust (DVB-C) HD-kanali kaudu,


• HD-toega mängukonsoolidega (Xbox 360 / PlayStation 3),
mis on teleriga ühendatud HDMI-kaabli abil.







1.1.2    Ohutus 1/3
Lugege enne teleri kasutamist kõik juhised läbi ja
veenduge nende arusaadavuses. Tootja poolt antav
garantii ei kehti, kui kahjustus on põhjustatud juhendi
eiramisest.


Elektrilöögi või tulekahju oht!


• Ärge kunagi jätke telerit või kaugjuhtimispulti vihma, vee
ega liigse kuumuse kätte.


• Ärge kunagi asetage teleri lähedusse anumaid (nt
vaase) vedelikega. Kui teleri peale või sisse satub vedelik,
võtke pistik kohe seinakontaktist välja. Pöörduge Philipsi
Klienditeenindusse ja laske telerit enne kasutamist
kontrollida.


• Ärge kunagi asetage telerit, kaugjuhtimispulti ega
patareisid lahtiste leekide või muude soojusallikate
lähedusse, sealhulgas otsese päikesevalguse kätte.


• Ärge kunagi põletage selle toote juures küünlaid ega
muid lahtise leegiga tooteid.


• Ärge kunagi lükake esemeid teleri ventilatsiooni- või
muudesse avadesse.


• Veenduge, et toitepistikut ei käsitsetaks väga jõuliselt.
Lahtised pistikud võivad põhjustada lühiseid või tuleohtu.


• Ärge kunagi asetage telerit või muid esemeid toitejuhtme
peale.


• Eemaldage toitejuhe seinakontaktist alati pistikust, mitte
aga juhtmest tõmmates.


...







1.1.2    Ohutus 2/3
Vigastuse või teleri kahjustumise oht!


• Rohkem kui 25 kg kaaluva teleri tõstmiseks ja
kandmiseks on vaja kahte inimest.


• Kui te paigaldate teleri alusele, kasutage kaasasolevat
alust. Kinnitage alus tihedalt teleri külge. Asetage teler
lamedale, tasasele pinnale, mis on suuteline selle raskust
kandma.


• Seinale paigaldamisel veenduge, et konstruktsioon
peaks kindlalt vastu teleri kaalule. Koninklijke Philips
Electronics N.V. ei kanna mingit vastutust väära
paigaldamise eest, mis põhjustas õnnetuse või vigastuse.


Laste vigastuse oht!


Järgige neid ettevaatusabinõusid teleri viltuvajumise ja
lastele vigastuste põhjustamise ärahoidmiseks.


• Ärge kunagi paigutage telerit riide või muu
äratõmmatava materjaliga kaetud pinnale.


• Veenduge, et ükski teleri osa ei ulatuks üle aluspinna
nurga.


• Ärge kunagi asetage telerit kõrgele mööbliesemele
(näiteks raamaturiiulile) ilma nii mööblieset kui ka telerit
seina või sobiva toe külge kinnitamata.


• Hoiatage lapsi telerini ulatumise eesmärgil mööbli otsa
ronimise ohtudest.


...







1.1.2    Ohutus 3/3
Ülekuumenemise oht!


Jätke alati teleri ümber ventilatsiooniks vähemalt 10 cm
vaba ruumi. Veenduge, et kardinad või muud esemed ei
kataks kunagi teleri ventilatsiooniavasid.


Äike


Tõmmake enne äikese algamist teleri pistik
seinakontaktist välja ja antenn küljest ära. Äikese ajal ärge
kunagi puudutage teleri, toitejuhtme ega antennikaabli
mingeid osi.


Kuulmiskahjustuse oht!


Vältige kuularite või kõrvaklappide kasutamist kõrgel
helitugevusel või kaua aega järjest.


Madalad temperatuurid


Kui telerit transporditakse temperatuuril alla 5 °C, võtke
teler pakendist välja ja oodake natuke, kuni teler enne
elektrivõrku ühendamist kohaneb toatemperatuuriga.







1.1.3   Teleri paigutamine
Enne teleri paigutamist, vt jaotises „Ohutus“ kirjeldatud
ettevaatusabinõusid.


• Paigutage teler nii, et valgus ei langeks otse ekraanile.







1.1.4   Vaatamiskaugus
Paigutage teler ideaalsele vaatamiskaugusele. Nautimaks
HD-pildikvaliteeti täiel määral paigutage teler õigele
vaatamiskaugusele. Parim koht teleri vaatamiseks on otse
teleri ees.


Ideaalne teleri vaatamise kaugus võrdub ekraani
diagonaali kolmekordse pikkusega. Istumisasendis
peaksid teie silmad olema ekraani keskpunktiga samal
tasemel.







1.1.5   Turvapesa
Teie teleri tagaküljel asub Kensingtoni turvaluku pesa.


Ostke teleri varguse vastu kaitsmiseks Kensingtoni
vargusvastane lukk (pole komplektis).







1.1.6   Ekraanihooldus
• Teleri ekraani kahjustuse oht! Ärge puudutage, tõugake,
hõõruge või lööge ekraani ükskõik millise esemega.


• Võtke teleri pistik enne puhastamist seinakontaktist välja.


• Puhastage telerit ja selle korpust pehme, niiske lapiga.
Ärge kunagi kasutage teleri puhastamiseks selliseid aineid
nagu alkohol, kemikaalid või kodupuhastusvahendid.


• Moonutuste ja värvide hajumise vältimiseks pühkige
veetilgad võimalikult kiiresti ära.


• Hoiduge nii palju kui võimalik liikumatutest kujutistest.
Liikumatud kujutised on sellised, mis jäävad ekraanile
pikemaks ajaks. Liikumatud kujutised on ekraanile
kuvatud menüüd, mustad ribad, kellaaja ekraanikuvad
jms. Kui olete sunnitud liikumatuid kujutisi kasutama,
vähendage ekraanikahjustuste vältimiseks ekraani
kontrastsust ja heledust.







1.1.7   Kasutusest kõrvaldamine 1/2
Teie toode on kavandatud ja toodetud kõrgekvaliteetsetest
materjalidest ja osadest, mida on võimalik ümber
töödelda ja taaskasutada.


Kui tootele on kinnitatud ristiga läbikriipsutatud prügikasti
märk, tähendab see, et tootele kohaldatakse Eurodirektiivi
2002/96/EÜ.


...







1.1.7   Kasutusest kõrvaldamine 2/2
Ärge visake kasutatud tooteid tavaliste
majapidamisjäätmete hulka. Palun tutvuge kohalike
seadustega elektriliste ja elektrooniliste toodete eraldi
kogumise kohta. Kasutatud toodete õigel viisil kasutusest
kõrvaldamine aitab ära hoida võimalikke kahjulikke
tagajärgi keskkonnale ja inimese tervisele.


Toode sisaldab akusid/patareisid, mille suhtes kehtib
Euroopa direktiiv 2006/66/EÜ ja mida ei tohi käidelda koos
muu olmeprügiga.


Palun tutvuge kohalike seadustega kasutatud patareide
eraldi kogumise kohta. Kasutatud patareide õigel viisil
kasutusest kõrvaldamine aitab ära hoida võimalikke
kahjulikke tagajärgi keskkonnale ja inimese tervisele.







1.2.1   Sisselülitamine
Teleri käivitumine võtab mõne sekundi aega.


Kui teler pole ooterežiimis (punane tuluke ei põle),
vajutage teleri esiosa paremal küljel asuvat nuppu O.


Väljalülitamiseks vajutage uuesti O.


Valge LED-tuli vilgub käivitamise ajal ning lülitub täielikult
välja, kui teler on kasutamiseks valmis.


Te saate LED-tule püsivalt põlema seadistada või selle
heledust reguleerida. Vajutage h> Seadistamine
>Installimine > Eelistused > LightGuide'i heledus.







1.2.2   Helitugevus V
Teleri küljel olevad klahvid on mõeldud teleri
põhifunktsioonide juhtimiseks.


Helitugevust saate reguleerida, kasutades teleri küljel
paiknevaid klahve Volume + / - .







1.2.3   Saateklahv P
Teleri küljel olevad klahvid on mõeldud teleri
põhifunktsioonide juhtimiseks.


Kanaleid saate vahetada, kasutades teleri küljel paiknevaid
klahve Program + / - .







1.2.4   Ühenduste klahv
Teleri küljel olevad klahvid on mõeldud teleri
põhifunktsioonide juhtimiseks.


Teleri ühenduste vaatamiseks vajutage korduvalt nuppu
Source s, et valida sobiv ühendus.







1.2.5   Infrapunasensor
Hoolitsege alati selle eest, et kaugjuhtimispult oleks
suunatud teleri esiküljel asuva infrapunasensori poole.







1.3.1   Teave VESA-standardi kohta
See teler on ette valmistatud seinale paigaldamiseks
vastavalt VESA-standardile. VESA-standardile vastav
seinatugi pole komplekti lisatud.


Kasutage seinatoe ostmiseks järgnevat VESA-koodi:


19” / 48 cm VESA MIS-D 75, 4


22” / 56 cm VESA MIS-D 100, 4


26” / 69 cm VESA MIS-E 200, 100, 4


32” / 81 cm VESA MIS-F 200, 200, 6


37” / 94 cm VESA MIS-F 200, 200, 6


42” / 107 cm VESA MIS-F 200, 200, 6


47” / 119 cm VESA MIS-F 400, 400, 8


52” / 132 cm VESA MIS-F 400, 400, 8


Kasutage joonisel näidatud pikkusega kruvi.







1.3.2   Aluse eemaldamine 1/2
32–52" mudelid: enne teleri aluselt tõstmist keerake lahti teleri tagaküljel asuvad aluse neli kinnituskruvi.







1.3.2   Aluse eemaldamine 2/2
19–26" mudelid: enne teleri aluse küljest eemaldamist keerake osaliselt lahti aluse all asuvad kolm kinnituskruvi.











1.4.1   Full HD (kõrglahutusega) LCD-ekraan
See teler on varustatud Full HD (kõrglahutusliku)
ekraaniga. Full HD 1920 x 1080p on maksimaalne
resolutsioon HD-signaali puhul.


See ekraan pakub optimaalse heleduse ja suurepäraste
värvidega säravat värelusevaba täiskaadrilaotusega pilti.


HD nautimiseks peate esmalt HD-saated oma telerisse
vastu võtma. Kui vastavat signaali pole, siis on pildi
kvaliteet sama kui tavateleril.


Vt jaotist Alustamine > Tähtis > Naudi HD-telerit.







1.4.2   Sisseehitatud DVB-T ja DVB-C tuuner
Lisaks analoog-tuunerile on teleris ka digi-tuuner, millest
on tele- ja raadiosaadete edastamiseks maasideversioon
(DVB-T) ning mõningates maades ka kaabelversioon
(DVB-C).


Digitaalne videoedastus (DVB) tagab parima pildi ja heli
kvaliteedi.


Mõned digiTV edastajad pakuvad heli (kõne) ja/või
teleteksti erinevates keeltes.


Kontrollige, kas teler toetab teie riigi DVB-T või DVB-C
saateid. Vt teleri tagaküljel olevat tüübisildilt kirjet „Digital
TV Country Compatibility“ (digitelevisiooni sobivus riigis).







1.4.3   Elektrooniline telekava
Elektrooniline telekava on ekraanile kuvatav edastatavate
telesaadete kava. Elektroonilist telekava edastavad
digitelevisiooni pakkujad. Te saate lugeda saate
kokkuvõtet, seadistada saate algust meeldetuletava
sõnumi ja valida saateid žanri kaupa.


Vt jaotist Lisateavet > Elektrooniline telekava.







1.4.4   USB-seade
USB-seadme ühendamisel saate teleriekraanilt vaadata
või mängida oma multimeediumfaile (fotosid, muusikat,
videoid jpm).







1.5.1   Ekraanil kuvatav
Te loete kasutusjuhendit, mis on salvestatud teie telerisse.


See kasutusjuhend sisaldab kogu teavet teleri installimise
ja kasutamise kohta.


Kasutusjuhendi saate avada või sulgeda kaugjuhtimispuldi
kollase klahviga.


Enne kui asute juhendi järgi toimima, sulgege
kasutusjuhend kollase klahviga.


Kasutusjuhendi taasavamisel avatakse varem lahti olnud
lehekülg.







1.5.2   Internetiversioon
Prinditava kasutusjuhendi versiooni leiate internetist.


Lugege või printige kasutusjuhend saidilt
www.philips.com/support







1.6   Lähtelitsentside avamine







2.1.1   Kaugjuhtimispuldi ülevaade 1/6
1 Ooterežiimi klahv O


Teleri sisse- ja tagasi ooterežiimi lülitamine.


2 Kodumenüü klahv h


Kodumenüü avamine ja sulgemine.


3 Guide g


Elektroonilise telekava avamine või sulgemine.
Multimeedia sisu lehitsemisel sisukorra avamine või
sulgemine.


4 Options o


Valikumenüüs saadaolevate menüüde avamine või
sulgemine.


...







2.1.1   Kaugjuhtimispuldi ülevaade 2/6
5 Navigeerimisklahv


Üles, alla, vasakule või paremale liikumine.


6 OK-klahv


• Kanalite ülevaate avamine.


• Valiku aktiveerimine.


7 Back b P/P


• Eelmisele menüüekraanile naasmine.


• Eelmise kanali juurde naasmine (ainult Suurbritannias:
MHEG-kanalite tugi puudub).


8 Info i


Kanali või saate kohta saadaoleva teabe kuvamine.


...







2.1.1   Kaugjuhtimispuldi ülevaade 3/6
9 Heli- ja videoklahvid T, P, Q, S, R


Multimeediumfailide esitamine (USB-seadmelt).
Kasutatakse ka EasyLink HDMI-CEC ühilduvusega
seadmete juhtimiseks.


10 Helitugevus V


Helitugevuse muutmine.


11 Helisummutus m


Heli summutamine või taastamine.


12 Kanali/saate üles/alla kerimine.


• Kanalite ülevaates järgmisele või eelmisele kanalile
lülitumine.


• Teleteksti järgmisele või eelmisele lehekülje siirdumine.


13 Format f


Kuvasuhte valimine.


...







2.1.1   Kaugjuhtimispuldi ülevaade 4/6
14 TV-klahv


Antenni allikale tagasi lülitamine.


15 Subtitle


Subtiitrite lubamine või keelamine.


16 MHEG / Teletext


MHEG / Teleteksti avamine või sulgemine.


17 Source s


Ühenduste loetelust teleriga ühendatud seadme valimine.


...







2.1.1   Kaugjuhtimispuldi ülevaade 5/6
18 Punane klahv / Demo


• Demo-menüü avamine või sulgemine.


• Lihtne teleteksti leheküljevalik.


19 Roheline klahv / SCENEA


• Lihtne teleteksti leheküljevalik.


• Scenea muudab teie teleri isikupäraseks fotoraamiks.
Pole saadaval kõikide mudelite puhul.


20 Kollane klahv / e


• Kasutusjuhendi avamine või sulgemine.


• Lihtne teleteksti leheküljevalik.


...







2.1.1   Kaugjuhtimispuldi ülevaade 6/6
21 Sinine klahv / AD


• Lihtne teleteksti leheküljevalik.


• AD (helikirjeldus) võimaldab käivitada vaegnägemisega
inimeste tarvis helikommentaarid. Pole saadaval kõikide
mudelite puhul.


22 Numbriklahvid


Telekanalite valimine või numbrite ja teksti sisestamine.


23 Sound N


Helimenüü avamine või sulgemine.


24 Picture A


Pildimenüü avamine või sulgemine.







2.1.2   Patareid
Kahe komplektisoleva patarei (tüüp AAA-LR03-1,5 V)
sisestamiseks avage kaugjuhtimispuldi taga asuva
patareipesa kaas.


Veenduge, et patareide + ja - otsad oleksid õigesti
järjestatud (+ ja - tähised on kantud pesa sisemusse).


Kui te ei kavatse kaugjuhtimispulti pikema aja jooksul
kasutada, eemaldage patareid.


Tööea lõppedes kõrvaldage patareid kasutusest vastavalt
kehtivatele seadustele. Vt jaotist Alustamine > Tähtis >
Kasutusest kõrvaldamine.







2.2.1   Kanalite ülevaade 1/3
Teleri vaatamise ajal Kanalite ülevaate avamiseks vajutage
klahvi OK. See ülevaade näitab telerisse installitud
telekanaleid ja raadiojaamu.


Valige klahviga u või v, w või x kanal või jaam. Valitud
kanali või jaama kuulamiseks või vaatamiseks vajutage
klahvi OK.


Kanali seadeid muutmata kanalite ülevaatest väljumiseks
vajutage klahvi Back b.


Ekraanile kuvatud kanalite ülevaate ajal võite vajutada
klahvi Options o, et siseneda järgmistesse režiimidesse:


Valikute loetelu


Valige, millised kanalid on Kanalite ülevaates kuvatud.
Kui teleri vaatamise ajal on filter seatud Kanalite ülevaate
režiimi, vajutage klahvi P+/- kanalite kerimiseks filtreeritud
ülevaate režiimis.


Märgi lemmikuks


Kanalite ülevaates esiletõstetud kanali saate muuta
lemmikkanaliks.


Vt jaotist Lisateavet > Lemmikkanalid.


...







2.2.1   Kanalite ülevaade 2/3
Järjestuse muutmine


Kanaleid saate ülevaates ümberjärjestada.


1 Valige kanalite järjestuse muutmise alustamiseks
menüüst Valikud o käsk Paiguta ümber.


2 Tõstke kanal esile ja vajutage klahvi OK.


3 Teisaldage kanal navigeerimisklahvidega soovitud kohta.


4 Asukoha kinnituseks vajutage klahvi OK.


Seejärel saate järgmise kanali esile tõsta ja toimida
samamoodi.


Teisaldamise peatamiseks vajutage klahvi Options o ja
valige käsk Lõpeta ümberpaigutamine.


Nime muutmine


Kanali nime saate muuta.


1 Navigeerige Kanalite ülevaates kanalile, mille nime
soovite muuta.


2 Valige menüüs Valikudo käsk Nimeta ümber.


3 Märgi kustutamiseks vajutage klahvi Back b. Kasutage
vajaliku märgi valimiseks kaugjuhtimispuldi numbriklahve
samamoodi nagu SMS-sõnumite saatmisel. Erisümboli
sisestamiseks kasutage numbriklahvi 0. Teksti sisestamise
lõpetamiseks vajutage klahvi OK.


4 Valige käsk Tehtud ja nime muutmise lõpetamiseks
vajutage klahvi OK.


...







2.2.1   Kanalite ülevaade 3/3
Peidetud kanalite näitamine


Teil on võimalik näidata kõiki kanaleid, k.a kõiki peidetud
kanaleid. Kanaleid saate nii peidust välja tuua kui ka peita.


1 Valige menüüst Valikud o käsk Näita peidetud kanaleid.


2 Navigeerige kanali reale.


3 Vajutage klahvi Options o ja valige Peida või Too kanal
peidust välja.


Seejärel saate navigeerida järgmise kanali juurde ja
toimida samamoodi.


Ekraanikuvast Näita peidetud kanaleid väljumiseks
valige Valikute menüüst käsk Välju peidetud kanalite
menüüst. Kui järgmine kord avate ülevaate, siis on see
juba kohandatud.


Kanali peitmine


Tehke see valik, kui soovite Kanalite ülevaates mingi kanali
peita. Pärast kanali peitmist on see Kanalite ülevaate
järgmisel avamisel juba peidetud.


Peidetud kanalite peitmise lõpetamiseks valige käsk Näita
peidetud kanaleid menüüst Valikudo.







2.2.2   Kodumenüüh
Kodumenüüst saate valida teleriga tehtavaid toiminguid.


Kodumenüü avamiseks vajutage klahvi h.


Toimingu alustamiseks tõstke navigeerimisklahvidega
ühendus esile ja vajutage klahvi OK.


Käsuga Lisa oma seadmed saate lisada antud seadmega
alati seotud toimingu.


Kodumenüüst väljumiseks vajutage uuesti klahvi h.







2.2.3   Lisa oma seadmed
Pärast seadme ühendamist teleriga lisage see seade alati
ühendusena Kodumenüüsse. Pärast selle seadme lisamist
Kodumenüüsse saate teleri lihtsalt selle seadmega
ühendada.


Kodumenüüs valige Lisa oma seadmed ja vajutage OK.
Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.


Teler palub teil valida seadme ja liidese, mille külge seade
ühendada.


Pärast seda lisatakse seade Kodumenüüsse.


Seadme eemaldamiseks Kodumenüüst tehke valik,
vajutage klahvi Options o ja valige loetelust käsk
Eemalda seade. Vajutage klahvi OK.







2.2.4   Seadistamine
Kodumenüü element Seadistamine sisaldab enamikku
teleri seadistustest.


Menüüst Seadistamine saate:


• valida pildi ja heli seadistusi,


• seadistada mõningaid erifunktsioone,


• värskendada või uuesti installida telekanaleid,


• värskendada teleri tarkvara.


• ...


Tehke Kodumenüüs valik Seadista ja vajutage klahvi OK.


Valige klahvidega w või x, u või v seade ja vajutage
klahvi OK.


Seadistamismenüüst väljumiseks vajutage klahvi Back b.







2.2.5   Valikud o
Valikute menüü võimaldab ekraanile kuvatud funktsioone
mugavalt seadistada.


Igal juhul vajutage saadaolevate valikute kuvamiseks
klahvi Options o.


Väljumiseks vajutage uuesti klahvi Options o.







2.2.6   Elektrooniline telekava
Elektroonilise telekava menüüst saate vaadata kavas
olevate telesaadete loetelu (ainult digitaalsete saadete
korral). Ka saate klahvi Guide vajutamisel esitada
ühendatud USB-mäluseadmelt fotosid, muusikat või
videoid.


Teleri vaatamise ajal elektroonilise telekava avamiseks
(juhul kui see on saadaval) vajutage klahvi Guide g.


USB-mäluseadme sisu näitamiseks vajutage mäluseadet
sirvides Guide g.


Vt jaotist Lisateavet > Elektrooniline telekava või Lisateavet
> Multimeedia.







2.3.1   Kanalite vahetamine
Telekanalite lülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi
klahvi P + või —. Kui teate kanalinumbrit, siis kasutage
numbriklahve.


Eelmisele kanali naasmiseks


vajutage klahvi Back b.


Kui digitaalsed raadiosaated on saadaval, siis
raadiojaamad salvestatakse. Lülitage raadiojaamu
sarnaselt telekanalitele. Tavaliselt algavad raadiojaamad
kanalinumbrist 400.


Kanalite ülevaade


Teleri vaatamise ajal Kanalite ülevaate avamiseks vajutage
klahvi OK. Valige navigeerimisklahvidega kanal ja kanali
sisselülitamiseks vajutage klahvi OK.


Kanalite ülevaatest väljumiseks ilma asetust muutmata
vajutage klahvi Back b.







2.3.2   Saateteave
Digitaalse telekanali vaatamise ajal on saadaval teave nii
vaadatava kui ka järgmise saate kohta.


Teleri vaatamise ajal vajutage vaadatava kanali saate kohta
ekraanile teabe kuvamiseks klahvi Infoi.


Saateteabe sulgemiseks vajutage uuesti klahvi Info i.


Valikud o


Ajal, mil ekraanile on kuvatud saateteave, vajutage
vaadatava digikanali kvaliteedi kohta teabe saamiseks
klahvi Options o.







2.3.3   Ooterežiimi lülitamine
Sisselülitatud teleri ooterežiimi lülitamiseks vajutage
kaugjuhtimispuldi klahvi O.


Ooterežiimi klahv hakkab punaselt põlema.


Olgugi,et teler tarbib ooterežiimis väga vähe energiat,


jätkub energia tarbimine.


Kui te ei kasuta telerit pikema aja jooksul, soovitame
lülitada teler klahviga O välja ja tõmmata teleri toitejuhe
seinakontaktist välja.


Kui te ei leia kaugjuhtimispulti üles, kuid soovite teleri
ooterežiimi lülitada, vajutage televiisori küljel asuvat
nuppu O. Nii lülitub teler välja.


Teleri sisselülitamiseks vajutage uuesti klahvi O.







2.3.4   Nutikad seaded
Teleri saate lülitada ühele eelnevalt määratletud
seadistusele, mis kõige paremini sobib hetkel vaadatava
saatega. Iga selline seadistus ühendab pildi ja heli.


Vajutage teleri vaatamise ajal klahvi Options o ja valige
menüü Pilt ja heli. Vajutage klahvi OK.


Valige suvand Nutikad seaded ja vajutage klahvi OK.


Valige loetelust seadistus ja vajutage klahvi OK.


• Isiklik - teler lülitatakse menüüde Pilt ja Heli isiklikele
seadistustele.


• Elav – rikkalik ja dünaamiline seadistus, ideaalne
kasutamiseks päevasel ajal.


• Tavaline – tavalised tehase algseaded.


• Kino – ideaalsed seadistused filmi vaatamiseks.


• Mäng – ideaalsed seadistused mängimiseks.


• Energiasääst – kõige energiasäästlikum seadistus.







2.3.5   Pildi kuvasuhe 1/2
Seadistage pildi kuvasuhe, kui ekraanile kuvatakse mustad
ribad. Ideaalne on muuta pildi kuvasuhe selliseks, mis
täielikult kataks ekraani.


Teleri vaatamise ajal pildi kuvasuhte menüüsse
sisenemiseks vajutage klahvi Format f, valige
saadavalolev pildi kuvasuhe ja vajutage klahvi OK.


Kui saate subtiitrid on peidetud, vajutage pildi ülespoole
nihutamiseks klahvi u.


Saate valida järgmiseid pildi kuvasuhte seadistusi.


Automaatne kuvasuhe


Pilt suurendatakse automaatselt selliseks, et kogu ekraan
oleks täidetud. Minimaalsed pildi moonutused, subtiitrid
jäävad nähtavaks.


Arvutile sobimatu.


Menüüst > Seadistamine > Pilt > Automaatse
vormindamise režiim saate valida kahte
automaatvormingu seadistust:


• Automaatne täitmine – ekraan täidetakse nii palju kui
võimalik.


• Automaatne suumimine – säilitatakse pildi originaalne
kuvasuhe,


mustad ribad võivad nähtavad olla.


...







2.3.5   Pildi kuvasuhe 2/2
Ülisuur kuva


Eemaldatakse 4:3 kuvasuhtega saadete mustad külgribad.
Pilt seadistatakse selliseks, et täidaks ekraani.


4:3 kuvasuhe


Saade kuvatakse 4:3 kuvasuhtega.


16:9-ni laiendatud film


Kuvasuhe skaleeritakse kuni 16:9.


Laiekraan


Kuvasuhe venitatakse kuni 16:9.


Skaleerimata


Maksimaalne teravus. Ääristel võib esineda moonutusi.
Mustad ribad võivad ilmuda arvutist allalaetud piltidel.
Ainult HD- ja arvuti režiimis.







2.4   DVD-filmi vaatamine
DVD-mängijaga DVD-filmi vaatamiseks lülitage sisse oma
DVD-mängija, sisestage plaat ja vajutage mängijal nuppu
Play. Kui DVD-mängija on ühendatud HDMI-ühenduse abil
ja ühildub EasyLink HDMI-CEC süsteemiga, kuvatakse pilt
automaatselt ekraanile.


Kui DVD-pilt ei ilmu ekraanile, vajutage kaugjuhtimispuldi
klahvi h ja valige suvand DVD-mängija. Vajutage klahvi
OK.


Oodake mõni sekund, kuni ekraanile kuvatakse DVD-pilt.


Kui DVD-mängijat pole veel Kodumenüüsse lisatud, vt
Teleri kasutamine > Menüüd > Lisa oma seadmed.







2.5   Teleri vaatamine digivastuvõtja kaudu
Kui vaatate telerit digivastuvõtja kaudu, olles kaabel- või
satelliittelevisiooni klient, ühendage vastuvõtja ja lisage
vastuvõtja Kodumenüüsse.


Vastuvõtja lisamiseks Kodumenüüsse vt Teleri kasutamine
> Menüüd > Lisa oma seadmed.


Vastuvõtja saadete vaatamiseks lülitage vastuvõtja sisse.
Kui vastuvõtja saade ei ilmu automaatselt, vajutage
ühenduste klahvi h ja valige Kodumenüüst vastuvõtja.
Vajutage klahvi OK.


Kasutage telekanalite valimiseks digivastuvõtja
kaugjuhtimispulti.







2.6   TV vaatamine ühendatud seadmest
Pärast ühendatud seadme lisamist Kodumenüüsse saate
lihtsalt ja otse valida seadet, millelt soovite saadet vaadata.


Seadme lisamiseks Kodumenüüsse vt Teleri kasutamine >
Menüüd > Lisa oma seadmed.


Ühendatud seadme telerist vaatamiseks vajutage klahvi
h ja valige Kodumenüüst seade. Vajutage klahvi OK.


Kui Kodumenüü ei sisalda soovitud seadet, valige
menüüst Ühendused soovitud seade.


Ühenduste loetelu avamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi
või teleri küljel asuvat klahvi s  Source.


Valige seade või selle liides ja vajutage klahvi OK.







3.1.1   Teleteksti lehekülje valimine
Enamik telekanaleid edastab teavet teleteksti kaudu.


Vajutage teleri vaatamise ajal MHEG / Teletext.


Teleteksti sulgemiseks vajutage uuesti MHEG / Teletext.


Lehekülje valimiseks:


• Sisestage numbriklahvidega lehekülje number.


• Järgmise või eelmise lehekülje vaatamiseks vajutage
klahvi P +/- või u või v või b.


• Vajutage värviklahvi ekraani allosas värviliselt märgitud
erifunktsioonide valimiseks.







3.1.2   Teleteksti keele valimine
Mõned digiTV edastajad pakuvad teleteksti mitmes keeles.
Teil on võimalik valida põhikeel ja üks alternatiivkeel.


Vajutage h > Seadistamine > Installimine > Keeled >
Põhikeel või Alternatiivkeel ja valige sobiv teleteksti keel.







3.1.3   Teleteksti alamlehekülgede valimine
Teatud numbriga teleteksti leheküljel võib olla mitu
alamlehekülge.


Leheküljed on näidatud põhilehekülje numbri kõrvale
kuvatud ribal.


Kasutage klahve w või x alamlehekülje valimiseks, kui
need on teleteksti leheküljel saadaval.







3.1.4   T.O.P. TXT-ivalimine
Te ei pea kasutama leheküljenumbreid, vaid saate T.O.P.
teleteksti kasutades lihtsalt ühelt teemalt teisele üle
minna.


Kõik kanalid ei edasta T.O.P. teleteksti.


Kui teleteksti režiim on sisselülitatud, vajutage klahvi Info
i.


Ekraanile kuvatakse T.O.P. teksti ülevaade.


Lehekülje vaatamiseks valige teema ja vajutage klahvi OK.







3.1.5   Teletekstist otsimine
Teleteksti režiimis saate kiiresti leida järjestikuliste
leheküljenumbritega seotud teema. Ka saate teleteksti
lehekülgedelt otsida teatud sõnu.


Lülitage sisse teletekst ja vajutage klahvi OK. Lehekülje
esimene sõna või esimene indeksnumber on ekraanil esile
tõstetud.


Vajutades klahve w või x, u või v liikuge lehekülje
järgmise sõna või numbri juurde.


Esiletõstetud sõna või numbrit sisaldava lehekülje
otsinguks vajutage klahvi OK.


Iga kord, kui vajutate klahvile OK, leitakse järgmine
lehekülg, mis sisaldab nimetatud esiletõstetud sõna või
numbrit.


Režiimist Otsing väljumiseks vajutage MHEG / Teletext.







3.1.6   Teleteksti valikud 1/2
Alamlehekülgede automaatseks tsükliliseks kerimiseks,
märkide seadistuste muutmiseks, teleteksti lehekülgede
külmutamiseks, telekanali ja teleteksti teineteise kõrvale
paigutatult vaatamiseks või teleteksti kuvamiseks
uuesti täisekraanile vajutage teleteksti režiimis
kaugjuhtimispuldi klahvi Options o.


Lehekülje fikseerimine


Peatage alamlehekülgede automaatne kerimine või
peatage lehekülgedelugeja, kui olete sisestanud väära
leheküljenumbri või kui lehekülg pole saadaval.


Kaheosaline ekraan / täisekraan


Pole saadaval koos Digiteksti teenustega.


Valige režiim Kaheosaline ekraan telekanali ja teleteksti
teineteise kõrvale kuvamiseks.


Teleteksti täisekraanil uuesti vaatamiseks valige režiim
Täisekraan.


Nähtavale toomine


Peitke või tooge nähtavale lehekülje varjatud teave (nt
mõistatuste või puslede lahendused).


...







3.1.6   Teleteksti valikud 2/2
Tsüklilised alamleheküljed


Kui valitud leheküljel on olemas alamleheküljed, siis saate
neid automaatselt tsükliliselt kerida.


Keel


Osa keeli kasutab teistsugust märgikomplekti. Teksti
õigeks näitamiseks lülitage sisse sobiv märgikomplekt.


Teleteksti lehekülje suurendamine


Mugavamaks lugemiseks saate teleteksti lehekülge
suurendada.


Lehekülje ülemise osa suurendamiseks vajutage
teleteksti režiimis klahvi f ja lehekülje alumise osa
suurendamiseks uuesti klahvi f. Suurendatud lehekülge
saate kerida klahvide u või v abil.


Lehekülje tavalise suuruse taastamiseks vajutage uuesti
klahvi f.







3.1.7   Digitekst (ainult UK)
Mõned digiTV sisuteenuse pakkujad (nt BBC1) pakuvad
oma digiTV-kanalites sihtotstarbelisi digiteksti või
interaktiivseid teenuseid. Nende teenuste hulka kuuluvad
numbrite, värvuste ja navigeerimisklahvidega tavaline
teletekst.


Vajutage teleri vaatamise ajal klahvi MHEG / Teletext ja
liikuge elementide valimiseks või esiletõstmiseks.


Kasutage suvandi valimiseks värvilisi klahve ja vajutage
kinnitamiseks või aktiveerimiseks klahvi OK.


Digiteksti funktsiooni või interaktiivsete teenuste
tühistamiseks vajutage uuesti MHEG / Teletext.


Digiteksti teenuste osutamine on blokeeritud, kui saates
edastatakse subtiitreid ja kui menüüs Omadused on
subtiitrid sisse lülitatud.


Vt jaotist Subtiitrid ja keeled > Subtiitrid.







3.1.8   Teletekst 2.5
Telekanali kaudu edastatud Teletekst 2.5 pakub rohkem
värvusi ja paremat graafikat.


Režiim Teletext 2.5 aktiveeritakse kui tavaline tehase
algseade.


Selle režiimi väljalülitamiseks valige menüü h >
Seadistamine > Installimine > Eelistused > Teletekst 2.5.







3.2   Lemmikkanalid
Pärast installimise lõpetamist on kõik telekanalid ja
raadiojaamad lisatud Kanalite ülevaatesse.


Sellest ülevaatest saate kanaleid ja jaamu märkida
lemmikuteks ja seadistada Kanalite ülevaate ainult nende
lemmikute näitamiseks.


Teleri vaatamise ajal Kanalite ülevaate avamiseks
vajutage klahvi OK. Vajutage esiletõstetud kanali korral
klahvi Options o. Esiletõstetud kanali muutmiseks
lemmikkanaliks valige suvand Märgi lemmikuks.
Lemmikkanalid tähistatakse märgiga F. Lemmikkanali
märgistuse tühistamiseks kasutage suvandit Kustuta
lemmikute hulgast.


Valikute loetelu


Kanalite ülevaate suvandist Valikute loetelu saate
seadistada, et ülevaates näidataks ainult teie
lemmikkanaleid.


Vt Teleri kasutamine > Menüüd > Kanalite ülevaade.







3.3.1   Elektrooniline telekava 1/3
Elektrooniline telekava on ekraanile kuvatav telesaadete
kava*. Seda telekava pakuvad saadete edastajad. Teil on
võimalik seadistada saate algust meeldetuletav sõnum või
valida saateid žanri kaupa.


Elektroonilise telekava avamiseks vajutage teleri
vaatamise ajal klahvi Guideg. Saadavusel kuvatakse
ekraanile loetelu parajasti näidatavatest saadetest. Selle
teabe laadimine võib võtta natuke aega. Elektroonilise
telekava sulgemiseks vajutage klahvi Guideg.


* Olenevalt teie teenusepakkujast on saadaval hetkel/
järgmisena eetris olev või 8 päeva elektrooniline telekava. 8
päeva telekava on saadaval vaid teatud riikides.







3.3.1   Elektrooniline telekava 2/3
Navigeerige saadete loetelusse.


Teave i


Saate üksikasjade ja kokkuvõtte lugemiseks vajutage
klahvi Info i.


Saate algamisel ekraanile sõnumi kuvamiseks valige
Meeldetuletuse seadistamine ja vajutage klahvi OK. Saade
tähistatakse märgiga ©. Sõnumi tühistamiseks valige
Kustuta meeldetuletus ja vajutage klahvi OK. Otse saadet
näitavale telekanalile siirdumiseks valige suvand Vaata
kanalit ja vajutage klahvi OK.


Valikud o


Vajutage elektroonilises telekavas klahvi Options o ja
valige järgmised toimingud.


• Meeldetuletuse seadistamine


Pärast meeldetuletuse seadistamist on valikus
Ajastatud meeldetuletused saadaval loetelu kõikide
meeldetuletustega.


• Päeva muutmine


Eelmise või järgmise päeva saadete kuvamine.


• Lisateave


Avatakse ekraanikuva saate üksikasjade ja kokkuvõttega.


...







3.3.1   Elektrooniline telekava 3/3
• Otsi žanri järgi


Vaadake kõiki saateid žanri kaupa. Täiendava teabe
saamiseks või meeldetuletuse seadistamiseks valige
saade ja vajutage klahvi Info i.


• Lemmiksaadete loetelu


Seadistatakse kanalid, mis kantakse elektroonilise
telekava loetelusse (maks. 50 kanalit).







3.4.1   Unetaimer
Unetaimeri abil saate lülitada teleri ooterežiimi või
ooterežiimist välja määratletud ajal.


Sulgege kasutusjuhend ja klõpsake menüüsid h >
Seadistamine > Omadused > Unetaimer.


Unetaimeri liugribalt saate seadistada 5-minutiste
sammudega kuni 180-minutise aja.


Kui see on seadistatud 0 minutile, on unetaimer välja
lülitatud.


Teleri saate alati varem välja lülitada või seadistatud aja
lähtestada.







3.4.2   Lapselukk 1/2
Selleks et lapsed ei saaks telerit vaadata, saate teleri
lukustada või vanusepiiranguga sobimatute saadete
vaatamise blokeerida.


Isikliku koodi seadistamine


Enne teleri Lapselukuga lukustamist või vanusepiirangu
seadistamist, seadistage oma isiklik lukustuskood,
klõpsates menüüsid h > Seadistamine > Omadused >
Seadista kood.


Sisestage numbriklahvidega neljakohaline kood.


Vajadusel saate alati koodi muuta.


Lapselukk


Kõikide telekanalite ja seadmetest laetavate saadete
lukustamiseks valige Lapseluku seadistuseks Lukusta.


Pärast Lapseluku seadistamist peate teleri lukustusest
vabastamiseks sisestama oma isikliku koodi.


Lukk aktiveeritakse hetkel, mil sulgete menüü või lülitate
teleri ooterežiimi.


...







3.4.2   Lapselukk 2/2
Vanema määratlemine


Kui soovite vanusepiirangut seada, valige Lapseluku
seadeks Vanema määratlemine, misjärel saate loetelust
valida vanusepiirangu. Seadistage oma lapse vanus.
Kõrgema piiranguga saated blokeeritakse.


Loetelu vanusepiirangu seadistamiseks vt Lisateavet >
Taimerid ja lukud > Vanusepiirang.


Olete oma koodi unustanud?


Valige Muuda koodi, vajutage klahvi x ja sisestage
lukustusest vabastav kood 8888.


Sisestage uus isiklik kood ja kinnitage.


Eelmine kood kustutatakse ja uus kood salvestatakse.







3.4.3   Vanusepiirang
Sõltuvalt riigist varustavad mõned digisaadete
sisupakkujad oma saated vanusepiiranguga.


Kui vanusepiir on seadistatud lapse vanusest kõrgemana,
saade blokeeritakse.


Vanusepiirangu seadistamiseks klõpsake menüüsid h
> Seadistamine > Omadused > Lapselukk ja valige suvand
Vanema määratlemine.


Kui menüüst Lapselukk on valitud suvand Vanema
määratlemine, klõpsake menüüsid h > Seadistamine
> Omadused > Vanema määratlemine ja valige
vaatamisloaga programmidele vanusepiirang.


Suurema vanusepiiranguga saated blokeeritakse ja teler
küsib lukustuskoodi saate lahtilukustamiseks.


Vanusepiirang aktiveeritakse hetkel, kui sulgete menüü
või lülitate teleri ooterežiimi.


Vt jaotist Lisateavet > Taimerid ja lukud > Lapselukk.







3.5.1   Subtiitrid 1/3
Saadete subtiitrid on peaaegu kogu aeg saadaval.
Subtiitrite kuvamise saate seadistada püsivaks. Sõltuvalt
kanalist (analoog või digitaalne) kasutatakse erinevaid
meetodeid subtiitrite püsivaks kuvamiseks.


Digikanalite jaoks võite seadistada subtiitrite eeliskeele.


Analoogkanalite jaoks


Subtiitrite püsivaks kuvamiseks valige analoogtelekanal
ja vajutage teleteksti sisselülitamiseks klahvi MHEG /
Teletext.


Sisestage subtiitrite lehekülje kolmekohaline number
(tavaliselt 888) ja vajutage teleteksti väljalülitamiseks
uuesti klahvi MHEG / Teletext. Kui subtiitrid on saadaval,
siis nüüd need kuvatakse.


Iga analoogkanal vajab eraldi seadistamist.


...







3.5.1   Subtiitrid 2/3
Digikanalite jaoks


Subtiitrite püsivalt ekraanile kuvamiseks vajutage klahvi
Subtitle.


Valige Väljas, Sees või Summutamise ajal sees.


Sisselülitatud summutamisrežiimis näitab teler subtiitreid
ainult siis, kui heli on klahviga m summutatud.


...







3.5.1   Subtiitrid 3/3
Digikanalite subtiitrite keeled


Kui digikanalites on saadaval subtiitrid, siis saate loetelust
valida endale sobiva keele.


Vt jaotist h > Seadistamine > Omadused > Subtiitrite
keeled.


Valige saadaolevate keelte loetelust subtiitrite keel ja
vajutage klahvi OK.


Installimenüüs seadistatud eeliskeeled kaotavad ajutiselt
kehtivuse.







3.5.2   Helikeeled
DigiTV-kanalid suudavad saates kasutada erinevaid
helikeeli, mis edastatakse koos saatega. Te võite
seadistada eeliskeeltele ülemineku, kui need helikeeled
on saates edastatavate keelte hulgas.


Eelishelikeelte seadistamiseks klõpsake menüüsid h >
Seadistamine > Installimine > Keeled > Põhikeel. Samast
Keelemenüüst saate seadistada ka Teisese keele.


Teler lülitub automaatselt seadistatud keeltele, kui saade
toimub neis keeltes.


Kontrollimaks kas helikeel on saadaval, vajutage klahvi
Options o ja valige suvand Helikeel. Sellest loetelust
saate valida mõne teise keele.


Mõned digiTV-kanalid edastavad eriheli ja subtiitreid,
mis on kohandatud kas vaegkuulajatele või -nägijatele. Vt
jaotist Lisateavet > Erivajadustega kasutajad.







3.6.1   USB sirvimine 1/2
Teleris USB-mäluseadmelt fotode vaatamine või muusika
ja videote esitamine.


Sisestage USB-seade sisselülitatud teleri vasakul küljel
asuvasse USB-liidesesse.


Teler tuvastab seadme ja kuvab ekraanile USB-seadme
sisu loendi.


Juhul kui sisukorda ei näidata, klõpsake menüüd h > Sirvi
USB-d ja vajutage klahvi OK.


Valige ekraanil avatud USB-sisu loendist fail, mida soovite
esitada, ja vajutage klahvi OK või esitamise klahvi P.


Algab laulu, fotoslaidiseansi või video esitus.


Pausi tegemiseks vajutage uuesti klahvi P.


Järgmise faili esitamiseks vajutage klahvi x või P +.


Eelmise faili esitamiseks vajutage klahvi w või P -.


Muusikafaili kiireks edasikerimiseks vajutage klahvi Q.


Klahvi Options o vajutamisega valige toiming Ühekordne
esitamine, Korda, Lehitse, Keera jpm.


...







3.6.1   USB sirvimine 2/2
Videote vaatamine


Valige Telekava menüüst video ja esitamiseks vajutage
klahvi P.


Video peatamiseks vajutage pausi klahvi P.


Kiiresti edasiliikumiseks vajutage Q klahvi üks kord
aeglasemaks ja kaks korda kiiremaks edasiliikumiseks.
Tavakiirusega liikumiseks vajutage klahvi uuesti.


Vajutage klahvi Options o, et saada Täisekraan, Väike
ekraan, Esita üks kord jne.


USB-seadmete sirvimise režiimist väljumiseks vajutage
klahvi h ja valige mõni teine toiming või USB-seadme
ühenduse katkestamine.







3.7.1   Vaegkuuljad
Mõned digiTV-kanalid saadavad erilist heli ja subtiitreid,
mis on kohandatud vaegkuulajatele.


Vaegkuulajatele mõeldud heli ja subtiitrite
sisselülitamiseks klõpsake menüüsid h > Seadistamine
> Paigaldamine > Keeled > Vaegkuulmine. Valige suvand
Sees ja vajutage klahvi OK.


Teler lülitatakse Vaegkuuljate ja subtiitrite (kui on saates
saadaval) näitamise režiimi.


Vaegkuuljate helikeele saadavuse kontrollimiseks vajutage
klahvi Options o ning valige Helikeel ja otsige kõrva
ikooniga tähistatud helikeelt.







3.7.2   Vaegnägijad
Mõned digiTV-kanalid saadavad erilist heli ja subtiitreid,
mis on kohandatud vaegnägijatele. Selles režiimis on
tavaline heli segatud lisakommentaaridega.


Vaegnägijatele mõeldud heli sisselülitamiseks vajutage
digiTV-kanalite vaatamise ajal klahvi Options o ja valige
suvand Vaegnägemine. Valige Sees ja vajutage klahvi OK.


Teler lülitatakse vaegnägijate heli (kui saates edastatakse)
režiimi.


Valikute menüüst saate vaegnägijate heli kuulamise
seadistada kas režiimi Kõlarid, Ainult kõrvaklapid või
Kõlarid ja kõrvaklapid.


Valikute menüüst saate ka lisakommentaaride
helitugevust muuta, selleks valige suvand Helitugevus -
vaegnägijad.


Vaegnägijate helikeele saadavuse kontrollimiseks vajutage
klahvi Options o ja valige Helikeel ja otsige silma
ikooniga tähistatud helikeelt.







4.1.1   Nutikad seaded
Teleri saate lülitada ühele eelnevalt määratletud
seadistusele, mis kõige paremini sobib hetkel vaadatava
saatega. Iga selline seadistus ühendab pildi ja heli.


Vajutage teleri vaatamise ajal klahvi Options o ja valige
menüü Pilt ja heli. Vajutage klahvi OK.


Valige suvand Nutikad seaded ja vajutage klahvi OK.


Valige loetelust seadistus ja vajutage klahvi OK.


• Isiklik - teler lülitatakse jaotises Seadistamine
sisalduvate menüüde Pilt ja Heli isiklikele seadistustele.


• Elav – rikkalik ja dünaamiline seadistus, ideaalne
kasutamiseks päevasel ajal.


• Tavaline – tavalised tehase algseaded.


• Kino – ideaalsed seadistused filmi vaatamiseks.


• Mäng – ideaalsed seadistused mängimiseks.


• Energiasääst – kõige energiasäästlikum seadistus.







4.1.2     Pilt 1/4
Pildimenüüst saate kõiki pildiseadistusi üksikult
seadistada.


Sulgege see kasutusjuhend ja vajutage menüüd h >
Seadistamine > Pilt.


Kasutage klahve w või x, u või v seadistuse valimiseks ja
häälestamiseks.


Seadistuse aktiveerimiseks vajutage klahvi OK.


• Seadistamisspikker


Pildi põhiseadistuste kõige lihtsamal viisil sooritamiseks
käivitage Seadistamisspikker.


Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.


• Kontrast


Muudetakse pildi heledate osade heleduse taset, jättes
tumedad osad muutmata.


• Heledus


Muudetakse kogu pildi valgustuse taset.


• Värvus


Muudetakse värviküllastuse taset.


...







4.1.2     Pilt 2/4
• Toon


Kui saated toimuvad NTSC-standardi järgi, siis selle tase
kompenseerib värvusemuutused.


• Teravus


Muudetakse peendetailide teravust.


• Müravähendus


Funktsiooni kasutatakse pildi müra filtreerimiseks ja
vähendamiseks. Seadistage tasemed Minimaalne,
Keskmine, Maksimaalne või Väljas.


• Värvitoonid


Värvitoonid seadistatakse tasemele Tavaline, Soe
(punakas) või Külm (sinakas). Seadistuse muutmiseks oma
eelistustele vastavaks valige Kohandamismenüüst suvand
Kohandatud.


• Kohandatud värvitoonid


Pildi värvustemperatuuri muutmiseks valige liugribalt …


- R-WP punase valgepunkt,


- G-WP rohelise valgepunkt,


- B-WP sinise valgepunkt,


- R-BL punase musta tase,


- G-BL rohelise musta tase.


...







4.1.2     Pilt 3/4
• Pixel Plus/Pixel Precise HD


Kontrollitakse teleri Pixel Plus/Pixel Precise HD täpsemaid
seadeid.


- HD Natural Motion


Eemaldatakse liikumisvõbelus ja taastatakse sujuv
liikumine, eriti filmides. See seadistus pole kõikide
mudelite puhul saadaval.


- 100 Hz LCD


Võimaldab kiiret pikslireaktsiooni, mis tagab ülima
liikumisteravuse mis tahes filmi või spordiülekande
vaatamisel. See seadistus pole kõikide mudelite puhul
saadaval.


- Dünaamiline kontrastsus


Seadistatakse tase, mil teler parandab automaatselt pildi
pimedas, keskmise valgustusega ja valgustatud aladel
olevad detailid.


- Dünaamiline taustvalgustus


Seadistatakse tase, mil ekraani heleduse intensiivsuse
hämardamisega vähendatakse energiatarvet. Valige parim
energiatarve või pilt parima heleduse intensiivsusega.


...







4.1.2     Pilt 4/4
- MPEG-tehise vähendamine


Teeb pildi digisiirded sujuvamaks.


- Värvivõimendus


Teeb värvid elavamaks ja parandab heledavärviliste
detailide lahutusvõimet.


• Arvutirežiim


Arvuti ühendamisel seadistatakse teler ideaalsetele
eelseadistatud arvutiseadistustele.


• Valgussensor


Pildi seadistused häälestatakse automaatselt ruumi
valgustustingimustele vastavaks. Valgussensor lülitub kas
sisse või välja.


• Pildi kuvasuhte / automaatse kuvasuhte režiim


Vt jaotist Teleri kasutamine > Teleri vaatamine > Pildi
kuvasuhte häälestamine


• Pildi nihe


Võimaldab pilti navigeerimisklahvidega ekraanil
vertikaalselt nihutada.







4.1.3     Heli 1/3
Menüüst Helimenüü saate kõiki pildiseadistusi ükshaaval
seadistada.


Sulgege see kasutusjuhend ja vajutage menüüd h >
Seadistamine > Pilt.


Kasutage klahve w või x, u või v seadistuse valimiseks ja
häälestamiseks.


Seadistuse aktiveerimiseks vajutage klahvi OK.


• Bass


Muudetakse heli madalamaid toone. Seadistuse
muutmiseks valige iga riba.


• Tiiskant


Muudetakse heli kõrgemaid toone. Seadistuse
muutmiseks valige iga riba.


• Helitugevus


Muudetakse helitugevust.


Kui te ei soovi, et helitugevuse riba kuvatakse ekraanile,
klõpsake menüüsid h > Seadistamine > Installimine >
Eelistused > Helitugevuse riba. Valige Väljas ja vajutage
klahvi OK.


...







4.1.3     Heli 2/3
• Heli keel


Kuvatakse edastatavate digiTV-kanalite helikeelte loetelu.


Menüüst h > Seadistamine > Installimine > Keeled >
Põhiline heli saate seadistada eelishelikeele.


• Kaksikrežiim I-II


Saadete edastuse korral saate valida kahe erineva keele
vahel.


• Mono/Stereo


Stereosaadete edastamise korral saate iga telekanali
lülitada kas Mono- või Stereorežiimi.


• Teleri kõlarid


Pärast teleri ühendamist helisüsteemiga saate teleri
kõlarid välja lülitada.


Kui teie helisüsteem toetab EasyLinki, vt jaotist
Ühendused > EasyLink.


Kui soovite et teler esitaks helisüsteemist edastatava
helisignaali automaatselt, valige suvand Automaatne
(EasyLink).


...







4.1.3     Heli 3/3
• Ruumiline heli


Teler lülitatakse sõltuvalt saatejaamast automaatselt
parimasse ruumilise heli režiimi. Valige Sees või Väljas.


• Kõrvaklappide helitugevus


Muudetakse kõrvaklappide helitugevust.


Teleri kõlarite heli saate summutada klahviga m.


• Delta-helitugevus


Ühtlustab erinevate kanalite või külgeühendatud
seadmete helitugevused. Esmalt lülitage sisse


soovitud kanal või seade, mille helitugevust soovite
ühtlustada.


• Tasakaal


Seadistatakse vasaku või parema kõlari tasakaal parimaks
sobitumiseks kuulamisasukohaga.


• Automaatne helitugevuse ühtlustamine


Vähendatakse järske helitugevuse erinevusi reklaamide
alguses või kanalite ümberlülitamisel. Valige Sees või
Väljas.







4.1.4   Tehaseseaded
Saate taastada teleri tehaseseaded.


Te saate lähtestada ainult pildi ja heli seadistusi.


Sulgege kasutusjuhend ja klõpsake menüüsid h>
Seadistamine > Installimine > Tehase algseaded> ja
vajutage klahvi OK.







4.2.1   Järjestuse ja nime muutmine 1/2
Pärast esmast installimist võib teil tekkida soov muuta
installitud kanalite järjestust või nime. Paigutage
telekanalid Kanalite ülevaates vastavalt oma eelistustele
või andke äratuntavad nimed.


Teleri vaatamise ajal Kanalite ülevaate avamiseks vajutage
klahvi OK. Kanalite ülevaade näitab telerisse installitud
telekanaleid ja raadiojaamu.


Järjestuse või nime muutmiseks vajutage klahvi Options
o ja valige sooritatav toiming.


Järjestuse muutmine


Kanaleid saate ülevaates ümberjärjestada.


1 Valige kanalite järjestuse muutmise alustamiseks
menüüst Valikud o käsk Paiguta ümber.


2 Tõstke kanal esile ja vajutage klahvi OK.


3 Teisaldage kanal navigeerimisklahvidega soovitud kohta.


4 Asukoha kinnituseks vajutage klahvi OK.


Seejärel saate järgmise kanali esile tõsta ja toimida
samamoodi.


Teisaldamise peatamiseks vajutage klahvi Options o ja
valige käsk Lõpeta ümberpaigutamine.


...







4.2.1   Järjestuse ja nime muutmine 2/2
Nime muutmine


Kanali nime saate muuta.


1 Navigeerige Kanalite ülevaates kanalile, mille nime
soovite muuta.


2 Valige menüüs Valikudo käsk Nimeta ümber.


3 Märgi kustutamiseks vajutage klahvi Back b. Kasutage
vajaliku märgi valimiseks kaugjuhtimispuldi numbriklahve
samamoodi nagu SMS-sõnumite saatmisel. Erisümboli
sisestamiseks kasutage numbriklahvi 0. Teksti sisestamise
lõpetamiseks vajutage klahvi OK.


4 Valige käsk Tehtud ja nime muutmise lõpetamiseks
vajutage klahvi OK.







4.2.2   Kanalite värskendamine 1/2
Teleri esmakordsel sisselülitamisel toimub kanalite täielik
installimine.


Teleri saate seadistada digikanalite automaatse lisamise
või eemaldamise režiimi. Kanali värskendamistoimingu
võite käivitada ka käsitsi.


Automaatne värskendamine


Teleri seadistamiseks digikanalite automaatse
värskendamise režiimi jätke teler ooterežiimi. Kord päevas
värskendab teler eelnevalt leitud kanalid ja salvestab uued
kanalid. Tühjad kanalid eemaldatakse kanalite ülevaatest.


Pärast kanalite värskendamist kuvatakse teleri
sisselülitamisel vastav sõnum ekraanile.


Kui te ei soovi selle sõnumi ekraanile kuvamist, valige
menüüst h > Seadistamine > Installimine > Kanali
installimine > Kanalivärskendusteade sõnumi väärtuseks
Ei.


...







4.2.2   Kanalite värskendamine 2/2
Käsitsi värskendamine


Selleks et kanaleid ise mistahes ajal värskendada klõpsake
menüüsid h> Seadistamine > Installimine > Kanali
installimine > Automaatne installimine ja vajutage klahvi
OK.


Alustage värskendamist ja valige suvand Kanalite
värskendamine.


Alustatakse värskendamist, mis võib kesta mõne minuti.







4.2.3   Kanalite uuesti installimine
Teleri esmakordsel sisselülitamisel toimub kanalite täielik
installimine.


Te võite seda täielikku installimist korrata keele, riigi ja
kõikide saadaval olevate telekanalite seadistamiseks.


Täielik installimine


Teleri kanalite uuesti installimiseks klõpsake menüüsid
h > Seadistamine > Installimine > Kanali installimine >
Automaatne installimine ja vajutage klahvi OK.


Alustage installimist ja valige suvand Installi kanalid
uuesti.


Alustatakse värskendamist, mis võib kesta mõne minuti.


Kanalite järjestuse ja nime muutmiseks vt jaotist
Seadistamine > Kanalid > Muuda järjestust ja nime.







4.2.4   Digivastuvõtu kvaliteet 1/2
Kui te võtate digitaalseid telesaateid (DVB) vastu oma
antenniga (DVB-T) või kasutate kaabelTV-kanalite
vastuvõtuks TV-tuunerit (DVB-C), saate kontrollida kanali
kvaliteeti ja signaalitugevust.


Halva vastuvõtu korral saate vastuvõtu parandamiseks
oma antenni asukohta muuta. Parimate tulemuste
saavutamiseks pöörduge antennipaigalduse spetsialisti
poole.


Selliste digikanalite kvaliteedi kontrollimiseks valige kanal,
vajutage h > Seadistamine > Installimine > Kanalite
installimine > Digitaalne: Vastuvõtu test > Otsi ja vajutage
klahvi OK.


Ekraanile kuvatakse selle kanali digisagedus.


Halva vastuvõtu korral muutke antenni asukohta. Valige
suvand Otsi ja selle sageduse signaalikvaliteedi kontrolliks
vajutage uuesti klahvi OK.


...







4.2.4   Digivastuvõtu kvaliteet 2/2
Vajaliku digisageduse saate ka ise sisestada.


Valige sagedus, osutage nooleklahvidega x ja w numbrile
ja muutke klahvidega u ja v number. Selle sageduse
kontrolliks vajutage suvandit Otsi.


Kui võtate vastu DVB-C-kanalit, kuvatakse suvandid
Sümboli kiiruse režiim ja Sümboli kiirus.


Kui kaabelTV-teenusepakkuja ei ole teile teatanud
vajalikke sümbolikiiruse väärtusi, valige Sümboli kiiruse
režiim suvandiks Automaatne. Teatatud väärtuse võite
numbriklahvidega sisestada väljale sümbolikiirus.







4.2.5   Analoogkanalite käsitsi installimine 1/2
Analoogtelekanaleid saate kanalikaupa käsitsi häälestada.


Analoogkanalite käsitsi installi alustamiseks klõpsake
menüüsid h > Seadistamine > Installimine > Kanali
installimine > Käsitsi installimine - analoog.


Järgige selle menüü igat sammu.


Neid samme saate korrata, kuni olete kõik analoogkanalid
installinud.


1 Süsteem – oma antenni korral on teil vaja valida riik või
maailmajagu, kust telekanalit edastatakse. Kui võtate
telekanaleid vastu kaabelTV-süsteemist, peate riigi või
maailmajao valima üks kord.


2 Otsi kanalit – toimub analoogTV-kanalite otsing.
Otsing algab automaatselt, kui sageduse võite ka käsitsi
sisestada. Kui kanali vastuvõtt on halb, valige uue otsingu
sooritamiseks suvand Otsi järgmine. Kui soovite selle
telekanali salvestada, vajutage suvandit Tehtud ja vajutage
klahvi OK.


...







4.2.5   Analoogkanalite käsitsi installimine 2/2
3 Peenhäälestus – klahvidega u ja v toimub leitud
kanali peenhäälestamine. Pärast kanali peenhäälestamist
klõpsake suvandit Tehtud.


4 Salvesta – klõpsates suvandit Salvesta praegune kanal
salvestatakse leitud kanal praeguse kanali numbriga
või klõpsates suvandit Salvesta uue kanalina uue kanali
numbriga.







4.2.6   Analoogkanalite peenhäälestus
Kui analoogTV-kanalite vastuvõtt on halb, võite proovida
telekanali peenhäälestamist.


Analoogkanalite peenhäälestamiseks klõpsake menüüsid
h > Seadistamine > Installimine > Kanali installimine >
Käsitsi install - analoog > Peenhäälesta.


Peenhäälestage kanalit klahvidega u ja v. Pärast kanali
peenhäälestamist klõpsake suvandit Tehtud.


Klõpsates suvandit Salvesta praegune kanal salvestatakse
peenhäälestatud kanal praeguse kanali numbriga või
klõpsates suvandit Salvesta uue kanalina uue kanali
numbriga.







4.2.7   DVB-T või DVB-C
Kui mõlema DVB-T ja DVB-C vastuvõtt on teie riigis
võimalik ja see teler on ettevalmistatud teie riigis mõlema
DVB-T ja DVB-C vastuvõtuks, on teil vaja enne kanalite
installimist valida kas DVB-T või DVB-C.


DVB-T või DVB-C vastuvõtuks vajutage h > Seadistamine
> Installimine > Kanalite installimine > Maaside- või
kaabel-DVB.


DVB-T paigaldamiseks valige Maaside.


DVB-C paigaldamiseks valige Kaabel.


DVB-C kanalite installimine


Kõik DVB-C teleseadistused on automaatsed, kuid DVB-
C võrk võib vajada mõningaid DVB-C teenusepakkuja
seadeid. Sisestage need seadistused või väärtused, kui
teler neid küsib.


Oma teleri saate installida DVB-T ja DVB-C vastuvõtuks.
Sellisel juhul peate kanalite installi kaks korda sooritama.
Esmalt sooritage installimine Maaside- ja seejärel
Kaabelrežiimis. Kanalite ülevaade näitab pärast mõlemaid,
nii DVB-T kui ka DVB-C telekanaleid.







4.2.8   Kella seaded
Mõnedes riikides ei edasta DigiTV-saatejaamad
UTC (Koordineeritud universaalaeg) ajasignaale.
Järelikult talvise ja suvise aja ümberlülitamine jäetakse
tähelepanuta. Seda saate kellaja seadistamisega
parandada.


Kui teler näitab valet aega, klõpsake menüüsid h >
Seadistamine > Installimine > Kell > Automaatne kellaaja
režiim ja valige Käsitsi.


Menüüs Päevavalguse säästmine valige vastavalt
kohalikule ajale Ühtlusaeg (talvel) või Suveaeg (suvel).







4.3.1   USB-mäluseadmega 1/3
Mõnel juhul on vaja värskendada teleri tarkvara. Käivitage
teleri tarkvara värskendamine. Seejärel laadige teleri
tarkvara internetist alla arvutisse. Kasutage tarkvara
arvutist telerisse laadimiseks USB-mäluseadet.


Ettevalmistused


Vajate kiire internetiühendusega arvutit. Vajate ka
minimaalselt 256 MB vaba mälumahuga USB-mäluseadet.
Veenduge, et kirjutuskaitse oleks väljalülitatud. Osa USB-
mäluseadmeid ei pruugi selles teleris toimida.


...







4.3.1   USB-mäluseadmega 2/3
1 Tuvastamine


Sulgege see kasutusjuhend ja klõpsake menüüsid h
> Seadistamine > Tarkvara värskendus > Värsk. kohe ja
vajutage klahvi OK.


Valige suvand USB ja vajutage klahvi OK.


Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.


Teler võib paluda ühendada USB-seadme teleri küljel
asuva USB-liidesega.


2 Laadimine arvutist USB-seadmesse


Pärast teleri tuvastusfaili kirjutamist USB-seadmesse,
sisestage USB-seade internetiga ühendatud arvutisse.
Topeltklõpsake USB-mäluseadme faili update.htm.
Klõpsake käsku Saada tuvastusfail. Kui uus tarkvara on
saadaval, laetakse see USB-seadmesse.


...







4.3.1   USB-mäluseadmega 3/3
3 USB-seadmest telerisse laadimine.


Ühendage USB-mäluseade uuesti teleriga.


Teleri uue tarkvaravärskenduse käivitamiseks järgige
ekraanile kuvatavaid juhiseid. Teler lülitub 10 sekundiks
välja ja siis uuesti sisse. Palun oodake.


Ärge:


• kasutage kaugjuhtimispulti,


• eemaldage USB-seadet telerist tarkvara värskendamise
ajal.


Kui värskendamise ajal toimus toitekatkestus, ärge kunagi
eemaldage USB-mäluseadet telerist. Toite taastumisel
jätkatakse teleri tarkvara värskendamist.


Pärast värskendamist kuvatakse ekraanile teade Operation
succesful (Toiming edukalt lõpetatud). Eemaldage USB-
seade ja vajutage kaugjuhtimispuldi klahvi O.


Ärge:


• vajutage kaks korda klahvi O,


• kasutage teleri klahvi O.


Teler lülitub 10 sekundiks välja ja siis uuesti sisse. Palun
oodake.


Nüüd on teleri tarkvara värskendamine lõpetatud.


Võite hakata telerit kasutama.







5.1.1   Toitejuhe
Veenduge, et toitekaabel oleks kindlalt telerisse
sisestatud. Veenduge, et juurdepääs seinakontakti
ühendatud pistikule oleks tagatud.


Eemaldage toitejuhe seinakontaktist alati pistikust, mitte
aga juhtmest tõmmates.


Hoolimata sellest, et see teler on väga väikese
energiatarbega, tõmmake toitekaabel energia
kokkuhoiuks seinakontaktist välja, kui te ei kasuta telerit
pikema aja jooksul.







5.1.2   Antennikaabel
Otsige teleri tagaküljelt üles antenni pistikupesa. Sisestage
antennikaabel kindlalt pessa Antenna a.







5.2.1   Kaabli kvaliteet
Enne seadmete ühendamist teleriga kontrollige, millised
liidesepesad on teleril saadaval. Ühendage seadmed
teleriga parima saadaoleva kvaliteediga kaablitega. Head
kaablid tagavad pildi ja heli kvaliteetse edastamise.


Selles kasutusjuhendis näidatud ühendused on
soovitatavad kõige kasutatavamate juhtumite jaoks. Ka
teised lahendused on võimalikud.


Erikaablite ja saadavalolevate ühenduste tüüpide kohta vt
lisateavet jaotisest Teavet kaablitest > HDMI jne.


Lisa oma seadmed


Pärast seadme ühendamist teleriga lisage see seade alati
ühendusena Kodumenüüsse. Pärast selle seadme lisamist
Kodumenüüsse saate teleri lihtsalt selle seadmega
ühendada.


Uue seadme lisamiseks klõpsake menüüd h > Lisa oma
seadmed. Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.







5.2.2    HDMI 1/2
HDMI-ühendus on parima pildi ja heli kvaliteediga.


Üks HDMI-kaabel edastab nii video- kui ka helisignaale.


Kasutage HDMI-kaablit kõrglahutuslike (HD)
telesignaalide edastamiseks.


Vastupidiselt Scart-kaablile edastab HDMI-kaabel pildi ja
heli signaale ainult ühes suunas.


Ärge kasutage pikemat kui 5-meetrist HDMI-kaablit.


...







5.2.2    HDMI 2/2
HDMI toetab HDCP-d (suure ribalaiusega digitaalne
sisukaitse). HDCP on kopeerimiskaitse signaal, mida
edastatakse koos HD-sisuga (DVD-plaat või Blu-ray plaat).


DVI-st HDMI-i


Kui seadmel on vaid DVI-liides, siis kasutage DVI-HDMI
adapterit. Kasutage ühte HDMI-pistmikest. Heli jaoks
sisestage Audio L/R-kaabel teleri tagaküljel asuvasse
minipessa Audio In Left / Right, HDMI / DVI.


EasyLink


HDMI koos EasyLinkiga võimaldab külgeühendatud HDMI
CEC-standardile vastavaid seadmeid lihtsalt juhtida.


Vt jaotist Ühendused > EasyLink HDMI-CEC.







5.2.3   YPbPr–komponentvideosignaal
Kasutage Komponentvideosignaali YPbPr ühendust koos
Audio L/R-ühendusega heli jaoks.


Ühendamisel sobitage YPbPr-pistmiku värvused
kaablipistikute värvustega. YPbPr-ühendus võib edastada
kõrglahutuslikke (HD) telesignaale.







5.2.4   Scart
Scart-kaabel ühendab video- ja helisignaalid. Scart-
pistmiku kaudu võib edastada RGB-videosignaale, kuid ei
saa edastada kõrglahutuslikke (HD) telesignaale.







5.2.5   S-Video
Kasutage S-Video kaablit koos Audio L/R (RCA) kaabliga.


Ühendamisel sobitage helipistmiku värvused
kaablipistikute omadega.







5.2.6   Video
Kasutage video (RCA) kaablit koos Audio L/R (RCA)
kaabliga.


Ühendamisel sobitage helipistmiku värvused
kaablipistikute omadega.







5.2.7   VGA
Kasutage VGA-kaablit (DE15-pistmik) teleri ühendamiseks
arvutiga. Selle ühenduse kaudu saate telerit kasutada
arvutimonitorina. Lisaks võite kasutada Audio L/R-kaablit
heli edastamiseks.


Vt Ühendamine > Veel seadmeid > Teler arvutimonitorina.







5.3.1   DVD-mängija
Kasutage DVD-mängija ühendamiseks teleri tagaküljel asuva HDMI-liidesega HDMI-kaablit.







5.3.2   DVD-kodukinosüsteem 1/3
Esmalt kasutage seadme ühendamiseks teleriga HDMI-kaablit.







5.3.2   DVD-kodukinosüsteem 2/3
Lõpuks kasutage ühendamiseks digitaalset RCA-helikaablit või kasutage seadme teleriga ühendamise teise võimalusena Audio
Out L/R-analoogkaablit.







5.3.2   DVD-kodukinosüsteem 3/3
Audio Out L/R


Kui kodukinosüsteemil puudub digitaalne heliväljund,
võite kasutada teleriga ühendamiseks Audio Out L/R
liidest.


Heli ja video sünkroonimine


Kui heli ei ühti ekraanile kuvatud videoga, saate enamikes
kodukinosüsteemides heli ja video ühitamiseks
seadistada viiteaja.


Ärge ühendage DVD-mängija või muu seadme helisignaali
otse kodukinosüsteemiga. Alati edastage heli kõigepealt
telerisse.







5.3.3   DVD-salvesti 1/2
Esmalt, kasutage DVD-salvesti ja teleri ühendamiseks antenniga kahte antennikaablit.







5.3.3   DVD-salvesti 2/2
Lõpuks, kasutage DVD-salvesti ühendamiseks teleri tagaküljel asuva Scart-sisendiga Scart-kaablit.







5.3.4   Digi-või satelliitvastuvõtja 1/2
Esmalt kasutage vastuvõtja ja teleri ühendamiseks antenniga kahte antennikaablit.







5.3.4   Digi-või satelliitvastuvõtja 2/2
Lõpuks kasutage vastuvõtja ühendamiseks teleri tagaküljel asuva liidesega Scart-kaablit.







5.3.5   Digivastuvõtja ja DVD-salvesti 1/3
Esmalt kasutage digivastuvõtja ja DVD-salvesti ühendamiseks teleriga kolme antennikaablit.







5.3.5   Digivastuvõtja ja DVD-salvesti 2/3
Seejärel kasutage digivastuvõtja teleri külge ühendamiseks Scart-kaablit.







5.3.5   Digivastuvõtja ja DVD-salvesti 3/3
Lõpuks, kasutage kahte Scart-kaablit kahe seadme ja teleri ühendamiseks.







5.3.6   Digivastuvõtja, DVD-salvesti ja -kodukinosüsteem 1/5
Esmalt, kasutage kahe seadme ja teleri ühendamiseks kolme antennikaablit.







5.3.6   Digivastuvõtja, DVD-salvesti ja -kodukinosüsteem 2/5
Seejärel kasutage digivastuvõtja teleri külge ühendamiseks Scart-kaablit.







5.3.6   Digivastuvõtja, DVD-salvesti ja -kodukinosüsteem 3/5
Seejärel kasutage digivastuvõtja ja DVD-salvesti ühendamiseks teleriga kahte Scart-kaablit.







5.3.6   Digivastuvõtja, DVD-salvesti ja -kodukinosüsteem 4/5
Seejärel kasutage HDMI-kaablit kodukinosüsteemi ühendamiseks teleriga.







5.3.6   Digivastuvõtja, DVD-salvesti ja -kodukinosüsteem 5/5
Lõpuks kasutage kodukinosüsteemi teleriga ühendamiseks digitaalset RCA-helikaablit.







5.3.7   Blu-ray plaadimängija
Kasutage Blu-ray-plaadimängija ühendamiseks teleri tagaküljel asuva HDMI-pistmikuga HDMI-kaablit.







5.3.8   Digitaalne HD-vastuvõtja 1/2
Esmalt kasutage digitaalse HD-vastuvõtja ühendamiseks teleriga kahte antennikaablit.







5.3.8   Digitaalne HD-vastuvõtja 2/2
Kasutage digitaalse HD-vastuvõtja ühendamiseks teleriga HDMI-kaablit.







5.4.1   Mängukonsool 1/3
Mängukonsooli kõige praktilisem ühenduskoht asub teleri
küljel. Ühendamiseks saate kasutada HDMI-, S-Video-
või Video-liidest, kuid kunagi ärge ühendage S-Video- ja
Video-liidest samaaegselt.


HDMI- või YPbPr-ühenduse kasutamisel saate kasutada
teleri tagaküljel asuvaid liideseid.


Mängukonsooli ühendamise kohta vt järgmiseid lehekülgi.


Pildi viivitus


Pildi viivituse ärahoidmiseks seadistage teler režiimi Mäng.


Sulgege see kasutusjuhend, vajutage klahvi Options o ja
valige menüü Pilt ja heli. Vajutage OK.


Valige suvand Nutikad seaded ja vajutage klahvi OK.


Valige suvand Mäng ja vajutage klahvi OK.


...







5.4.1   Mängukonsool 2/3
Mängukonsooli kõige praktilisem ühenduskoht asub teleri küljel.







5.4.1   Mängukonsool 3/3
Kasutage mängukonsooli ühendamiseks teleri taga asuvaid HDMI- või EXT3-pesasid (YPbPr ja Audio L/R).







5.4.2   HD-mängukonsool
Kasutage kõrglahutusliku mängukonsooli ühendamiseks
HDMI-kaablit või YPbPr-kaableid.


Vt ka jaotist Ühendused > Veel seadmeid > Mäng.







5.4.3   Videokaamera 1/3
Videokaamera kõige praktilisem ühenduskoht asub teleri
küljel. Ühendamiseks saate kasutada HDMI-, S-Video-
või Video-liidest, kuid kunagi ärge ühendage S-Video- ja
Video-liidest samaaegselt.


Videokaamera ühendamise kohta vt järgmiseid lehekülgi.


...







5.4.3   Videokaamera 2/3
Videokaamera kõige praktilisem ühenduskoht asub teleri küljel.







5.4.3   Videokaamera 3/3
Kasutage videokaamera ühendamiseks teleri taga asuvaid HDMI- või EXT3-pesasid (YPbPr ja Audio L/R).







5.4.4   Teler arvutimonitorina 1/3
Teleri saate ühendada arvuti külge monitorina.


Enne arvuti ühendamist seadistage arvutimonitori
värskendussageduse väärtuseks 60 Hz.


Arvuti saate ühendada teleri küljepealse liidesepesaga
või teise võimalusena teleri tagakülje pesaga. Vt arvutiga
ühendamise kohta järgmiseid lehekülgi.


Ideaalsed teleriseadistused


Seadistage teleri pildi kuvasuhe parimaks pilditeravuseks
režiimi Skaleerimata. Teleri vaatamise ajal klõpsake
menüüd Valikud o, valige suvand Pildi kuvasuhe ja valige
Skaleerimata.


Toetatavad arvuti lahutusvõime väärtused


Toetatavate lahutusvõimete loetelu vt jaotisest Tehnilised
andmed > Ekraani lahutusvõime.


...







5.4.4   Teler arvutimonitorina 2/3
Arvuti HDMI- ja teleri küljel asuva Audio R/L-pesa ühendamiseks Audio L/R-kaabliga kasutage DVI-HDMI-adapterit.







5.4.4   Teler arvutimonitorina 3/3
Kasutage arvuti ühendamiseks VGA-pistmikuga VGA-kaablit ja teleri taga asuva VGA Audio L/R pesaga Audio L/R-kaablit.







5.4.5   Dekooder
Kasutage antenni kaudu vastuvõetavate analoogkanalite
dekoodri ühendamiseks Scart-kaablit. Kasutage teleri taga
asuvaid EXT1- või EXT2-pesa.


Te peate telekanali määrama dekodeeritavaks kanaliks.
Seejärel määrake liides, millega dekooder tuleb ühendada.


Sulgege kasutusjuhend ja klõpsake menüüsid h >
Seadistamine > Installimine > Dekooder. Valige seadistatav
Kanal, mida soovite dekodeerida. Valige seadistatava
ühenduse Olek, mida dekooder kasutama hakkab.







5.5.1    EasyLink 1/2
Kui seade vastab HDMI-CEC standardile, siis saavad seade
ja teler koos toimida.


Ühendage teler seadmega HDMI-kaabli abil. Teleri
EasyLink on vaikimisi lülitatud olekusse Sees. EasyLinki
väljalülitamiseks klõpsake menüüsid h > Seadistamine >
Installimine > Eelistused > EasyLink.


EasyLinkiga on saadaval järgmised funktsioonid:


• Kõik ühe vajutusega


Sisestage plaat ja vajutage seadme klahvi Play. Teler
lülitatakse ooterežiimist sisse ja ekraanile kuvatakse
automaatselt plaadil olev saade.


• Süsteemi ooterežiimi lülitamine


Ühendatud seadmete ooterežiimi lülitamiseks vajutage 3
sekundit teleri kaugjuhtimispuldi klahvi O.


...







5.5.1    EasyLink 2/2
• Süsteemi heli juhtimine


Teleri heli saate kuulata ka läbi eraldiseisva helisüsteemi.
Teleri kõlarite heli summutatakse automaatselt.


Teler on varustatud kõlaritega, mis on seadistatud režiimi
EasyLink (automaatne). Teleri kõlarite väljalülitamiseks
või püsivaks sisselülitamiseks klõpsake menüüsid h >
Seadistamine > Heli > Teleri kõlarid.


Veenduge, et kõik HDMI-CEC-seadistused oleksid õigesti
tehtud. Teiste kaubamärkide seadmetega ei pruugi
EasyLink toimida.


Teisest kaubamärgist HDMI-CEC-seadmete nimetamine


HDMI-CEC-funktsioon on teiste kaubamärkide seadmete
puhul erineva nimetustega. Mõned nimenäidised on
järgmised: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro
Link, Simplink, Viera Link...


Kõik kaubamärgid ei ühildu EasyLinkiga täielikult.







5.5.2   EasyLink-kaugjuhtimispult
EasyLinki kaugjuhtimispuldiga tutvumisel vt kõigepealt
jaotist Ühendused > EasyLink.


EasyLinki kaugjuhtimispuldi kasutamisel saadetakse
teleri kaugjuhtimispuldi käsud otse telerist ühendatud
seadmele. Kaugjuhtimispuldilt pole vajalik seadet eraldi
valida.


Ettevaatust> Need on täiustatud seadistused. Kontrollige,
kas need seadistused sobivad kõikide seadmetega.
Sobimatud seadmed ei reageeri. Enne kui lülitate
kaugjuhtimispuldi EasyLinkile, proovige esmalt selle
funktsiooni toimimist.


EasyLinki kaugjuhtimispuldi sisselülitamiseks klõpsake
menüüsid h > Seadistamine > Installimine > Eelistused >
EasyLinki kaugjuhtimispult.


Proovige kõigi klahvidega (v.a Kodumenüü h klahv)
seadet juhtida. Osa käske ei pruugi seadmega toimida.


Teleri juhtimisele tagasilülitamiseks vajutage klahvi h ja
valige menüü Teleri vaatamine.


Mõne teise seadme juhtimiseks vajutage klahvi h ja
valige see seade.







5.6   CAM-moodul (tingimusjuurdepääsu moodul) 1/2
Krüptitud digitaalseid telekanaleid on võimalik
dekodeerida tingimusjuurdepääsu mooduliga (CAM).
CAM-moodulitega varustavad teid teenuselepingu
sõlmimisel digiTV-operaatorid. Lisateabe ja tingimuste
saamiseks pöörduge digiTV-operaatorite poole.


CAM-mooduli sisestamine


Enne CAM-mooduli sisestamist lülitage teler välja.


Õige sisestamissuund on märgitud CAM-moodulile.
Väär sisestamine võib nii CAM-moodulit kui ka telerit
kahjustada.


Otsige üles teleri küljel asuv ühisliidese pesa. Sisestage
CAM-moodul õrnalt nii kaugele kui võimalik ja jätke
püsivalt pessa.


CAM-mooduli aktiveerimiseks võib kuluda mõni minut.
CAM-mooduli eemaldamine võib deaktiveerida teleri
CAM-teenused.


...







5.6   CAM-moodul 2/2
CAM-mooduli teenuste vaatamine


Pärast CAM-mooduli sisestamist ja teenuse eest tasumist
hakkab teler näitama digitelevisiooni teenusepakkuja
saateid. Rakendused ja nende funktsioonid, sisu ja
ekraanile kuvatavad sõnumid võetakse vastu CAM-
teenustest.


CAM-mooduli seadistused


CAM-teenuste paroolide või PIN-koodide seadistamiseks
klõpsake menüüsid h> Seadistamine > Omadused >
Ühisliides (CI). Valige CAM-teenusepakkuja ja vajutage
klahvi OK.







6.1   Kontaktinfo
Hoiatus


Teleri rikki minemisel ärge püüdke MITTE KUNAGI telerit
ise parandada.


Kui Veaotsingus kirjeldatud soovitused ja ettepanekud ei
aita probleemi lahendada, katsetage teleri väljalülitamist
ja uuesti sisselülitamist.


Kontaktinfo - Klienditeenindus


Kui probleem teleriga jääb lahenduseta, saate helistada
oma riigi Philipsi Klienditeenindusse. Telefoninumbri
leiate teleriga kaasasolevatest trükistest.


Või pöörduge meie veebisaidile www.philips.com/support


Teleri mudeli number ja seerianumber


Otsige need numbrid üles pakendisildilt või teleri
tagaküljel või põhjal asuvalt tüübisildilt.







6.2   Teler ja kaugjuhtimispult 1/2
Teler ei lülitu sisse.


• Kontrollige toitejuhtme ühendust.


• Kontrollige, ega kaugjuhtimispuldi patareid pole tühjad
või nõrgad. Kontrollige nende sisestamise + / - polaarsuse
õigsust.


• Tõmmake toitejuhe seinakontaktist ja sisestage minuti
pärast tagasi seinakontakti. Püüdke seade uuesti sisse
lülitada.


• Teleri sisselülitamiseks saate kasutada teleri klahve.


Teler ei reageeri kaugjuhtimispuldi signaalidele.


• Kontrollige, ega kaugjuhtimispuldi patareid pole tühjad
või nõrgad. Kontrollige nende sisestamise + / - polaarsuse
õigsust.


• Puhastage kaugjuhtimispult ja teleri sensori lääts.


• Kontrollige, kas EasyLinki kaugjuhtimispult on välja
lülitatud.


• Teleri soojenemise ajal (umbes paar minutit) on
võimalik, et teler ja mõned välisseadmed ei reageeri kohe
kaugjuhtimispuldi käskudele. Seade toimib normaalselt ja
ei ole rikkis.


...







6.2   Teler ja kaugjuhtimispult 2/2
Teler lülitub välja ja punane märgutuli vilgub.


• Tõmmake toitejuhe seinakontaktist ja sisestage minuti
pärast tagasi sisse.


Kontrollige, kas on piisavalt palju ruumi ventilatsiooni
toimimiseks. Oodake kuni teler on jahtunud.


Kui teler ei käivitu ooterežiimist ja märgutuli hakkab uuesti
vilkuma, helistage klienditeenindusse.


Kui olete lapseluku avamiseks unustanud oma koodi.


• Vt jaotist Taimerid ja lukud > Lapselukk.







6.3   Telekanalid
Mõned telekanalid on kadunud


• Kontrollige, kas olete kanalite ülevaate jaoks õige filtri
valinud. Vt jaotist Teleri kasutamine > Menüüd > Kanalite
ülevaade.


• Kanal võib olla kanalite ülevaates peidetud kujul. Vt
jaotist Teleri kasutamine > Menüüd > Kanalite ülevaade.


Installimise ajal ei leitud ühtki digikanalit.


• Kontrollige, kas teler toetab teie riigi DVB-T või DVB-C
saateid. Vt teleri tagaküljel olevat tüübisildilt kirjet „Digital
TV Country Compatibility“ (digitelevisiooni sobivus riigis).







6.4     Pilt 1/3
Valge LED-tuli põleb, aga pilti pole.


• Kontrollige, kas antenn on õigesti ühendatud.


• Kontrollige, kas olete õige seadme valinud.


Hääl on, aga pilti pole.


• Kontrollige menüüst kontrastsuse või heleduse
seadistusi.


Teleri pilt on halb.


• Kontrollige, kas antenn on õigesti ühendatud.


• Pildi kvaliteeti võivad mõjutada maandamata
heliseadmed, neoonvalgustusseadmed, kõrged ehitised
või mäed. Püüdke pildi kvaliteeti parandada antenni
suuna muutmisega või seadmete telerist kaugemale
asetamisega.


• Kontrollige käsitsiinstallimise menüüs valitud
telesüsteemi õigsust.


• Kui ainult teatud kanalite pilt on halb, püüdke seda
kanalit peenhäälestusmenüüst peenhäälestada. Vt
jaotist Seadistamine > Installimine > Analoogkanalite
käsitsiinstallimine.


...







6.4     Pilt 2/3
Pildikvaliteet on halb.


• Kontrollige pildimenüüst värvuse seadistusi. Valige
seadistamismenüüst mis tahes nutikas seadistus.


• Kontrollige ühendatud seadmete ühendusi ja kaableid.


Ühendatud mängukonsooli korral võib pilt viibida.


• Pildi viibimise ärahoidmiseks seadistage teler režiimi
Mäng. Valige seadistamismenüü nutikatest seadistustest
valik Mäng.


Teler ei pea minu tehtud seadistusi uuesti sisselülitamisel
meeles.


• Kontrollige, kas menüüst Kodumenüü > Seadistamine
> Installimine > Eelistused > Asukoht on teler seadistatud
režiimile Kodu.


Pilt ei mahu ekraanile; see on liiga suur või väike.


• Vajutage klahvi f ja valige menüüst Pildi kuvasuhe
sobivam pildi kuvasuhe.


...







6.4     Pilt 3/3
Pildi asukoht ekraanil pole õige.


• Mõningate seadmete pildisignaalid ei pruugi ekraaniga
õigesti sobituda. Kaugjuhtimispuldi kursoriklahvidega
saate pilti nihutada. Kontrollige seadme signaaliväljundit.







6.5   Heli
Pilt on, aga häält pole.


• Kontrollige, et helitugevuse seadistus poleks 0.


• Kontrollige, ega heli pole klahviga m summutatud.


• Kontrollige, kas kõik kaablid on õigesti ühendatud.


• Helisignaali mittetuvastamisel lülitab teler automaatselt
heli välja. See on tavapärane toiming, mitte talitushäire.


Heli on kehv.


• Kontrollige, ega heli ei ole seadistatud stereorežiimi.


• Valige menüüst h > Seadistamine > Nutikad seaded mis
tahes nutikas seadistus.


Heli tuleb ainult ühest kõlarist.


• Kontrollige, ega seadistus Tasakaal pole seadistatud liiga
vasakule või paremale.


Külgeühendatud DVD-kodukinosüsteemi ühendamisel on
tekkinud heliviivitus.


• Helisünkroonimisviivituse häälestamiseks vt DVD-
seadme kasutusjuhendit. Kui teil ei õnnestu viivitust
seadistada, lülitage funktsioon HD Natural Motion
menüüst h > Seadistamine > Pilt > Pixel Plus/Perfect Pixel
HD välja.







6.6    Seadmed 1/2
HDMI-ühendused


• HDMI-HDCP toiming võib kesta mõne sekundi enne kui
teler näitab seadmelt vastuvõetavat pilti.


• Kui teler ei tuvasta seadet ja ekraanile ei kuvata pilti,
püüdke HDCP-toimingu taaskäivitamiseks lülitada teler
ühelt seadmelt teisele ja jälle tagasi.


• Pidevate helikatkestuste ilmnemisel vt seadme
kasutusjuhendit väljundseadistuste kontrollimiseks. Kui
see ei aita, ühendage täiendav helikaabel.


• Kui kasutate DVI-HDMI-adapterit, kontrollige, kas DVI-
ühenduse lõpuleviimiseks on täiendav heliühendus
tehtud.


EasyLinkiga HDMI


• Kontrollige, kas ühendatud seade toetab HDMI-
CEC standardit ja on õigesti seadistatud. Vt seadmega
kaasasolevat kasutusjuhendit.


• Kontrollige, kas HDMI-kaablid on õigesti ühendatud.


• Kontrollige, kas EasyLink on menüüs h >Seadistamine >
Installimine > Eelistused > EasyLink aktiveeritud.







6.6    Seadmed 2/2
• Veenduge, et HDMI-CEC heliseadmete süsteemi
heli juhtimine on õigesti seadistatud. Vt seadmega
kaasasolevat kasutusjuhendit.


EasyLink-kaugjuhtimispult


• Mõned seadmed on samasuguste funktsioonidega, aga
ei toeta kaugjuhtimispuldi erikäske. Vt jaotist Ühendused >
EasyLink HDMI-CEC > EasyLinki kaugjuhtimispult.


Arvuti ekraanikuva pole teleril stabiilne või pole sünkroonis
(teler arvutimonitori režiimis).


• Seadistage arvuti värskendamissageduseks 60 Hz.


• Kontrollige, kas arvutis on valitud õige lahutusvõime. Vt
jaotist Tehnilised andmed > Ekraani lahutusvõime.







6.7   Multimeedia
USB-seadme sisu ei kuvata.


• Seadistage seade (kaamera) ühilduvaks standardiga
„Mass Storage Class“ (massmälu klass).


• USB-seade võib vajada kindlat draiveri tarkvara. Kahjuks
ei ole seda tarkvara võimalik telerisse laadida.


• Kõiki heli- ja pildifaile ei toetata. Vt jaotist Tehnilised
andmed.


USB-seadme sisu ei esitata sujuvalt.


• USB-seadme edastusjõudlus piirab edastuskiirust.







7.1   Võimsus ja vastuvõtt
Tehnilisi andmed võib muuta ette teatamata.


Toote spetsifikatsiooni andmete täiendavaid üksikasju vt
saidilt


www.philips.com/support.


Võimsus


• Toide: 220-240 V +/-10% vahelduvvool


• Ümbritsev temperatuur: 5-35 °C


• Vt kasutus- ja ooterežiimi elektritarbimise kohta
teavet saidil www.philips.com toodud tehnilisest
spetsifikatsioonist.


Vastuvõtt


• Antennisisend: 75 oomi, koaksiaalne (IEC75)


• TV-süsteem: DVB COFDM 2 K / 8 K


• Video taasesitus: NTSC, SECAM, PAL


• DVB: DVB maapealse side 0151 kaabel


(vt teleri tüübisildilt loetletud riike)


• Tuuneri sagedusribad: VHF, UHF, S-kanal,
hüpersagedusriba







7.2   Toetatud ekraani lahutusvõimed
Video vormingud


Eraldusvõime – värskendussagedus


• 480i — 60 Hz


• 480p — 60 Hz


• 576i — 50 Hz


• 576p — 50 Hz


• 720p — 50 Hz, 60 Hz


• 1080i — 50 Hz, 60 Hz


• 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz.


• 1080p - 50 Hz, 60 Hz


Arvuti vormingud


Eraldusvõime – värskendussagedus


• 640 x 480 — 60 Hz


• 800 x 600 — 60 Hz


• 1024 x 768 — 60 Hz


• 1280 x 1024 — 60 Hz (ainult full HD)


• 1360 x 765 — 60 Hz


• 1600 x 1200 — 60 Hz (ainult full HD)


• 1920 x 1080 — 60 Hz







7.3   Multimeedia
Ühendused


• USB-seade


Toetatud USB / mäluseadme vormingud


• FAT 16, FAT 32, NTFS


Toetatud failivormingud


• Pildid: JPEG


• Heli: MP3, LPCM


• Video: MPEG-1, MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC







7.4   Ühenduvus
Tagaosas


• EXT1 (scart): Audio L/R, CVBS-sisend, RGB


• EXT2 (scart): Audio L/R, CVBS-sisend, RGB


• EXT3: Y Pb Pr või VGA, Audio L/R


• VGA, Audio L/R (3,5 mm minipistik)


• HDMI 1 sisend (HDMI 1.3a kõikidele HDMI-liidestele)


• HDMI 2 sisend*


• HDMI 3 sisend*


• Audio In L/R - DVI-HDMI (3,5 mm minipistik)


• Heliväljund Audio Out L/R –- sünkroonitud ekraan


• Digital Audio out (väljund) (koaksiaal RCA-S/PDIF) -
sünkroonitud ekraan


Küljel


• HDMI-külgsisend


• S-Video sisend* (Y/C)


• Video sisend* (CVBS)


• Audio L/R sisend*


• Kõrvaklapid (3,5 mm ministereopistik)


• USB-seade


• Ühisliidese (CI) pesa


* Saadavus sõltub mudelist.







Ohutus


Elektrilöögi või tulekahju oht!.
• Teler ei tohi puutuda kokku vihma ega veega. Ärge 
kunagi asetage teleri lähedusse vedelikuanumaid, 
näiteks vaase. Kui teleri peale või sisse satub vedelik, 
eemaldage teler kohe seinakontaktist. Võtke ühendust 
Philipsi kasutajatoega ja laske telerit enne selle kasuta-
mist kontrollida.
• Ärge kunagi asetage telerit, kaugjuhtimispulti 
ega patareisid lahtise tule või muude soojusallikate 
lähedusse, sealhulgas otsese päikesevalguse kätte. Tule 
levimise vältimiseks hoidke küünlad ja muud leegid 
telerist, kaugjuhtimispuldist ja patareidest alati eemal.


• Ärge kunagi asetage esemeid teleri ventilatsioonia-
vadesse või muudesse avaustesse.
• Telerit pöörates vältige toitejuhtme venitamist. 
Toitejuhtme venitamine võib rikkuda ühendust ja 
põhjustada kaarlahendust.


 Lühise või tulekahju oht!
• Ärge kunagi laske kaugjuhtimispuldil ja akudel/pata-
reidel puutuda kokku vihma, vee ega liigse kuumusega.
• Vältige pistikutele jõu avaldamist. Lahtised pistikud 
võivad põhjustada kaarlahendust või tulekahjusid.


Vigastuse või televiisori kahjustumise oht!
• Rohkem kui 25 kg kaaluva televiisori tõstmiseks ja 
kandmiseks on vaja kahte inimest.
• Kui paigutate televiisori alusele, siis kasutage kaasa-


solevat alust. Kinnitage alus kindlalt televiisori külge. 
Asetage televiisor lamedale, tasasele pinnale, mis on 
suuteline televiisori ja aluse raskust kandma.
• Kui kinnitate televiisori seinale, siis kasutage ainult 
televiisori raskust kandvat seinakinnitust. Ühendage 
seinakinnitus seinaga, mis on suuteline televiisori ja 
seinakinnituse raskust kandma. Koninklijke Philips 
Electronics N.V. ei võta vastutust valest seinalepai-
galdamisest põhjustatud õnnetuste, vigastuste või 
kahjude eest.
• Enne televiisori seinakontaktiga ühendamist 
veenduge, et toite pinge vastab televiisori tagakül-
jele trükitule. Ärge kunagi ühendage televiisorit 
seinakontaktiga, kui pinge on sellest erinev.


Laste vigastuse oht!
Järgige neid ettevaatusabinõusid, et vältida teleri 
ümberkukkumist ja seeläbi laste vigastamist:
• Ärge kunagi paigutage telerit pinnale, mis on 
kaetud riide või muu äratõmmatava materjaliga.
• Veenduge, et ükski teleri osa ei ulatu üle aluspinna 
nurga.
• Ärge kunagi asetage telerit kõrgele mööbliese-
mele (näiteks raamaturiiulile) ilma nii mööblieset kui 
ka telerit seina või sobiva toe külge kinnitamata.
• Rääkige lastega telerini jõudmiseks mööbli otsa 
ronimise ohtudest.


Ülekuumenemise oht! 
Ärge kunagi paigutage telerit kinnisesse ruumi. Jätke 
alati teleri ümber ventilatsiooniks vähemalt 4 tolli 
või 10 cm vaba ruumi. Veenduge, et kardinad või 
muud esemed ei kata kunagi teleri ventilatsioonia-
vasid.


.Vigastuse, tulekahju või toitejuhtme kahjustuse 
oht! 
• Ärge kunagi asetage telerit või muid esemeid 
toitejuhtme peale.
• Et teleri toitejuhet hõlpsasti seinakontaktist lahti 
ühendada, veenduge, et toitejuhe on teile alati 
täielikult kättesaadav.
• Kui toitejuhet kontaktist lahti ühendate, tõmmake 
alati pistikust ja mitte juhtmest.
•Ühendage teler enne äikesevihma seinakontaktist 
ja antenni küljest lahti. Äikesevihmade ajal ärge 
kunagi puudutage teleri, toitejuhtme ega antenni 
kaabli osasid.


Kuulmiskahjustuse oht! 
Vältige kõrvaklappide kasutamist kõrge helituge-
vusega või kaua aega järjest.


Madalad temperatuurid
Kui telerit transporditakse madalamal temperatuuril 
kui 5 °C, siis pakkige teler lahti ja oodake, kuni teleri 
temperatuur ühtlustub toatemperatuuriga, enne kui 
teleri seinakontakti ühendate.







Märkus


2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Kõik õigused 
reserveeritud.
Tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda. 
Kaubamärgid kuuluvad Koninklijke Philips Electronics N.V 
või nende vastavatele omanikele. Philips jätab endale õiguse 
tooteid igal ajal muuta ilma kohustuseta eelnevat varustust 
vastavalt kohandada.


Selles juhendis sisalduvat teavet peetakse piisavaks süsteemi 
eesmärgipäraseks kasutamiseks. Kui toodet või selle eraldi 
mooduleid või toiminguid kasutatakse selles juhendis kirjel-
damata otstarveteks, siis tuleb saada kinnitus sellise kasutuse 
sobilikkusele ja võimalikkusele. Philips garanteerib, et materjal 
ise ei riku ühtegi Ameerika Ühendriikide patenti. Ühtelegi 
täiendavale garantiile ei ole otseselt ega kaudselt viidatud.


Garantii 
• Vigastusoht, televiisori kahjustus või garantii tühistamine! 
Ärge kunagi proovige televiisorit ise parandada.
• Kasutage televiisorit ja selle lisaseadmeid ainult tootja poolt 
ettenähtud viisil.
• Televiisori tagaküljele trükitud hoiatusmärk tähistab elek-
trilöögi ohtu. Ärge kunagi eemaldage televiisori katet. Võtke 
hooldamise või parandamise asjus alati ühendust Philipsi 
kasutajatoega.


  


• Kõik selles juhendis keelatud toimingud või kohandamised 
ja monteerimistoimingud, mida selles juhendis ei ole soovi-
tatud või lubatud, tühistavad garantii.


Pikslite omadused 
Sellel vedelkristallekraaniga tootel on suur arv värvipiksleid. 
Ehkki tootel on efektiivseid piksleid 99,999% või rohkem, 
võivad ekraanile pidevalt ilmuda mustad või heledad 
(punased, rohelised või sinised) täpid. See on ekraani struk-
turaalne omadus (mis vastab üldistele tööstusstandarditele) 
ning see ei ole häire.


Avatud lähtekoodiga tarkvara
See televiisor kasutab avatud lähtekoodiga tarkvara. 
Philips pakub võimalust saata või teha kliendile nõudmisel 
kättesaadavaks vastava lähtekoodi täielik masinaga loetav 
koopia üldlevinud informatsioonikandjal; nõudleja katab ise 
ainult transpordikulud. See pakkumine kehtib 3 aastat alates 
toote ostmise kuupäevast. Lähtekoodi saamiseks kirjutage 
järgmisel aadressil: 
Development Manager
Technology & Development
Philips Consumer Lifestyle 
620A Lorong 1, Toa Payoh
TP1, Level 3 
Singapore 319762


Vastavus elektromagnetväljade standarditele
Koninklijke Philips Electronics N.V. toodab ja müüb mitmeid 
tarbijatele suunatud tooteid, mis on üldjuhul suutelised 
väljastama ja vastu võtma elektromagnetilisi signaale nagu 
kõik elektroonilised seadmed. 
Üks Philipsi peamistest äripõhimõtetest on tagada kõik 
meie toodete vajalikud tervise ja turvanõuded, vastata 
kõigile kehtivatele seaduslikele nõuetele ning jääda toote 
tootmisprotsessi ajal kõigi kehtivate EMF-standardite 
raamesse.
Philips on pühendunud sellele, et välja arendada, toota ja 
turustada tooteid, mis ei põhjusta tervisekahjustusi. Philips 
tagab, et kui tema tooteid kasutatakse õigesti ning eesmär-
gipäraselt, on need kättesaadava teadusliku tõendusmater-
jali alusel turvalised. 
Philips osaleb aktiivselt rahvusvaheliste elektromagnetvälja- 
ja ohutusstandardite väljatöötamises, mis võimaldab Philipsil 
näha ette tulevikus tekkivaid standardiseeritud nõudeid 
ning oma tooted neile varakult vastavaks muuta.


Võrgukaitse (ainult Suurbritannias)
Sellel televiisoril on heakskiidetud vormitud pistik. Kui 
võrgukaitsme vahetamine peaks vajalikuks osutuma, tuleb 
see välja vahetada pistikul näidatud väärtusega kaitsme 
vastu (näide 10A).
1. Eemaldage kaitsme kate ja kaitse. 
2. Vahetuskaitsme peab vastama standardile BS 1362 ning 
kandma ASTA tüübikinnitusmärki. Kui kaitsme kaotate, 
võtke õige tüübi kontrollimiseks ühendust edasimüüjaga. 
3. Asetage kaitsme kate uuesti kohale.
EMÜ direktiivile vastavuse tagamiseks ei tohi selle toote 
võrgukaitset võrgujuhtmest eraldada.


Autoriõigused


VESA, FDMI ja VESA Mounting Compliant’i logo on ette-
võtte Video Electronics Standards Association kaubamärgid.
Windows Media on Microsoft Corporationi registreeritud 
kaubamärk või kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja/või 
teistes riikides.
® Kensington ja Micro Saver on ACCO World korporat-
siooni Ameerika Ühendriikides registreeritud kaubamärgid, 
mis on registreeritud ja mida hakatakse kasutama ka teistes 
riikides kõikjal maailmas. 
Kõik muud registreeritud ja registreerimata kaubamärgid 
kuuluvad nende vastavatele omanikele.
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Pikslite omadused 
Sellel vedelkristallekraaniga tootel on 
suur arv värvipiksleid. Ehkki tootel 
on efektiivseid piksleid 99,999% või 
rohkem, võivad ekraanile pidevalt 
ilmuda mustad või heledad (punased, 
rohelised või sinised) täpid. See on 
ekraani strukturaalne omadus (mis vastab 
üldistele tööstusstandarditele) ning see ei 
ole häire.


Avatud lähtekoodiga tarkvara
See televiisor kasutab avatud lähtekoodiga 
tarkvara. Philips pakub võimalust saata või 
teha kliendile nõudmisel kättesaadavaks 
vastava lähtekoodi täielik masinaga loetav 
koopia üldlevinud informatsioonikandjal; 
nõudleja katab ise ainult transpordikulud. 
See pakkumine kehtib 3 aastat alates 
toote ostmise kuupäevast. Lähtekoodi 
saamiseks kirjutage järgmisel aadressil: 
Development Manager
Technology & Development
Philips Consumer Lifestyle 
620A Lorong 1, Toa Payoh
TP1, Level 3 
Singapore 319762


Vastavus elektromagnetväljade 
standarditele
Koninklijke Philips Electronics N.V. 
toodab ja müüb mitmeid tarbijatele 
suunatud tooteid, mis on üldjuhul 
suutelised väljastama ja vastu võtma 
elektromagnetilisi signaale nagu kõik 
elektroonilised seadmed. 
Üks Philipsi peamistest äripõhimõtetest 
on tagada kõik meie toodete vajalikud 
tervise ja turvanõuded, vastata kõigile 
kehtivatele seaduslikele nõuetele ning 
jääda toote tootmisprotsessi ajal kõigi 
kehtivate EMF-standardite raamesse.
Philips on pühendunud sellele, et välja 
arendada, toota ja turustada tooteid, 
mis ei põhjusta tervisekahjustusi. Philips 
tagab, et kui tema tooteid kasutatakse 
õigesti ning eesmärgipäraselt, on need 


1 Märkus
2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Kõik 
õigused reserveeritud.
Tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata 
muutuda. Kaubamärgid kuuluvad Koninklijke 
Philips Electronics N.V või nende vastavatele 
omanikele. Philips jätab endale õiguse tooteid 
igal ajal muuta ilma kohustuseta eelnevat 
varustust vastavalt kohandada.
Selles juhendis sisalduvat teavet peetakse 
piisavaks süsteemi eesmärgipäraseks 
kasutamiseks. Kui toodet või selle eraldi 
mooduleid või toiminguid kasutatakse selles 
juhendis kirjeldamata otstarveteks, siis tuleb 
saada kinnitus sellise kasutuse sobilikkusele ja 
võimalikkusele. Philips garanteerib, et materjal 
ise ei riku ühtegi Ameerika Ühendriikide patenti. 
Ühtelegi täiendavale garantiile ei ole otseselt 
ega kaudselt viidatud.


Garantii 
Vigastusoht, televiisori kahjustus või •	
garantii tühistamine! Ärge kunagi proovige 
televiisorit ise parandada.
Kasutage televiisorit ja selle lisaseadmeid •	
ainult tootja poolt ettenähtud viisil.
Televiisori tagaküljele trükitud •	
hoiatusmärk tähistab elektrilöögi ohtu. 
Ärge kunagi eemaldage televiisori katet. 
Võtke hooldamise või parandamise asjus 
alati ühendust Philipsi kasutajatoega.


 
Kõik selles juhendis keelatud •	
toimingud või kohandamised ja 
monteerimistoimingud, mida selles 
juhendis ei ole soovitatud või lubatud, 
tühistavad garantii.


ET
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Autoriõigused


 
VESA, FDMI ja VESA Mounting Compliant’i 
logo on ettevõtte Video Electronics Standards 
Association kaubamärgid.
Windows Media on Microsoft Corporationi 
registreeritud kaubamärk või kaubamärk 
Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides.
® Kensington ja Micro Saver on ACCO 
World korporatsiooni Ameerika Ühendriikides 
registreeritud kaubamärgid, mis on 
registreeritud ja mida hakatakse kasutama ka 
teistes riikides kõikjal maailmas. 
Kõik muud registreeritud ja registreerimata 
kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele 
omanikele.


 
Toodetud BBE Sound, Inc litsentsi alusel.
Litsentseeritud BBE, Inc poolt ühe või mitme 
järgmise Ameerika Ühendriikide patendi all: 
5510752, 5736897. BBE ja BBE-sümbol on BBE 
Sound Inc registreeritud kaubamärgid.


kättesaadava teadusliku tõendusmaterjali 
alusel turvalised. 
Philips osaleb aktiivselt rahvusvaheliste 
elektromagnetvälja- ja ohutusstandardite 
väljatöötamises, mis võimaldab 
Philipsil näha ette tulevikus tekkivaid 
standardiseeritud nõudeid ning oma 
tooted neile varakult vastavaks muuta.
Võrgukaitse (ainult Suurbritannias)
Sellel televiisoril on heakskiidetud 
vormitud pistik. Kui võrgukaitsme 
vahetamine peaks vajalikuks osutuma, 
tuleb see välja vahetada pistikul näidatud 
väärtusega kaitsme vastu (näide 10A).


1 Eemaldage kaitsme kate ja kaitse. 
2 Vahetuskaitsme peab vastama 


standardile BS 1362 ning kandma ASTA 
tüübikinnitusmärki. Kui kaitsme kaotate, 
võtke õige tüübi kontrollimiseks ühendust 
edasimüüjaga. 


3 Asetage kaitsme kate uuesti kohale.
 EMÜ direktiivile vastavuse tagamiseks 


ei tohi selle toote võrgukaitset 
võrgujuhtmest eraldada.
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Vigastuse või televiisori kahjustumise oht!
Rohkem kui 25 kg kaaluva televiisori •	
tõstmiseks ja kandmiseks on vaja kahte 
inimest.
Kui paigutate televiisori alusele, siis •	
kasutage kaasasolevat alust. Kinnitage 
alus kindlalt televiisori külge. Asetage 
televiisor lamedale, tasasele pinnale, mis 
on suuteline televiisori ja aluse raskust 
kandma.
Kui kinnitate televiisori seinale, siis •	
kasutage ainult televiisori raskust kandvat 
seinakinnitust. Ühendage seinakinnitus 
seinaga, mis on suuteline televiisori ja 
seinakinnituse raskust kandma. Koninklijke 
Philips Electronics N.V. ei võta vastutust 
valest seinalepaigaldamisest põhjustatud 
õnnetuste, vigastuste või kahjude eest.
Enne televiisori seinakontaktiga •	
ühendamist veenduge, et toite pinge 
vastab televiisori tagaküljele trükitule. 
Ärge kunagi ühendage televiisorit 
seinakontaktiga, kui pinge on sellest 
erinev.


Laste vigastuse oht!Järgige neid 
ettevaatusabinõusid, et vältida teleri 
ümberkukkumist ja seeläbi laste vigastamist:


Ärge kunagi paigutage telerit pinnale, mis •	
on kaetud riide või muu äratõmmatava 
materjaliga.
Veenduge, et ükski teleri osa ei ulatu üle •	
aluspinna nurga.
Ärge kunagi asetage telerit kõrgele •	
mööbliesemele (näiteks raamaturiiulile) 
ilma nii mööblieset kui ka telerit seina või 
sobiva toe külge kinnitamata.
Rääkige lastega telerini jõudmiseks mööbli •	
otsa ronimise ohtudest.


Ülekuumenemise oht! 
Ärge kunagi paigutage telerit kinnisesse •	
ruumi. Jätke alati teleri ümber 
ventilatsiooniks vähemalt 4 tolli või 10 
cm vaba ruumi. Veenduge, et kardinad 
või muud esemed ei kata kunagi teleri 
ventilatsiooniavasid.


2 Tähtis
Lugege enne oma teleri kasutamist kõik juhised 
läbi ja veenduge, et saate neist aru. Kui kahju 
on põhjustatud juhiste eiramisest, siis garantii ei 
kehti.


Ohutus
Elektrilöögi või tulekahju oht!


Teler ei tohi puutuda kokku vihma •	
ega veega. Ärge kunagi asetage teleri 
lähedusse vedelikuanumaid, näiteks vaase. 
Kui teleri peale või sisse satub vedelik, 
eemaldage teler kohe seinakontaktist. 
Võtke ühendust Philipsi kasutajatoega 
ja laske telerit enne selle kasutamist 
kontrollida.
Ärge kunagi asetage telerit, •	
kaugjuhtimispulti ega patareisid lahtise 
tule või muude soojusallikate lähedusse, 
sealhulgas otsese päikesevalguse kätte.
Tule levimise vältimiseks hoidke küünlad ja 
muud leegid telerist, kaugjuhtimispuldist ja 
patareidest alati eemal.


  
Ärge kunagi asetage esemeid teleri •	
ventilatsiooniavadesse või muudesse 
avaustesse.
Telerit pöörates vältige toitejuhtme •	
venitamist. Toitejuhtme venitamine 
võib rikkuda ühendust ja põhjustada 
kaarlahendust.


Lühise või tulekahju oht!
Ärge kunagi laske kaugjuhtimispuldil ja •	
akudel/patareidel puutuda kokku vihma, 
vee ega liigse kuumusega.
Vältige pistikutele jõu avaldamist. Lahtised •	
pistikud võivad põhjustada kaarlahendust 
või tulekahjusid.
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Ringlussevõtt


 
Teie toode on kavandatud ja toodetud 
kõrgekvaliteetsetest materjalidest ja osadest, 
mida on võimalik ringlusse võtta ja uuesti 
kasutada.
Kui näete toote külge kinnitatud maha 
tõmmatud prügikasti sümbolit, siis kehtib 
tootele Euroopa direktiiv 2002/96/EÜ:


  
Ärge kunagi visake seda toodet muude 
majapidamisjäätmete hulka. Palun viige 
ennast kurssi elektriliste ja elektrooniliste 
toodete eraldi kogumist reguleerivate kohalike 
eeskirjadega. Toote õige kõrvaldamine aitab 
vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi 
keskkonnale ja inimeste tervisele.


  
Toode sisaldab akusid/patareisid, mille suhtes 
kehtib Euroopa direktiiv 2006/66/EÜ ja mida 
ei tohi käidelda koos muu olmeprügiga.
Palun viige ennast kurssi akude/patareide 
eraldi kogumist reguleerivate kohalike 
eeskirjadega. Akude/patareide õige käitlemine 
aitab vältida võimalikke negatiivseid mõjusid 
keskkonnale ja inimeste tervisele.


Vigastuse, tulekahju või toitejuhtme 
kahjustuse oht! 


Ärge kunagi asetage telerit või muid •	
esemeid toitejuhtme peale.
Et teleri toitejuhet hõlpsasti •	
seinakontaktist lahti ühendada, veenduge, 
et toitejuhe on teile alati täielikult 
kättesaadav.
Kui toitejuhet kontaktist lahti ühendate, •	
tõmmake alati pistikust ja mitte juhtmest.
Ühendage teler enne äikesevihma •	
seinakontaktist ja antenni küljest lahti. 
Äikesevihmade ajal ärge kunagi puudutage 
teleri, toitejuhtme ega antenni kaabli 
osasid.


Kuulmiskahjustuse oht! 
Vältige kõrvaklappide kasutamist kõrge •	
helitugevusega või kaua aega järjest.


Kui telerit transporditakse madalamal 
temperatuuril kui 5 °C, siis pakkige teler 
lahti ja oodake, kuni teleri temperatuur 
ühtlustub toatemperatuuriga, enne kui teleri 
seinakontakti ühendate.


Ekraanihooldus
Võimaluse korral vältige liikumatuid •	
kujutisi. Liikumatud kujutised on kujutised, 
mis jäävad pikaks ajaks ekraanile. Näiteks: 
ekraanimenüüd, mustad ribad ja ajakuvad. 
Kui peate liikumatuid kujutisi kasutama, 
vähendage ekraanikahjustuste vältimiseks 
ekraani kontrastsust ja heledust.
Eemaldage teler enne puhastamist •	
seinakontaktist.
Puhastage telerit ja selle korpust pehme, •	
niiske lapiga. Ärge kunagi kasutage teleri 
puhastamiseks selliseid aineid nagu 
alkohol, kemikaalid või majapidamises 
tarvitatavad puhastusvahendid.
Teleri ekraani kahjustuse oht! Ärge kunagi •	
puudutage, lükake, hõõruge ega lööge 
ekraani ühegi esemega.
Moonutuste ja värvide hajumise •	
vältimiseks pühkige veetilgad võimalikult 
kiiresti ära. Ee
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Kaugjuhtimispult
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3 Teie toode
Palju õnne ostu puhul ja tere tulemast Philips! 
Et saada täielikku kasu toest, mida Philips pakub, 
registreerige oma toode veebilehel www.philips.
com/welcome.


Televiisori ülevaade
See osa annab tavaliselt kasutuses olevate 
televiisori juhtseadiste ja funktsioonide ülevaate.


Külgmised juhtseadised ja tähised


 
a  POWER: Lülitab toote sisse või välja. 


Toote toidet ei lülitata täielikult välja, kui 
seda toiteallikast lahti ei ühendata.


b P/CH +/-: Lülitab järgmisele või eelmisele 
kanalile.


c  SOURCE: Valib ühendatud seadmed.


d VOLUME +/-: Suurendab või vähendab 
helitugevust.


e Esikülje LED-näidik


f LightGuide : saadaval ainult PFL7864H 
mudelites.


3


4


2


1


5
6
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p  (Vaigistus)
Vaigistab või taastab heliväljundi.


q P +/- (Programm +/-)
Lülitab järgmisele või eelmisele kanalile.


r  FORMAT
Valib pildi kuvasuhte.


s 0-9 (Numbrinupud)
Kanali või seadistuse valimiseks.


t  PICTURE
Käivitab pildimenüü.Ei ole kõigi mudelite 
puhul toetatud.


u  SOUND
Käivitab helimenüü.Ei ole kõigi mudelite 
puhul toetatud.


v  +/- (Helitugevus +/-)
Suurendab või vähendab helitugevust.


w  BACKP/P (Eelmine kanal)
Liigub tagasi eelmise menüü •	
ekraanile.
Liigub tagasi eelmisele kanalile. •	
(Ainult UK: ei toetata MHEG-kanalite 
puhul).


x  GUIDE
Avab või sulgeb elektroonilise 
programmijuhi (EPG) menüü.


y SCENEA (Taustapilt)
Kuvab teie televiisori ekraanil taustapildi.
Ei ole kõigi mudelite puhul toetatud.


z DEMO
Lülitab demomenüü sisse või välja.


{ TV
Lülitub tagasi antenniallikale.


| SUBTITLE
Kuvab või keelab subtiitrid.


*Juhib ühendatud EasyLink-ühilduvat seadet.


a  (Ooterežiim sees)
Lülitab	teleri	ooterežiimi,	kui	see	•	
töötab.
Lülitab teleri sisse, kui see on •	
ooterežiimis.


b MHEG/TELETEXT
Lülitab teleteksti sisse või välja.


c  SOURCE
Valib ühendatud seadmed.


d Värvilised nupud
Valib toimingud või suvandid.


e AD (Helikirjeldus)
Ainult Ühendkuningriigis: võimaldab 
nägemispuudega isikutele 
helikommentaare. Ei ole kõigi mudelite 
puhul toetatud.


f  (Algusesse)
Lülitab kodumenüü sisse või välja.


g  OPTIONS
Liigub praeguse tegevuse või valikuga 
seotud valikutesse.


h OK
Kinnitab sisestuse või valiku.


i  (Noolenupud)
Menüüdes liikumiseks.


j  INFO
Kuvab saate andmeid, kui need on 
saadaval.


k  (Tagasi)
*Otsib tagasisuunas.


l  (Edasi)
*Otsib edasisuunas.


m  (Esitus/paus)
*Käivitab või peatab esituse või jätkab 
seda.


n  (Salvestus)
*Käivitab või peatab video salvestamise.


o  (Stopp)
*Peatab esituse. Ee
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Soovitus


Kuigi	televiisor	tarbib	ooterežiimis	väga	vähe	 •
elektrit, jätkub siiski energia tarbimine. Kui 
telerit pikka aega ei kasutata, eemaldage teleri 
toitejuhe seinakontaktist.


Märkus


Kui te ei leia kaugjuhtimispulti üles ja soovite  •
televiisori	ooterežiimist	sisse	lülitada,	vajutage	
televiisori küljel nuppu P/CH +/-.


Kanalite vahetamine


 
 


Vajutage •	 P +/- kaugjuhtimispuldil või P/CH 
+/- televiisori küljel.
Sisestage kanali number •	 Numbrinupud abil.
Kasutage kanalite •	 võrgustikku (vt 
‘Vahetage kanaleid kanalite võrgustikku 
kasutades’ lk-l 9).


Märkus


Kui kasutate lemmikute nimekirja, on teil  •
võimalik valida need kanalid nimekirjast.


4 Toote 
kasutamine


Sellest osast leiate teavet põhiliste toimingute 
(vt ‘Kasutage oma toodet rohkem ära’ lk-l 12) 
tegemiseks.


Televiisori sisse/välja või 
ootele lülitamine


  
 
Sisse lülitamiseks


Kui esikülje LED-näidik on välja lülitatud, •	
vajutage televiisori külje peal POWER.
Kui esikülje LED-näidik on punane, •	
vajutage kaugjuhtimispuldil  
(Ooterežiim sees).


Ootele lülitumiseks
Vajutage kaugjuhtimispuldil •	  
(Ooterežiim sees).


Esikülje LED-näidik süttib punaselt. »


Välja lülitamiseks
Vajutage televiisori külje peal •	 POWER.


Esikülje LED-näidik lülitub välja. »


ACTIVE
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Televiisori helitugevuse 
reguleerimine


 
 
Helitugevuse suurendamiseks või 
vähendamiseks


Vajutage •	  +/-.
Vajutage •	 VOLUME +/- televiisori küljel.


Heli vaigistamiseks või vaigistuse 
tühistamiseks


Vajutage heli vaigistamiseks •	 .
Vajutage heli taastamiseks uuesti •	 .


Märkus


Kasutage menüüd  • [Heli], et reguleerida 
kõrvaklappide helitugevust (vt ‘Heliseadete 
reguleerimine’ lk-l 17).


Vahetage kanaleid kanalite võrgustikku 
kasutades
Kanalite võrgustik kuvab kõik olemasolevad 
kanalid võrgustikuvormingus.


 
1 Vajutage OK.


Ilmub kanalite võrgustik. »


  
2 Kanali valimiseks vajutage Noolenupud.
3 Vajutage valiku kinnitamiseks OK.


Ilmub valitud kanal. »


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


Comedy1666166edyed CNN 7177NNN Animal991119999malma HBOB 022220OOEurorosspsp8811888spsppospp


BBC B 11111 BBC 21222 Discover1144verve Nationala1515onalaonKetNKetNKetNet11133311333NNNeteteteNNeteet


SBS SBSSBSS 6666 666666666 RTLRTLRTL 7 77 Net 5 999999999999 Nickelo00001110000eloelo


1


NedNed 33 3322222
7777777777777


33333333333
RTL 88
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Soovitus


Vältimaks segadust ekraanil, eemaldage  •
seadmed kodumenüüst, kui need ei ole 
enam ühendatud (vt ‘Avamenüüst seadmete 
eemaldamine’ lk-l 12).


Seadme valimine kodumenüü kaudu


 
1 Vajutage  (Algusesse).


Ilmub kodumenüü. »


2 Seadme valimiseks vajutage Noolenupud.
3 Vajutage valiku kinnitamiseks OK.


Televiisor lülitub ümber valitud  »
seadmele.


Allikate loendi abil seadme valimine


 
1 Vajutage  SOURCE.


Ilmub allikate loend. »


2 Vajutage seadme valimiseks Noolenupud.
3 Vajutage valiku kinnitamiseks OK.


Televiisor lülitub ümber valitud  »
seadmele.


Ühendatud seadmete 
vaatamine


Märkus


Lihtsamaks juurdepääsuks lisage  •
kodumenüüsse uued seadmed enne nende 
valimist. 


Kodumenüüsse seadme lisamine
Ühendage seadmed ja lülitage need enne 
kodumenüüsse lisamist sisse.


 
1 Vajutage  (Algusesse). 


Ilmub kodumenüü. »


  
2 Vajutage Noolenupud, et valida [Lisa uus 


seade].
3 Vajutage OK.


Ilmub teade  » [Käivita], mis palub teil 
käivitada uue seadme lisamise juhendi.


4 Vajutage OK.
Järgige ekraanil olevaid juhiseid seadme  »
tüübi ja ühenduskoha valimiseks. Kui 
kõik juhised on täidetud, lisatakse 
kodumenüüsse uue seadme ikoon.


Гледане на телевизия Преглеждане в USB


Настройка


USB


Добавяне на
ново устройство


еда зияа ззанн изн знне не на теелеви
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Teleteksti kasutamine


  
1 Vajutage MHEG/TELETEXT.


Ilmub teleteksti menüü. »


2 Valige lehekülg:
Sisestades lehekülje number •	
Numbrinupud abil,
Vajutades •	 P +/- või Noolenupud 
järgmise või eelmise lehekülje 
vaatamiseks,
Vajutades •	 Värvilised nupud 
värvikoodiga elemendi valimiseks,
Eelnevalt vaadatud leheküljele •	
tagasipöördumiseks  BACK 
vajutades.


3 Teletekstist väljumiseks vajutage MHEG/
TELETEXT.


Ee
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Soovitus


Kodumenüüst väljumiseks võite igal ajal  •
vajutada  (Algusesse).
Menüüst väljumiseks võite igal ajal vajutada  •  
BACK ([Seadistamine]).
Valikute menüüst väljumiseks võite igal ajal  •
vajutada  OPTIONS.


Avamenüüst seadmete eemaldamine
Kui seade pole enam teleriga ühendatud, 
eemaldage see avamenüüst.
1 Vajutage  (Algusesse). 


Ilmub kodumenüü. »


2 Vajutage Noolenupud, et valida 
eemaldatav seade.


3 Vajutage OPTIONS.
Kuvatakse loend, milles  » [Eemalda see 
seade] on valitud.


4 Vajutage OK.
Ilmub teade, mis palub teil seade  »
eemaldada.


5 Vajutage OK.
Ilmub kodumenüü, kus eemaldatud  »
seadet ei kuvata.


Valikute menüü kuvamine
Valikute menüü võimaldab teile kiire 
juurdepääsu pildi- ja helielamuse ribale ning 
ka teistele kasulikele funktsioonidele, näiteks 
[Olek]. Menüü [Olek] annab teile ülevaate 
televiisori hetketeabe kohta.
1 Televiisorit vaadates vajutage  


OPTIONS.
Ilmub valikute menüü. »


5 Kasutage oma 
toodet rohkem 
ära


Juurdepääs kodumenüüle
Kodumenüü pakub teile lihtsat juurdepääsu 
ühendatud seadmetele, pildi- ja heliseadetele 
ning muudele kasulikele funktsioonidele.
1 Vajutage  (Algusesse). 


Ilmub kodumenüü. »


  
2 Vajutage kodumenüü üksuse valimiseks 


Noolenupud.
•	 [Teleri vaatamine]Lülitub tagasi 


antenni allikale, kui valitakse teine 
allikas.


•	 [Seadistamine]Avab menüüd, mis 
lubavad teil muuta pilti, heli ja teisi 
teleri sätteid.


•	 [Lisa uus seade]Lisab avamenüüsse 
uued seadmed.


•	 [Sirvi USB-liideseid]Kui ühendatud 
on USB-salvesti, kuvatakse USB 
sisubrauser.


3 Vajutage valiku kinnitamiseks OK.


Teleri vaatamine Sirvi USB-liideseid


Seadistamine


deseidd


Lisa
uus seade


elerer err eerrririiiriri nrriiiiii vavaavaa vaattamin
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Smart-seadete kasutamine
Kasutage smart-seadeid, et rakendada 
eelseadistatud pildi- ja heliseadeid.
1 Televiisorit vaadates vajutage  


(Algusesse).
Ilmub kodumenüü. »


2 Vajutage Noolenupud, et valida 
[Seadistamine].


3 Vajutage OK.
Ilmub menüü  » [Seadistamine].


4 Vajutage Noolenupud, et valida [Nutikad 
seaded].


5 Vajutage OK.
Ilmub smart-seadete loend. »


  
6 Vajutage Noolenupud, et valida:


•	 [Isiklik]Rakendab pildimenüüs 
määratud seaded.


•	 [Elav]Rakendab rikkalikud pildi- ja 
heliseaded, mis kasutavad rohkem 
televiisori funktsioone.


•	 [Tavasaated]Rakendab pildi- ja 
heliseaded, mis sobivad enamike 
keskkondade ja enamike 
teleprogrammi tüüpide puhul.


•	 [Kino]Rakendab pildi- ja heliseaded, 
mis	sobivad	filmidele.


•	 [Mäng]Valib arvutite ja 
mängukonsoolide jaoks sobivaimad 
seaded.


•	 [Energiasääst]Valib elektritarbimist 
vähendavad seaded — 
loodussõbralik.


Isiklik


ElElav


Tavasaated


Film


Mäng


Energiasääst


  
2 Vajutage suvandi valimiseks Noolenupud.
3 Vajutage OK.


Ilmub valitud suvandi menüü. »


Juurdepääs seadistusmenüüle
Menüü [Seadistamine] pakub teile juurdepääsu 
pildi-, heli- ja muudele televiisori seadetele.
1 Vajutage  (Algusesse).


Ilmub kodumenüü. »


2 Vajutage Noolenupud, et valida 
[Seadistamine].


3 Vajutage OK.
Ilmub menüü  » [Seadistamine].


Pildi- ja heliseadete muutmine
Muutke pildi-ja heliseadeid vastavalt soovile. 
Saate määrata eelmääratud seadeid või muuta 
seadeid käsitsi.


Märkus


Seadete muutmise paindlikkus on piiratud, kui  •
televiisori	asukoht	on	seatud	režiimile	[Pood]. 
Seadke	televiisori	asukoht	režiimile	[Kodu], 
et pääseda ligi kõigile televiisori seadetele (vt 
‘Televiisori eelistuste muutmine’ lk-l 30).


Seadistamine


HalvHalvenenenenud nud nähtaähtavusevusegaaga


HeliHHelitugetugeg vus-vus halvlvhalvenenenenene udud .ud ..


MärgMäMä i lei lei lemmikmmikmm uksuksMMärgM i lelei lemmikmikm uksks


LiidLiidL ddes Ceesees Ces Cs ommommomommoo nn inninterfterfterftertte aceaceaceaceceen in in erfrfferferfacaaacac


KelllllKellll
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Kasutage pildi ja heli kogemusriba.
Kasutage [Pilt ja heli] kogemusriba, et pääseda 
ligi hiljuti kasutatud pildi- ja heliseadetele.


Märkus


Kõik pildiseaded on kättesaadavad  • menüü (vt 
‘Pildiseadete käsitsi reguleerimine’ lk-l 15)[Pilt] 
kaudu.
Kõik heliseaded on kättesaadavad  • menüü 
(vt ‘Heliseadete reguleerimine’ lk-l 17)[Heli] 
kaudu.


1 Televiisorit vaadates vajutage  
OPTIONS.


Ilmub valikute menüü. »


2 Vajutage Noolenupud, et valida [Pilt ja 
heli].


Ilmub  » [Pilt ja heli] kogemusriba.


  
3 Vajutage Noolenupud, et valida muudetav 


pildi- või heliseade.
4 Vajutage OK.


Ilmub pildi- või heliseadete menüü. »


5 Vajutage Noolenupud, et kohandada 
pildi- või heliseadet.


6 Vajutage valiku kinnitamiseks OK.
Pildi- või heliseaded rakendatakse ja  »
taaskuvatakse [Pilt ja heli] kogemusriba.


7 Väljumiseks vajutage  BACK.


Nutikad seaded


7 Vajutage valiku kinnitamiseks OK.
Smart-seade on rakendatud.  »


8 Vajutage  BACK, et väljuda või 
vajutage  (Algusesse), et minna tagasi 
kodumenüüsse. 


Märkus


 • [Nutikad seaded] on kättesaadav ka [Pilt ja 
heli] kogemusribalt (vt ‘Kasutage pildi ja heli 
kogemusriba.’ lk-l 14).


Seadistamisabi kasutamine
Kasutage seadistamisabi, mis annab juhiseid 
parimate pildi- ja helisätete leidmiseks.
1 Televiisorit vaadates vajutage  


(Algusesse).
Ilmub kodumenüü. »


2 Vajutage Noolenupud, et valida 
[Seadistamine].


3 Vajutage OK.
Ilmub menüü  » [Seadistamine].


4 Vajutage Noolenupud, et valida [Pilt] > 
[Seadistamisspikker].


5 Vajutage OK.
Ilmub teade, mis palub teil käivitada  »
seadeabilise.


6 Vajutage Noolenupud, et valida [Käivita].
7 Vajutage OK.


Järgige ekraanil ilmuvaid juhiseid, et  »
valida sobivad pildi- ja heliseaded, mida 
eelistate.


ET
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Võimalik on seadistada järgmisi pildiseadeid. 
Sõltuvalt pildiallika vormingust ei pruugi 
mõned pildiseaded võimalikud olla.
•	 [Seadistamisspikker]Kasutage 


seadeabilist, et valida parimad pildi- ja 
heliseaded.


•	 [Kontrastsus]Reguleerib heledate alade 
intensiivsust ning jätab tumedad alad 
muutumatuks.


•	 [Heledus]Reguleerib tumedate alade 
intensiivsust ja detaile.


•	 [Värvus]Reguleerib värviküllastatust.
•	 [Värvitoon]Kompenseerib NTSC-


kodeeringuga ülekannete värvierinevusi.
•	 [Teravus]Reguleerib pildidetailide 


teravuse taset.
•	 [Mürasummutus]Filtreerib ja eemaldab 


pildis olevat müra.
•	 [Värvitoon]Reguleerib pildi värvitasakaalu. 


Märkus


Enne  • [Kohandatud värvitoonid] reguleerimist 
valige [Värvitoon] > [Custom], siis vajutage 
suvandi sisse lülitamiseks OK.


•	 [Kohandatud värvitoonid]Kohandatud 
värvsuse seadistamine.


•	 [Pixel Plus HD]/[Pixel Precise HD]Annab 
juurdepääsu täiendavatele pildiseadetele:
•	 [Dünaamiline kontrastsus]Parandab 


automaatselt pildi kontrastsust.
•	 [Dünaamiline taustavalgu


stus]Reguleerib televiisori 
taustvalguse heledustaset vastavalt 
valgustingimustele.


•	 [MPEG-artefakti 
vähendamine]Muudab digitaalsete 
piltide üleminekud sujuvamaks. 
Saate selle funktsiooni sisse või välja 
lülitada.


•	 [Värvivõimendus]Muudab värvid 
erksamaks ning parandab eredate 
värvide detailide lahutusvõimet. 
Saate selle funktsiooni sisse või välja 
lülitada.


Järgnevaid seadeid saab muuta [Pilt ja heli] 
kogemusribal.
•	 [Nutikad seaded]Rakendab 


eelseadistatud pildi- ja heliseaded.
•	 [Värvus]Reguleerib värviküllastatust.
•	 [Kontrastsus]Reguleerib heledate alade 


intensiivsust ning jätab tumedad alad 
muutumatuks.


•	 [Bass]Reguleerib bassi taset.
•	 [Tämber]Reguleerib tiiskandi taset.
•	 [Teleri kõlarid]Lülitab televiisori kõlarid 


sisse või välja. Kui valitud on [Automaatne 
(EasyLink)], lülitatakse EasyLink-ühilduva 
kodukinosüsteemi tuvastamisel televiisori 
kõlarid välja.


Märkus


 • [Bass] ja [Tämber] ei ole saadaval, kui [Teleri 
kõlarid] on [Väljas].


Pildiseadete käsitsi reguleerimine
1 Vajutage  PICTURE.


Ilmub menüü  » [Pilt].


  
2 Vajutage Noolenupud ja OK, et valida ja 


kohandada pildiseadeid.
3 Väljumiseks vajutage  BACK.


Soovitus


Menüü  • [Pilt] on kättesaadav ka menüü 
(vt ‘Juurdepääs seadistusmenüüle’ lk-l 
13)[Seadistamine] kaudu.


Pilt


Seadistamisspikker


HeliHH


OmaduOmaOmadusedsedd


Nutikad seaded


KontrKontrontrt astsus


HeledHeledHeledusuu


Värvusss


Paigaldus Värvitoon


Tarkvara värskendus


Mürasummutmumutus


Värvitoon


Teravususus
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Soovitus


Pildi kuvasuhted on kättesaadavad ka  • menüü 
(vt ‘Juurdepääs seadistusmenüüle’ lk-l 
13)[Seadistamine] kaudu.


Valida saab järgmiste pildi kuvasuhete vahel. 


Märkus


Sõltuvalt pildi allikast, ei ole mõned  •
pildivormingud kättesaadavad ja neid ekraanil 
ei näidata.
Enne  • [Mastaapimata] reguleerimist valige [Pilt] 
> [Arvutirežiim] > [Sees], siis vajutage suvandi 
sisse lülitamiseks OK.


 [Automaatne 
vormindamine] 
suurendab pilti, et see 
täidaks ekraani (subtiitrid 
jäävad nähtavaks). 
Soovituslik minimaalse 
pildimoonutuse jaoks (kuid 
mitte kõrglahutuse või 
arvuti jaoks).


 [Ülisuur suumirežiim] 
eemaldab 4:3 kuvasuhtega 
ülekannete külgedelt 
mustad ribad. Ei soovitata 
kõrglahutuse või arvuti 
puhul.


 [16:9 kuvasuhteni 
laiendatud film] suurendab 
klassikalise 4:3 kuvasuhte 
olekusse 16:9. Ei soovitata 
kõrglahutuse või arvuti 
puhul.


 [Laiekraan] laiendab 
klassikalise 4:3 kuvasuhte 
olekusse 16:9.


 [Mastaapimata] pakub 
arvuti kohta maksimaalselt 
üksikasju. Saadaval ainult 
siis, kui [Arvutirežiim] on 
lubatud menüüs [Pilt].


•	 [Arvutirežiim]Lülitab sisse pildiseadete 
reguleerimise, kui arvuti on televiisoriga 
ühendatud HDMI kaudu. Kui on sisse 
lülitatud, saate valida [Pildi kuvasuhe] > 
[Mastaapimata], mis annab arvuti sisu 
kuvamisel maksimaalse detailsuse.


•	 [Valgussensor]Kohandab dünaamiliselt 
pildiseadeid vastavalt valgustusoludele.


•	 [Pildi kuvasuhe]Muudab pildivormingut.
•	 [Automaatne vormindamisreziim]Seab 


pildi kuvasuhte, et see täidaks 
automaatselt ekraani või suurendaks pilti.


Soovitus


Kui  • [Automaatne vormindamisreziim] 
on välja lülitatud, valige selle suvandi sisse 
lülitamiseks [Pildi kuvasuhe] > [Automaatne 
vormindamine].


•	 [Pildi nihe]Reguleerige pildi positsiooni.


Märkus


 • [Värvus] ja [Kontrastsus] seaded on 
kättesaadavad ka [Pilt ja heli] kogemusriba 
(vt ‘Kasutage pildi ja heli kogemusriba.’ lk-l 14) 
kaudu.


Pildivormingu muutmine
1 Vajutage  FORMAT.


Ilmub pildi kuvasuhete loend. »


  
2 Pildi kuvasuhte valimiseks vajutage 


Noolenupud.
3 Vajutage valiku kinnitamiseks OK.


Valitud kuvasuhe aktiveeritakse. »


16:9 kuvasuhteni ...


ÜlisÜlisuur suumirežiim


4:34:4


14:94414:914:9 kuv kuv kuvasuhhasuhas tteniteni lai laia endaendatud.u .


AutoAutomaatmaatne vne vormiormindamndamineine


MasMastM aapimata


LaieLaieLLaieLaieLaiekkraakraannk
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•	 [Helikeel](Ainult digitaalkanalite korral) 
Valib heli keelte vahel, kui edastatakse 
mitmekeelset saadet.


•	 [Kaksikrežiim I-II](Ainult analoogkanalite 
korral) Valib heli keelte vahel, kui 
edastatakse kahekeelset saadet.


•	 [Mono/stereo]Valib mono- ja stereoheli 
vahel, kui edastatakse stereoheli.


•	 [Teleri kõlarid]Lülitab televiisori kõlarid 
sisse või välja. Kui valitud on [Automaatne 
(EasyLink)], lülitatakse EasyLink-ühilduva 
kodukinosüsteemi tuvastamisel televiisori 
kõlarid välja.


•	 [Ruumiline heli]Võimaldab ruumilist heli.
•	 [Kuularite helitugevus]Kohandab 


kõrvaklappide helitugevust.
•	 [Delta-maht]Tasandab kanalite või 


ühendatud seadmete helitugevuse 
erinevused. Valige enne delta helitugevuse 
muutmist ühendatud seade.


•	 [Tasakaal]Reguleerib vasak- ja 
parempoolse kõlari tasakaalu, et sobituda 
kõige paremini teie asukohaga.


•	 [Automaatne helitugevuse taseme 
htlustamine]Vähendab automaatselt 
äkilisi helitugevuse muutusi, näiteks 
kanalite vahetamisel. Kui see funktsioon 
on aktiveeritud, on helitugevus ühtlasem.


Märkus


 • [Bass], [Tämber] ja [Teleri kõlarid] seaded 
on kättesaadavad ka [Pilt ja heli] kogemusriba 
(vt ‘Kasutage pildi ja heli kogemusriba.’ lk-l 
14) kaudu. Kui neid toetatakse, siis pääseb 
[Helikeel] ja [Helitugevus-halvenenud 
nähtavusega] juurde otse valikute menüüst.


Heliseadete reguleerimine
1 Vajutage  SOUND.


Ilmub menüü  » [Heli].


  
2 Vajutage Noolenupud ja OK, et valida ja 


kohandada heliseadeid.
3 Väljumiseks vajutage  BACK.


Soovitus


Menüü  • [Heli] on kättesaadav ka menüü 
(vt ‘Juurdepääs seadistusmenüüle’ lk-l 
13)[Seadistamine] kaudu.


Võimalik on seadistada järgmisi heliseadeid. 
Sõltuvalt leviedastusest ei pruugi mõned 
heliseaded saadaval olla.
•	 [Bass]Reguleerib bassi taset.
•	 [Tämber]Reguleerib tiiskandi taset.
•	 [Helitugevus]Reguleerib helitugevust.


Märkus


Enne  • [Helitugevus-halvenenud nähtavusega] 
reguleerimist lülitage sisse [Halvenenud 
nähtavusega]. Televiisorit vaadates vajutage  
OPTIONS ja valige [Halvenenud nähtavusega]. 
Valige eelistatud suvand ja valige OK.


•	 [Helitugevus-halvenenud 
nähtavusega]Seadistab nägemispuudega 
inimestele mõeldud heli koos tavalise 
heliga. Saadavuse korral sisaldab 
nägemispuudega inimestele mõeldud heli 
ka ekraanil olevate toimingute kuuldavaid 
kirjeldusi. Saate selle lubada, vajutades 
AD (Helikirjeldus).


Heli


Bass


-8


Pilt


NutikNutikad sead seadedaded


TTämbeTTä r


Helitittugevuugevuugevuusss


Helitugevuuuus-hals-hals-halvenenvenenvenenud ..ud ..ud .....OmadOmaduOmadum sedsedse


Paigaldus Helikelikeele


Tarkvvara värskendus Dual I/II


Mono/Stereoo


Teleri kõlarid


Bass
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Soovitus


Te võite igal ajal menüüst väljumiseks vajutada  •
 OPTIONS.


Teleteksti alamlehekülgede valimine
Teleteksti leheküljel võib olla mitu 
alamlehekülge. Alamleheküljed kuvatakse 
põhilehekülje numbri kõrval.


Märkus


Lubage alamlehekülgede liikumine enne  •
alamlehekülgede (vt ‘Teleteksti valikute menüü 
kuvamine’ lk-l 18) valimist.


1 Vajutage MHEG/TELETEXT.
Ilmub teleteksti menüü. »


2 Valige teleteksti lehekülg.
3 Vajutage  või , et valida alamlehekülg.


Ilmub alamlehekülg. »


Valige T.O.P. teleteksti edastused
Lehekülgede tabel (Table Of Pages - T.O.P.) 
teleteksti edastus võimaldab teil liikuda 
ühelt teemalt teisele ilma leheküljenumbreid 
kasutamata. T.O.P. teleteksti ei edastata kõigil 
televiisori kanalitel.
1 Vajutage MHEG/TELETEXT.


Ilmub teleteksti menüü. »


2 Vajutage INFO.
Ilmub T.O.P. ülevaade. »


3 Subjekti valimiseks vajutage Noolenupud.
4 Vajutage valiku kinnitamiseks OK.


Ilmub teleteksti lehekülg. »


Täiendavate teleteksti 
funktsioonide kasutamine


Teleteksti valikute menüü kuvamine
Enamikule teleteksti täiustatud funktsioonidele 
pääseb ligi teleteksti valikute menüü abil.
1 Vajutage MHEG/TELETEXT.


Ilmub teleteksti menüü. »


2 Vajutage  OPTIONS.
Ilmub teleteksti valikute menüü. »


  
3 Vajutage Noolenupud, et valida järgmised 


valikud:
•	 [Külmuta lehekülg]Peatab kuvatud 


lehekülje.
•	 [Kaheosaline ekraan]/[Taisekraan] 


Lubab ja keelab kaksikekraani 
teleteksti, mis jätab hetkel näidatava 
kanali või allika ekraani vasakule 
poolele ning teleteksti paremale.


•	 [Too esile]Peidab või kuvab lehekülje 
varjatud teabe, näiteks mõistatuste 
või puslede lahendused.


•	 [Tsüklilised alamleheküljed]Liigub 
automaatselt läbi alam-lehekülgede, 
kui need on võimalikud.


•	 [Keel]Valib keele õigeks kuvamiseks 
erineva keelegrupi, kui selles keeles 
on teine märgisüsteem.


4 Vajutage valiku kinnitamiseks OK.
Ilmub teleteksti menüü. »


Külmuta lehekülg


KaheKahe losaliine kekraan


Too Too esilesilee


TsükTsüklilililised ed al mlehele küljküljededlam ehek


KeelKeel
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4 Vajutage Noolenupud, et valida 
[Paigaldus] > [Eelistused] > “[Teletekst 
2,5]” > [Sees] või [Väljas].


Teletekst 2,5 on lubatud või keelatud. »


5 Vajutage  BACK, et väljuda või 
vajutage  (Algusesse), et minna tagasi 
kodumenüüsse.


Täiendavate kanalivõrgustiku 
funktsioonide kasutamine


Lemmikkanalite nimekirjade loomine 
ja kasutamine
Saate luua teile meeldivate telekanalite 
nimekirju, mis võimaldavad neid kanaleid 
kergesti leida.


Märkus


Kui funktsiooni toetatakse, saab lemmikute  •
loendisse lisada ka digitaalseid raadiojaamu.


Vaadake ainult lemmikute nimekirjas olevaid 
kanaleid või vaadake kõiki kanaleid, kui 
lemmikute nimekiri on hetkel valitud.
1 Televiisorit vaadates vajutage OK.


Ilmub kanalite võrgustik. »


2 Vajutage  OPTIONS.
Ilmub valikute menüü. »


  
3 Vajutage Noolenupud, et valida 


[Valikuloend].


NedNed 11 N dNed 22 RTLRTL 44 444 RTLRTL 55 555
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Discover1144verve Nationala1515onalaonKetNKetNKetNet11133311333NNNeteteteNNeteet


Net 5 999999999999 Nickelo00001110000eloelo


1


NedNed 33 3333333333333
RTL 88


Näita peidetud kanaleid


Märgi lemmikuks


Paiguta ümber


Nimeta ümber


Peida kanal


Valikuloend


Teletekstist otsimine
Otsige teleteksti leheküljelt teema või sõna 
järgi.
1 Vajutage MHEG/TELETEXT.


Ilmub teleteksti menüü. »


2 Vajutage OK, et tõsta esile esimene sõna 
või number.


3 Sõna või numbri otsimiseks vajutage 
Noolenupud.


4 Otsingu alustamiseks vajutage OK.
5 Otsingust väljumiseks vajutage , kuni 


ükski number või sõna ei ole esile 
tõstetud.


Teleteksti lehtede suurendamine
Mugavamaks lugemiseks saate teleteksti lehte 
suurendada.
1 Vajutage MHEG/TELETEXT.


Ilmub teleteksti menüü. »


2 Vajutage  FORMAT.
Teleteksti kuva suurendatakse. »


3 Vajutage:
•	  suurendatud kuval üles-alla 


kerimiseks. 
tavalise kuva suuruse taastamiseks •	  
FORMAT.


Teletekst 2,5 kasutamine
Teletekst 2,5 pakub rohkem värve ja 
paremat	graafikat	kui	tavaline	teletekst.	Kui	
kanal edastab teleteksti 2,5, lülitatakse see 
automaatselt sisse.
1 Televiisorit vaadates vajutage  


OPTIONS.
Ilmub valikute menüü. »


2 Vajutage Noolenupud, et valida 
[Seadistamine].


3 Vajutage OK.
Ilmub menüü  » [Seadistamine].
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Kanalite ümberjärjestamine
Järjestage võrgustikus olevad kanalid soovitud 
asukohta ümber.
1 Telerit vaadates vajutage OK.


Ilmub kanalite võrgustik. »


2 Vajutage  OPTIONS.
Ilmub valikute menüü. »


3 Vajutage Noolenupud, et valida [Paiguta 
ümber], siis vajutage OK.


Ekraanile kuvatakse teade. Jätkamiseks  »
minge 4. sammu juurde. 
Tühistamiseks ja väljumiseks vajutage    •	


 OPTIONS ja järgige ekraanil 
kuvatavaid juhiseid.


4 Vajutage Noolenupud, et valida kanal, 
mida soovite võrgustikus ümber 
paigutada.


Valitud kanali ümber ilmub kast. »


  
5 Vajutage Noolenupud, et liigutada kanal 


võrgustikus soovitud asukohta.
6 Vajutage valiku kinnitamiseks OK.


Kanal liigutatakse valitud asukohta. »


7 Vajutage  BACK, et kanalite 
võrgustikust väljuda.
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DigD
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4 Vajutage OK.
Ilmub menüü  » [Valikuloend].


5 Vajutage Noolenupud, et valida:
•	 [Kõik]Kuvab kõik kanalid.
•	 [Lemmikud]Kuvab valitud lemmikute 


loendi kanalid.
•	 [Raadio]Kuvab ainult raadiojaamad.
•	 [Digitaalne]Kuvab ainult digikanalid.
•	 [Analoog]Kuvab ainult 


analoogkanalid.
6 Vajutage valiku kinnitamiseks OK.


Valitud loend rakendatakse  »
kanalivõrgustikus.


Kanalite lemmikloendisse lisamine või 
sealt eemaldamine


Soovitus


Valige kanalid  • [Kõik] enne kanali lisamist 
lemmikute nimekirja.


1 Televiisorit vaadates valige kanal, mida 
soovite lemmikute loendisse lisada või 
sealt eemaldada. Samuti võite kanalite 
võrgustiku kuvamiseks vajutada OK ja 
seejärel vajutada Noolenupud, et valida 
lisatav või eemaldatav kanal.


2 Vajutage  OPTIONS.
Ilmub valikute menüü. »


3 Vajutage Noolenupud, et valida [Märgi 
lemmikuks] või [Kustuta lemmikute 
hulgast].


Kanalite võrgustikku ilmub täht, mis  »
näitab, et kanal on lisatud lemmikute 
loendisse. Täht kaob, kui eemaldate 
kanali lemmikute loendist.
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Lõpetage kanalite peitmine
Kuvage peidetud kanalid. 
1 Telerit vaadates vajutage OK.


Ilmub kanalite võrgustik. »


2 Vajutage  OPTIONS.
Ilmub valikute menüü. »


3 Vajutage Noolenupud, et valida [Näita 
peidetud kanaleid].


4 Vajutage OK.
Peidetud kanalid ilmuvad kanalivõrgustikus,  »
kuid ilma kuvatud kanaliteabeta. See 
kuvatakse musta ruuduna.


  
5 Vajutage Noolenupud, et valida kanal, 


mille peitmine lõpetada.
6 Vajutage  OPTIONS.


Ilmub valikute menüü. »


7 Vajutage Noolenupud, et valida [Unhide 
channel], siis vajutage OK.


Kanali peitmine on lõpetatud. »


Märkus


Korrake samme 5 kuni 7, et lõpetada teiste  •
kanalite peitmine.
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Kanalite ümbernimetamine
Nimetage võrgustikus olevad kanalid vastavalt 
oma vajadustele ümber.
1 Telerit vaadates vajutage OK.


Ilmub kanalite võrgustik. »


2 Vajutage Noolenupud, et valida kanal, 
mida soovite ümber nimetada.


3 Vajutage  OPTIONS.
Ilmub valikute menüü. »


4 Vajutage Noolenupud, et valida [Nimeta 
ümber].


Ilmub sisestusaken. »


5 Nime redigeerimiseks vajutage 
Noolenupud või Numbrinupud, siis 
vajutage OK.


6 Kui toiming on lõpetatud, vajutage 
Noolenupud, et valida [Tehtud].


Sisestatud nime kustutamiseks valige •	
[Kustuta].
Tühistamiseks valige •	 [Tühista].


7 Vajutage valiku kinnitamiseks OK.
8 Vajutage  BACK, et kanalite 


võrgustikust väljuda.


Kanalite peitmine
Peitke kanalid võrgust, et vältida volitamata 
juurdepääsu.
1 Televiisorit vaadates vajutage OK.


Ilmub kanalite võrgustik. »


2 Vajutage Noolenupud, et valida kanal, 
mida soovite peita.


3 Vajutage  OPTIONS.
Ilmub valikute menüü. »


4 Vajutage Noolenupud, et valida [Peida 
kanal].


5 Vajutage valiku kinnitamiseks OK.
Kanal on peidetud. »


6 Vajutage  BACK, et kanalite 
võrgustikust väljuda. Ee
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Kanali/programmi teabe vaatamine
1	 Televiisorit	vaadates	või	EPG-režiimis	


olles vajutage  INFO.
Ilmub programmi teabeaken.  »


2 Akendes liikumiseks vajutage 
Noolenupud.


3 Vajutage , et väljuda algsesse kanalisse või 
 INFO, et väljuda EPG-menüüsse  


BACK.


EPG suvandite menüü kasutamine
Kasutage EPG suvandite menüüd, et valida 
või eemaldada meeldetuletusi, muuta päeva 
või pääseda ligi muudele kasulikele EPG 
suvanditele.


Märkus


EPG-suvandid on telekanali teabes  •
kättesaadavad ainult 8 päeva.


1	 EPG-režiimis	vajutage	  OPTIONS.
Ilmub EPG-suvandite menüü. »


  
2 Vajutage Noolenupud ja OK, et valida ja 


kohandada:
•	 [Seadista meeldetuletus]Seab 


programmide meeldetuletused.
•	 [Kustuta meeldetuletus]Eemaldab 


programmide meeldetuletused.
•	 [Muuda päeva]Seab EPG päeva. 


Valige [Täna], [Järgmine päev] või 
[Eelmine päev].
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Elektroonilise telekava (EPG) 
kasutamine
EPG on ekraanil olev digitaalkanalite telekava. 
EPG lubab teil:


vaadata edastatavate digiprogrammide •	
nimekirja;
vaadata algavaid programme;•	
grupeerida	programme	žanrite	alusel;•	
seada meeldetuletusi, kui programmid •	
algavad.
Eelistatud EPG-kanalite seadistamine•	


EPG sisselülitamine


Märkus


Kui kasutate EPG-d esimest korda, võidakse  •
teil paluda teha uuendus. Järgige uuendamiseks 
ekraanil olevaid juhiseid.


1 Telerit vaadates vajutage GUIDE.
Ilmub EPG-menüü. »


  
2 Vajutage:


•	 Noolenupud, et ekraanil liikuda;
•	  INFO, et näha rohkem teavet 


programmi (vt ‘Kanali/programmi 
teabe vaatamine’ lk-l 22) kohta;


•	  OPTIONS, et näha valikute 
menüüd (vt ‘EPG suvandite menüü 
kasutamine’ lk-l 22).


3 Vajutage  BACK, et väljuda algsesse 
kanalisse või OK, et väljuda valitud 
kanalisse.
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6 Vajutage une taimeri aktiveerimiseks OK.
Televiisor lülitub pärast määratud  »
ajavahemikku	ooterežiimile.


7 Vajutage  BACK, et väljuda või 
vajutage  (Algusesse), et minna tagasi 
kodumenüüsse.


Lapse- ja reitingulukkude 
kasutamine
Televiisori lukustamise ja vanusereitingute 
kasutamisega saate takistada lapsi televiisorit 
vaatamast. 


Lapseluku koodi määramine või 
muutmine
1 Televiisorit vaadates vajutage  


(Algusesse).
Ilmub kodumenüü. »


2 Vajutage Noolenupud, et valida 
[Seadistamine].


3 Vajutage OK.
Ilmub menüü  » [Seadistamine].


4 Vajutage Noolenupud, et valida 
[Omadused] > [Seadista kood]/[Muuda 
koodi].


Ilmub menüü  » [Seadista kood]/[Muuda 
koodi].


5 Sisestage kood Numbrinupud abil.
6 Vajutage OK.


Ilmub teade, mis kinnitab, et kood on  »
seatud.


7 Vajutage  BACK, et väljuda või 
vajutage  (Algusesse), et minna tagasi 
kodumenüüsse.


Soovitus


Kui olete oma koodi unustanud, sisestage  •
kehtivate koodide tühistamiseks 8888.


•	 [Lisateave]Programmi teabe 
vaatamine.


•	 [Otsi žanri järgi]Otsib 
teleprogramme	žanri	järgi.


•	 [Ajastatud meeldetuletused]Progra
mmide meeldetuletuste loend.


•	 [Eelistatud kanalid]Seab eelistatud 
EPG-kanalid.


3 EPG-suvandite menüüst väljumiseks 
vajutage  OPTIONS.


Taimerite kasutamine
Saate määrata kindlal ajal televiisori sisse või 
ootele lülitamise taimerid.


Televiisori automaatselt ootele 
lülitamine (une taimer)
Une taimer lülitab televiisori pärast määratud 
ajavahemikku ootele.


Soovitus


Saate taimeri ajavahemiku jooksul alati  •
televiisori varem välja lülitada või taimeri 
lähtestada.


1 Televiisorit vaadates vajutage  
(Algusesse).


Ilmub kodumenüü. »


2 Vajutage Noolenupud, et valida 
[Seadistamine]


3 Vajutage OK.
Ilmub menüü  » [Seadistamine].


4 Vajutage Noolenupud, et valida 
[Omadused] > [Unetaimer].


Ilmub menüü  » [Unetaimer].


5 Uneaja määramiseks vajutage 
Noolenupud. 


Unetaimer võib kesta kuni 180 minutit  »
viieminutiliste ajavahemikena. Kui 
unetaimer on seatud nullile minutile, 
lülitatakse see välja.
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4 Vajutage Noolenupud, et valida 
[Omadused] > [Lapselukk], siis vajutage 


.
Ilmub teade, mis palub teil sisestada  »
lapseluku koodi.


5 Sisestage lapseluku kood Numbrinupud 
abil.


6 Valige Noolenupud, et minna ühe menüü 
astme võrra tagasi kuvale [Omadused] > 
[Vanemakontrolli reiting].


Menüü  » [Vanemakontrolli reiting] on 
nüüd saadaval.


Vanusepiirangute seadistamine
Saate seadistada oma teleri kuvama ainult 
teie lapse east kõrgema vanusepiiranguga 
programme.


Märkus


Enne vanusepiirangute seadistamist peate selle  •
funktsiooni (vt ‘Vanusepiirangute lubamine’ lk-l 
24) lubama.


1 Televiisorit vaadates vajutage  
(Algusesse).


Ilmub kodumenüü. »


2 Vajutage Noolenupud, et valida 
[Seadistamine].


3 Vajutage OK.
Ilmub menüü  » [Seadistamine].


4 Vajutage Noolenupud, et valida 
[Omadused] > [Vanemakontrolli 
reiting].


Ilmub teade, mis palub teil sisestada  »
lapseluku koodi.


5 Sisestage lapseluku kood Numbrinupud 
abil.


6 Vanusepiirangu valimiseks vajutage 
Noolenupud, siis vajutage seade 
rakendamiseks OK.


Kõik programmid, mis ületavad valitud  »
vanusepiirangu, blokeeritakse.


Teleri lukustamine või avamine
Teleri lukustamine ei lase lapsel pääseda ligi 
kõigile kanalitele ning ühendatud seadmetele.
1 Televiisorit vaadates vajutage  


(Algusesse).
Ilmub kodumenüü. »


2 Vajutage Noolenupud, et valida 
[Seadistamine].


3 Vajutage OK.
Ilmub menüü  » [Seadistamine].


4 Vajutage Noolenupud, et valida 
[Omadused] > [Lapselukk] > [Lukk]/
[Vabasta lukustusest].


Ilmub teade, mis palub teil sisestada  »
lapseluku koodi.


5 Sisestage lapseluku kood Numbrinupud 
abil.


Ilmub menüü  » [Lapselukk].


6 Vajutage Noolenupud, et valida 
[Lukk]/[Vabasta lukustusest].


7 Vajutage valiku kinnitamiseks OK.
Kõik kanalid ja ühendatud seadmed  »
lukustatakse või vabastatakse lukust.


8 Vajutage  BACK, et väljuda või 
vajutage  (Algusesse), et minna tagasi 
kodumenüüsse. 


Vanusepiirangute lubamine
Mõned digitaalsed leviedastajad seavad 
oma programmidele vanusepiirangud. Enne 
vanusepiirangute seadistamist peate selle 
funktsiooni lubama.
1 Televiisorit vaadates vajutage  


(Algusesse).
Ilmub kodumenüü. »


2 Vajutage Noolenupud, et valida 
[Seadistamine].


3 Vajutage OK.
Ilmub menüü  » [Seadistamine].
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Märkus


Subtiitrite lubamiseks korrake seda protseduuri  •
kõigil analoogkanalitel.
Kui EasyLink on lubatud, siis subtiitreid ei  •
kuvata, kui [Summutamise ajal sees] on valitud 
(vt ‘EasyLink’i lubamine või keelamine’ lk-l 44).


Lubage või keelake subtiitrid 
digitaalkanalites.
1 Vajutage SUBTITLE. 


Ilmub menüü  » [Subtiitrid].


Märkus


Menüü  • [Subtiitrid] on kättesaadav ka 
menüü (vt ‘Juurdepääs seadistusmenüüle’ lk-l 
13)[Seadistamine] kaudu.


2 Vajutage Noolenupud, et valida:
•	 [Sees]Lubab subtiitrid.
•	 [Väljas]Keelab subtiitrid.
•	 [Summutamise ajal sees]Kuvab 


subtiitrid vaid juhul, kui heli on 
vaigistatud.


3 Vajutage OK.
Subtiitrid on lubatud või keelatud. »


4 Vajutage  BACK, et väljuda või 
vajutage  (Algusesse), et minna tagasi 
kodumenüüsse.


Subtiitrite keele valimine 
digitaaltelekanalitel


Märkus


Kui valite subtiitrite keele digitaaltelekanalitel  •
allpool kirjeldatud viisil, alistatakse ajutiselt 
installimismenüüs seadistatud subtiitrite 
eelistatud keel.


1 Televiisorit vaadates vajutage  
(Algusesse).


Ilmub kodumenüü. »


7 Vajutage  BACK, et väljuda või 
vajutage  (Algusesse), et minna tagasi 
kodumenüüsse.


Subtiitrite kasutamine
Saate lubada subtiitrid igale telekanalile. 
Subtiitreid edastatakse kas teleteksti või 
maapealse digitelevisiooni digitaaledastuste 
kaudu. Digitaaledastuste puhul on teil täiendav 
eelistatud subtiitri keele valiku suvand.


Lubage või keelake subtiitrid 
analoogkanalites.
1 Lülitage sisse analoogkanal.
2 Vajutage MHEG/TELETEXT.
3 Sisestage Numbrinupud abil 


kolmekohaline subtiitrite lehekülje 
number.


4 Vajutage MHEG/TELETEXT, et teletekst 
välja lülitada.


5 Vajutage SUBTITLE. 
Ilmub menüü  » [Subtiitrid].


Märkus


Menüü  • [Subtiitrid] on kättesaadav ka 
menüü[Seadistamine] kaudu.


6 Vajutage Noolenupud, et valida:
•	 [Sees]Lubab subtiitrid.
•	 [Väljas]Keelab subtiitrid.
•	 [Summutamise ajal sees]Kuvab 


subtiitrid vaid juhul, kui heli on 
vaigistatud.


7 Vajutage valiku kinnitamiseks OK.
Subtiitrid on lubatud või keelatud. »


8 Vajutage  BACK, et väljuda või 
vajutage  (Algusesse), et minna tagasi 
kodumenüüsse.
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Kella režiimi muutmine
Vaikeseadena	on	kellarežiim	[Automaatne], 
mis sünkroonib televiisori kella koordineeritud 
maailmaajaga (UTC). 
Kui teie televiisor ei saa UTC ülekandeid vastu 
võtta,	seadke	kellarežiimiks	[Kasutusjuhend]. 
Kui	kellarežiim	on	[Kasutusjuhend], põhinevad 
kellaaja andmed teie ajavööndil (vt ‘Toiming 1 
Valige süsteem’ lk-l 34) ja suveaja seadetel (vt 
‘Suveaja sisse- ja väljalülitamine’ lk-l 26).
1 Televiisorit vaadates vajutage  


(Algusesse).
Ilmub kodumenüü. »


2 Vajutage Noolenupud, et valida 
[Seadistamine].


3 Vajutage OK.
Ilmub menüü  » [Seadistamine].


4 Vajutage Noolenupud, et valida 
[Paigaldus] > [Kell] > [Automaatne 
kellareziim].


Ilmub menüü  » [Automaatne 
kellareziim].


5 Vajutage Noolenupud, et valida 
[Automaatne] või [Kasutusjuhend].


6 Vajutage valiku kinnitamiseks OK.
Kellarežiim	on	seatud. »


Suveaja sisse- ja väljalülitamine
Kui	kellarežiimiks	on	seatud	[Kasutusjuhend], 
lülitage vajadusel suveaeg sisse või välja.
1 Menüüs [Kell] vajutage Noolenupud, et 


valida [Päevavalguse säästmine].
Ilmub menüü  » [Päevavalguse 
säästmine].


2 Vajutage Noolenupud, et valida [Suveaeg] 
või [Ühtlusaeg].


3 Vajutage valiku kinnitamiseks OK.
Teie ajavööndi suveaeg on sisse või  »
välja lülitatud.


2 Vajutage Noolenupud, et valida 
[Seadistamine].


3 Vajutage OK.
Ilmub menüü  » [Seadistamine].


4 Vajutage Noolenupud, et valida 
[Omadused] > [Subtiitri keel].


Ilmub subtiitrite keelte loend. »


5 Keele valimiseks vajutage Noolenupud.
6 Vajutage valiku kinnitamiseks OK.


Rakendatakse subtiitrite keel. »


Märkus


Valige eelistatud subtiitrite keel  • menüüs (vt 
‘Toiming 1 Valige menüükeel’ lk-l 32)[Keeled]. 
Kui subtiitrid on lubatud, ilmuvad need 
automaatselt eelistatud keeles.


Televiisori kella kasutamine
Saate kuvada televiisoriekraanil kella. Kell 
kuvab hetke aega, kasutades teie teleteenuse 
operaatorilt saadavat ajateavet.


Televiisori kella kuvamine
Soovi korral võite teleriekraanil kuvada kella.
1 Televiisorit vaadates vajutage  


OPTIONS.
Ilmub valikute menüü. »


2 Vajutage Noolenupud, et valida [Kell].
3 Vajutage valiku kinnitamiseks OK.


Televiisori ekraanil kuvatakse kell. »


Märkus


Kella keelamiseks korrake ülaltoodud  •
toimingut.


Soovitus


Kell on kättesaadav ka  • menüü (vt ‘Juurdepääs 
seadistusmenüüle’ lk-l 13)[Seadistamine] 
kaudu.
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Fotode slaidiesituse vaatamine
1 USB sisubrauseris vajutage Noolenupud, 


et fotot valida.
2 Vajutage  või OK.


Slaidiesitus algab valitud pildist. »


3 Vajutage
•	 , et slaidiesitus peatada.
•	 / , /  või P +/-, et minna 


eelmise või järgmise pildi juurde.
•	 , et slaidiesitus peatada ja minna 


tagasi USB brauserisse.


Slaidiesituse seadete muutmine
1 Vajutage slaidiesituse vaatamise ajal 


OPTIONS.
Ilmub valikute menüü. »


2 Vajutage Noolenupud, et valida ja 
kohandada:
•	 [Pööra]Pöörab pilti.
•	 [Korda]Kordab slaidiesitust.
•	 [Lehitsemine sees]Kuvab slaidiesituse 


pildid juhuslikult.
•	 [Lehitsemine väljas]Lülitab juhusliku 


piltide järjekorra slaidiesituses välja.
•	 [Slaidiesituse kiirus]Seab 


ajavahemiku, mille jooksul pilti 
näidatakse.


•	 [Slaidiesituse siire]Seab ülemineku 
ühelt pildilt teisele.


3 Vajutage valiku kinnitamiseks OK.
Slaidiesituse seaded on rakendatud. »


Muusika kuulamine
1 USB sisubrauseris vajutage Noolenupud, 


et laulu valida.
2 Vajutage OK.


Laul hakkab muusikapleieris mängima. »


3 Vajutage:
•	 P +/-, et liikuda järgmise või eelmise 


laulu juurde.
•	 / , et laulu edasi või tagasi kerida.
•	 , et laul käivitada või peatada.


Fotode vaatamine, muusika 
kuulamine ja video vaatamine 
USB-salvestusseadmest


Ettevaatust


Philips ei vastuta toetuseta USB- •
salvestusseadmete ega salvestusseadmel 
olevate andmete kahjustumise ning kadumise 
eest.


Teie televiisorile on paigaldatud USB-pistik, mis 
lubab teil vaadata fotosid, kuulata muusikat või 
vaadata	filme,	mis	on	USB-seadmele	salvestatud.


Ühendage USB-salvestusseade ja 
sisenege sisubrauserisse
1 Kui televiisor töötab, ühendage USB-


seade USB-porti, mis asub teie televiisori 
küljel.


Ilmub USB-sisubrauser. »


  
Märkus


USB sisubrauser on samuti kättesaadav, kui  •
valite kodumenüüs [Sirvi USB-liideseid].
Kui te ühendate USB-jaoturi kaudu mitu USB- •
salvestusseadet, ilmub teade, mis palub teil 
valida seade. Vajutage Noolenupud, et valida 
seade, seejärel vajutage kinnituseks OK.


2 USB sisubrauserist väljumiseks vajutage 
(HOME).


Ilmub kodumenüü. »
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Videoseadete muutmine
1 Videopleieris olles vajutage OPTIONS.


Ilmub valikute menüü. »


2 Vajutage Noolenupud, et valida ja 
kohandada:
•	 [Vaike ekraan]Esitab video väikeses 


aknas.
•	 [Taisekraan]Esitab video ekraani 


täissuuruses.
•	 [Korda]Kordab videot.
•	 [Lehitsemine sees]/[Lehitsemine 


väljas]Lubab või keelab videode 
juhusliku esituse.


3 Vajutage OK, et muudetud seaded 
kinnitada.


USB-salvestusseadme lahtiühendamine


Ettevaatust


Järgige seda toimingut, et vältida USB- •
salvestusseadme kahjustamist.


1 Vajutage (HOME), et väljuda USB 
sisubrauserist.


2 Oodake viis sekundit enne USB-
salvestusseadme eemaldamist.


Digitaalsete raadiokanalite 
kuulamine
Kui digitaalne raadiokanalite edastamine on 
saadaval, installitakse need automaatselt.
1 Televiisorit vaadates vajutage OK. 


Ilmub kanalite võrgustik. »


2 Vajutage OPTIONS.
Ilmub valikute menüü. »


3 Vajutage Noolenupud, et valida 
[Valikuloend].


Ilmub menüü  » [Valikuloend].


4 Esitamise peatamiseks ja USB 
sisubrauserist väljumiseks vajutage  või 
OK.


Muusikaseadete muutmine
1 Muusikapleieris olles vajutage OPTIONS.


Ilmub valikute menüü. »


2 Vajutage Noolenupud, et valida ja 
kohandada:
•	 [Korda]Kordab laulu või albumit.
•	 [Lehitsemine sees]/[Lehitsemine 


väljas]Lubab või keelab laulude 
juhusliku esituse.


3 Vajutage valiku kinnitamiseks OK.
Muusikaseaded on rakendatud. »


Fotode vaatamine slaidiesitusena 
muusika saatel
Saate vaadata oma fotosid slaidiesitusena 
taustamuusika saatel.
1 Pärast seda, kui olete valinud esitamiseks 


(vt ‘Muusika kuulamine’ lk-l 27) laulu, 
vajutage  GUIDE.


Ilmub USB sisubrauser. »


2 Käivitage fotode slaidiesitus (vt ‘Fotode 
slaidiesituse vaatamine’ lk-l 27).


Video vaatamine
1 USB sisubrauseris vajutage Noolenupud, 


et videot valida.
2 Vajutage OK.


Video hakkab videopleieris mängima. »


3 Vajutage:
•	 P +/-, et liikuda järgmise või eelmise 


video juurde.
•	 / , et videot edasi või tagasi 


kerida.
•	 , et video käivitada või peatada.


4 Esitamise peatamiseks ja USB 
sisubrauserist väljumiseks vajutage  või 
OK.
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Tarkvara uuendamine (veebisaidilt)
Enne toimingu teostamist veenduge, et:


Uuenduse täielikuks lõpetamiseks on •	
piisavalt aega.
Teil on olemas USB-salvestusseade, millel •	
on vähemalt 256MB kettaruumi,
Teil on ligipääs USB-pordi ja •	
internetiühendusega arvutile.


1 Televiisorit vaadates vajutage  
(Algusesse).


Ilmub kodumenüü. »


2 Vajutage Noolenupud, et valida 
[Seadistamine].


3 Vajutage OK.
Ilmub menüü  » [Seadistamine].


4 Vajutage Noolenupud, et valida [Tarkvara 
värskendus] > [Värskenda kohe].


5 Vajutage OK.
Uuendusabiline käivitub. Järgige  »
ekraanil ilmuvaid juhised uuenduse 
lõpuleviimiseks.


Tarkvara uuendamine (digitaalne 
edastus)
(Võimalik ainult mõnedes riikides) Kui 
võimalik, võib teie televiisor võtta vastu 
tarkvarauuendusi digitaalse edastuse kaudu.
Kui uuendus on saadaval, ilmub teade, mis 
palub teil tarkvara uuendada. Me soovitame 
teil kindlasti tarkvara uuendada, kui teil seda 
teha palutakse. 
Järgige allolevaid juhiseid, et tarkvara hiljem 
uuendada.
1 Televiisorit vaadates vajutage  


(Algusesse).
Ilmub kodumenüü. »


2 Vajutage Noolenupud, et valida 
[Seadistamine].


3 Vajutage OK.
Ilmub menüü  » [Seadistamine].


4 Vajutage Noolenupud, et valida [Raadio].
5 Vajutage OK.


Kanalite võrgustikus ilmub  »
olemasolevate digitaalsete 
raadiokanalite loend.


6 Raadiokanali valimiseks vajutage 
Noolenupud.


7 Vajutage OK.
Valitud digiraadiokanal hakkab läbi  »
televiisori kõlarite mängima.


Märkus


On  • saadaval (vt ‘Täiendavate kanalivõrgustiku 
funktsioonide kasutamine’ lk-l 19) lisateave 
täiendavate kanalite võrgustiku funktsioonide 
kohta.


Teleri tarkvara uuendamine
Philips püüab pidevalt oma tooteid täiustada 
ning soovitame teil uuendada teleri 
tarkvara kohe, kui uuendused on saadaval. 
Kättesaadavuse kontrollimiseks vaadake www.
philips.com/support.


Kasutatava tarkvara versiooni 
kontrollimine
1 Televiisorit vaadates vajutage  


(Algusesse).
Ilmub kodumenüü. »


2 Vajutage Noolenupud, et valida 
[Seadistamine].


3 Vajutage OK.
Ilmub menüü  » [Seadistamine].


4 Vajutage Noolenupud, et valida [Tarkvara 
värskendus] > [Teave installitud tarkvara 
kohta].


5 Vajutage OK.
Kuvatakse praegune tarkvaraversioon. »
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•	 [EasyLink]Võimaldab esitust ühe 
nupuvajutusega	ja	ooterežiimi	
ühe nupuvajutusega EasyLink’iga 
ühilduvate seadmete vahel. 


•	 [EasyLink-kaugjuhtimispult]Võimald
ab kaugjuhtimispuldi klahvi edastuse, 
kui EasyLink on aktiveeritud. 


•	 [Pixel Plus ühendus]Kui EasyLink on 
lubatud, rakendatakse automaatselt 
parimaid Pixel Plus sätteid, kui 
neid on rohkem kui üks (nt kui nii 
teie televiisor kui ka DVD-mängija 
toetavad funktsiooni Pixel Plus).


•	 [LightGuide-heledus]Määrab 
esikülje LED-näidiku või LightGuide’i 
heleduse.


•	 “[Teletekst 2,5]”Lülitab teletekst 2,5 
sisse või välja.


6 Vajutage OK.
Rakendatakse televiisori eelistus. »


Televiisori demo käivitamine
(Ei toetata MHEG-kanalite puhul)
1 Televiisorit vaadates vajutage DEMO.


Ilmub demomenüü. »


2 Demo valimiseks vajutage Noolenupud.
3 Vajutage demo käivitamiseks OK.
4 Vajutage DEMO või  BACK, et demost 


väljuda.


4 Vajutage Noolenupud, et valida 
[Tarkvara värskendus] > [Kohalikud 
tootevärskendused].


5 Vajutage OK.
Televiisor otsib saadaolevaid  »
tarkvarauuendusi digitaalse edastuse 
kaudu.


Televiisori eelistuste 
muutmine


1 Televiisorit vaadates vajutage  
(Algusesse).


Ilmub kodumenüü. »


2 Vajutage Noolenupud, et valida 
[Seadistamine].


3 Vajutage OK.
Ilmub menüü  » [Seadistamine].


4 Vajutage Noolenupud, et valida 
[Paigaldus] > [Eelistused].


Ilmub menüü  » [Eelistused].


 
5 Vajutage Noolenupud, et valida ja muuta:


•	 [Asukoht] Valib parimad 
televiisoriseaded vastavalt asukohale 
- kodu või pood.


•	 [Helitugevuse riba] Kuvab 
helitugevuse reguleerimise ajal 
helitugevuse riba.


•	 [Kanali teave]Kuvab teavet telekanali 
kohta iga kord, kui kanaleid vahetate.


Asukoht


Keelee d


KanalKKaK i innsn tallialliallia mineminmin


MenüüMenüü keel keel


HelitHelitH ugevevuev iise ribbab


Kananalnali teai teaaveveveve


EasyLink


Dekooder TeletT l ekst 2,5


Kell


Pood


Kodu


Tehase vaikeseaeaeadededded


Eelistused
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Televiisori tehaseseadete 
lähtestamine
Televiisori tehaseseadete lähtestamine taastab 
pildi ja heli vaikeseaded. Kanali installeerimise 
seaded jäävad samaks.
1 Televiisorit vaadates vajutage  


(Algusesse).
Ilmub kodumenüü. »


2 Vajutage Noolenupud, et valida 
[Seadistamine].


Ilmub menüü  » [Seadistamine].


3 Vajutage Noolenupud, et valida 
[Paigaldus] > [Tehase vaikeseaded].


4 Vajutage OK.
Televiisori seaded lähtestatakse tehase  »
vaikemäärangutele.
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Lisaks [Menüü keel] saate te järgmisi 
keeleseadeid muuta menüü [Keeled] kaudu 
(ainult digikanalitel):


 
•	 [Põhiline helivorming]/[Lisaheli]


Valige esmane ja teisene digikanalite heli 
keel.


•	 [Põhilised subtiitrid]/[Lisasubtiitrid]
Valige esmane ja teisene digikanalite 
subtiitrite keel.


•	 [Põhiline teletekst]/[Lisateletekst]
Valige esmane ja teisene digikanalite 
teleteksti keel.


•	 [Halvenenud kuulmine]
Valige [Sees], et kuvada subtiitrid esmases 
ja teiseses heli keeles.


•	 [Halvenenud nähtavusega]
Kui võimalik, valige täiendav 
helikommentaar nägemispuudega 
inimestele, kasutades suvandeid: 
[Kõlarid], [Kuularid] või [Kõlarid + 
kuularid]. Funktsiooni keelamiseks valige 
[Väljas].


•	 [Eelistatud helivorming]
Valige [Täiustatud] parimaks 
heliedastuseks kodukinosüsteemidest. 
Valige [Tavasaated] parimaks 
heliedastuseks televiisori kõlaritest ja 
põhihelisüsteemidest.


Menüü keel


KanalK i innsn tallialliallia mineminmin


Eeliseliselisl tusedtusedtused


MenüüMenüü keel keel


PõhilPõhilP ine hhine h lielivo irming


Lisahhhelieel


Põhilised subtisubtisubtiitriditriditrid


Dekooder LisasLi ubtiitrid


Kell


Dansk


aaCe�ttinn


Tehase vaikeseaeaeadeddeded


Põhiline tteleteee kst


Lisateletekst


Halvenenud kuulmine


Deutsch


EÏÏËÓÈÎÎ¿


English


Espa�Es ol


Fran��aisiisais


HrvatH ski


Keeled


6 Kanalite 
installeerimine


Esmakordsel televiisori seadistamisel palutakse 
teil valida menüükeel ja installeerida telekanalid 
ja digitaalsed raadiokanalid (kui need on 
saadaval). Selles peatükis antakse juhised kanalite 
uuesti installimise ja peenreguleerimise kohta.


Kanalite automaatne 
installeerimine
Selles osas kirjeldatakse kanalite automaatset 
otsimist ja salvestamist.


Toiming 1 Valige menüükeel


Märkus


Jätke see toiming vahele, kui keeleseaded on  •
õiged.


1 Televiisorit vaadates vajutage  
(Algusesse).


Ilmub kodumenüü. »


2 Vajutage Noolenupud, et valida 
[Seadistamine].


Ilmub menüü  » [Seadistamine].


3 Vajutage Noolenupud, et valida 
[Paigaldus] > [Keeled] > [Menüü keel].


Ilmub keelte loend. »


4 Menüü keele valimiseks vajutage 
Noolenupud.


5 Vajutage valiku kinnitamiseks OK.
Menüüs rakendatakse valitud keel. »
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Ettevaatust


Jätke  • [Seadistused] muutmata, välja arvatud 
juhul, kui teie DVB-C teenusepakkuja pakub 
väärtusi [Võrgu sagedus], [Võrgu ID-kood] või 
[Sümbolikiirus]. 
Seade  • [Sageduse skannimine] muutmine 
seadeks [Täielik skannimine] võib märgatavalt 
pikendada installimisaega.


Märkus


Kui teil on juurdepääs DVB-T-le ja DVB-C- •
le ning te soovite näha kanaleid mõlemast 
võrgust, peate te kanalid kaks korda installima 
— üks kord DVB-T ja teine kord DVB-C jaoks. 
Valige DVB-T kanalite installimiseks [Antenn] ja 
valige DVB-C kanalite installimiseks [Kaabel] . 
DVB-T ja DVB-C  • kanalite (vt ‘Juurdepääs 
DVB-C ja DVB-T kanalite võrgule’ lk-l 33) vahel 
lülitamiseks.


5 Vajutage OK.
Järgige kanalite installimise  »
lõpuleviimiseks ekraanil ilmuvaid 
juhiseid. Kui kanalite installimine on 
lõpule viidud, valitakse [Tehtud] ja 
kuvatakse installitud kanalite loend.


6 Vajutage valiku kinnitamiseks OK.
Televiisor väljub menüüsse  » [Kanali 
installimine].


Soovitus


Kui leitakse digitelekanalid, võivad installitud  •
kanalite loendis ilmuda tühjad kanalinumbrid. 
Te võite salvestatud kanaleid ümber nimetada, 
ümber paigutada või desinstallida, nagu allpool 
juhendatud.


Juurdepääs DVB-C ja DVB-T kanalite 
võrgule
See valik ilmub vaid juhul, kui teie riigis on 
toetatud DVB-C (Digital Video Broadcasting-
Cable). Kui olete installinud nii DVB-C kui ka 
DVB-T kanalid, peate vastava võrgu kanalite 
vaatamiseks vastavale võrgule lülituma. 


Toiming 2: kanalite installimine
Teie televiisor otsib ja salvestab kõik 
olemasolevad digi- ja analoogtelekanalid ning 
kõik digitaalsed raadiokanalid.
1 Menüüs [Kanali installimine] vajutage 


Noolenupud, et valida [Automaatne 
installimine].


2 Vajutage OK.
Ilmub teade, mis palub teil kanalite  »
installimist alustada.


  
3 Vajutage Noolenupud, et valida [Käivita].
4 Vajutage OK.


Ilmub kanalite uuendusaken, milles on  »
valitud [Installi kanalid uuesti].


 
Kanali installimine


Automaatne installimineMenüüMenüü keel keel


Keeleel d KanalKanalK i väräi vä k dskend tusteadde


Digiririrežiimežiimežiim: va: vas: vav tuvõttuvõttuvõttuvõtutestutestutestuteut


Kell


Tehase vaikeseaeaeadeddededd


Preferences


Remote control assistan


g


Värskendage oma kanaliloend või installige kõik kanalid uuesti.


ntn Tühista Käivita


Praeguse kanalinimistu 
värskendamiseks valige 
käsk Värskenda kanalid. 
Kõikide kanalite uuesti 
otsimiseks ja 
salvestamiseks valige 
käsk Installi kanalid 
uuesti.


tu 
ge
lid.
ti


Värskenda kanalid


Installi kanalid uuesti
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1 Televiisorit vaadates vajutage  
(Algusesse).


Ilmub kodumenüü. »


2 Vajutage Noolenupud, et valida 
[Seadistamine].


Ilmub menüü  » [Seadistamine].


3 Vajutage Noolenupud, et valida 
[Paigaldus] > [Kanali installimine] 
> [Analoog: kasitsi installimine] > 
[Süsteem].


4 Vajutage OK.
Ilmub piirkondlike süsteemide loend. »


5 Vajutage oma riigi või piirkonna valimiseks 
Noolenupud.


6 Vajutage valiku kinnitamiseks OK.
Rakendatakse valitud riik või piirkond. »


Toiming 2 Uute telekanalite otsimine 
ja salvestamine
1 Menüüs [Analoog: kasitsi installimine] 


vajutage Noolenupud, et valida [Otsi 
kanalit].


2 Vajutage OK.
Ilmub menüü  » [Otsi kanalit].


 
3 Vajutage:


•	 Noolenupud või Numbrinupud, et 
sisestada kanali sagedus käsitsi;


•	 Noolenupud, et valida [Otsi], 
seejärel vajutage OK, et otsida 
automaatselt järgmist kanalit.


5 3 8 . 0 0 MHzTehtud Otsi


 
1 Televiisorit vaadates vajutage  


(Algusesse).
Ilmub kodumenüü. »


2 Vajutage Noolenupud, et valida 
[Seadistamine].


Ilmub menüü  » [Seadistamine].


3 Vajutage Noolenupud, et valida 
[Paigaldus] > [Kanali installimine] > 
[Antenniga voi kaabel DVB] > [Antenn] 
või [Kaabel].


Pääsuks DVB-T (Digital Video •	
Broadcasting-Terrestrial — 
maapealne digitelevisioon) kanalitele 
valige [Antenn]. 
Pääsuks DVB-C (Digital Video •	
Broadcasting-Cable — digitaalne 
kaabeltelevisioon) kanalitele valige 
[Kaabel].


4 Vajutage valiku kinnitamiseks OK.
5 Väljumiseks vajutage  BACK.


Televiisor lülitub ümber valitud võrgule. »


Kanalite käsitsi installeerimine
See osa kirjeldab, kuidas analoogteleviisori 
kanaleid käsitsi otsida ja salvestada.


Toiming 1 Valige süsteem


Märkus


Jätke see toiming vahele, kui süsteemiseaded  •
on õiged.
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Kanalite loendi käsitsi 
uuendamine
Kui	teie	televiisor	on	ooterežiimis,	teostab	
see igal hommikul uuenduse. See uuendus 
kooskõlastab teie kanalite loendis salvestatud 
kanalid teie teenusepakkuja pakutavate 
kanalitega. 
Lisaks sellele automaatsele uuendusele, võite te 
kanalite loendit käsitsi uuendada.
1 Menüüs [Paigaldus] vajutage 


Noolenupud, et valida [Kanali 
installimine] > [Automaatne 
installimine].


2 Vajutage OK.
Ilmub teade, milles on valitud  » [Käivita], 
mis palub teil käivitada kanalite 
uuendus.


3 Vajutage OK.
Ilmub kanalite uuenduse aken. »


4 Vajutage Noolenupud, et valida 
[Värskenda kanalid].


 
5 Vajutage OK.


Kanalite uuendamise lõpuleviimiseks  »
järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Kui 
uuendus on lõpule viidud, valitakse 
[Tehtud] ja kuvatakse lisatud kanalite 
loend.


6 Vajutage OK.
Ilmub menüü  » [Paigaldus].


Praeguse kanalinimistu 
värskendamiseks valige 
käsk Värskenda kanalid. 
Kõikide kanalite uuesti 
otsimiseks ja 
salvestamiseks valige 
käsk Installi kanalid 
uuesti.


tu 
ge
lid.
ti


e 


Installi kanalid uuesti


Värskenda kanalid


4 Kui valitud kanali sagedus on õige, 
vajutage Noolenupud, et valida [Tehtud].


5 Vajutage OK.
Ilmub menüü  » [Analoog: kasitsi 
installimine].


6 Vajutage Noolenupud, et valida [Salvesta 
praegune kanal], et salvestada uus kanal 
praeguse kanali alla, või [Salvesta uue 
kanalina], et salvestada uus kanal uue 
kanali numbriga.


7 Vajutage valiku kinnitamiseks OK.
Kanal on salvestatud. »


Analoogkanalite peenreguleerimine
Kui vastuvõtt on halb, võite te analoogkanaleid 
peenreguleerida.
1 Televiisorit vaadates valige kanal, mida 


soovite peenreguleerida.
2 Vajutage  (Algusesse).


Ilmub kodumenüü. »


3 Vajutage Noolenupud, et valida 
[Seadistamine].


4 Vajutage OK.
Ilmub menüü  » [Seadistamine].


5 Vajutage Noolenupud, et valida 
[Paigaldus] > [Kanali installimine] 
> [Analoog: kasitsi installimine] > 
[Peenhäälestus].


6 Vajutage OK.
Ilmub menüü  » [Peenhäälestus].


7 Vajutage Noolenupud või Numbrinupud, 
et sisestada kanali sagedus käsitsi.


8 Kui valitud kanali sagedus on õige, 
vajutage Noolenupud, et valida [Tehtud] 
ning siis vajutage OK.


Ilmub menüü  » [Analoog: kasitsi 
installimine].


9 Vajutage Noolenupud, et valida [Salvesta 
praegune kanal], et salvestada uus kanal 
praeguse kanali alla.


10 Vajutage valiku kinnitamiseks OK.
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Sisselülitamisel kuvatavate 
teadete seadete muutmine.
Lubage või keelake sisselülitamisel kanali- või 
installiuuenduste kohta ilmuvad teated.
1 Menüüs [Paigaldus] vajutage 


Noolenupud, et valida [Kanali 
installimine] > [Kanali värskendusteade].


2 Vajutage OK.
3 Vajutage Noolenupud, et valida [Sees] või 


[Väljas].
Teated on lubatud või keelatud. »


Digitaalse vastuvõtu testimine
Digitaalsete saadete kasutamisel saate 
kontrollida digikanalite kvaliteeti ja signaali 
tugevust. See võimaldab antenni või satelliidi 
taldriku asukohta muuta.
1 Menüüs [Paigaldus] vajutage 


Noolenupud, et valida [Kanali 
installimine] > [Digireziim: 
vastuvotutest] > [Otsi].


2 Vajutage OK.
Ilmub menüü  » [Otsi].


3 Vajutage:
•	 Noolenupud või Numbrinupud, et 


sisestada kanali sagedus käsitsi;
•	 Noolenupud, et valida [Otsi], 


seejärel vajutage OK, et otsida 
automaatselt järgmist kanalit.
Kui signaali kvaliteet ja tugevus 
on halb, muutke antenni või 
satelliiditaldriku asukohta ja proovige 
uuesti.


4 Kui toiming on lõpetatud, vajutage 
Noolenupud, et valida [Tehtud].


5 Vajutage OK.
Ilmub menüü  » [Paigaldus].


Märkus


Kui teil on endiselt digitaalülekande  •
vastuvõtuga probleeme, võtke ühendust 
paigaldusspetsialistiga.
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Tagumised konnektorid


 
Märkus


19–22-tolliste mudelite tagumised konnektorid  •
on joonisel kujutatutest mõnevõrra erinevad.
Võimalike HDMI-konnektorite arv sõltub  •
televiisori mudelist.


EXT 2
(RGB/CVBS)


EXT 1
(RGB/CVBS)


SPDIF
OUT


AUDIO


VGA


TV ANTENNA


HDMI 3


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


VGA


EXT 3


3


4


5


2 1


6 7 8


HDMI 2 HDMI 1


OUT


7 Seadmete 
ühendamine


Parima pildikvaliteedi saavutamiseks soovitame 
teil kasutada järgmisi ühenduse tüüpe, mis on 
järjestatud alates parimast kuni tavakvaliteedini:
1 HDMI
2 Y Pb Pr (komponent)
3 SCART
4 VIDEO (komposiit)


Märkus


Käesolevas osas esitatud ühenduvuse  •
diagrammid on ainult näited. Muud ühenduse 
tüübid on samuti võimalikud.
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d VGA
Videosisend arvutist.


 
e AUDIO IN sisend


Helisisend seadmetest, mille puhul on 
vajalik eraldi heliühendus, näiteks arvutid.


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


Analoogheli ja -video sisend analoog- 
või digitaalseadmetest, näiteks DVD-
mängijatest või mängukonsoolidest.


 
VGA


VGA


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


VGA


EXT 3


a EXT 1/EXT 2 (SCART)
Analoogheli ja -video sisend analoog- 
või digitaalseadmetest, näiteks DVD-
mängijatest või mängukonsoolidest.


 
b SPDIF OUT


Digitaalheli väljund kodukinodesse 
ja muudesse digitaalsetesse 
helisüsteemidesse.


 
c AUDIO OUT L/R


Analoogne heliväljund kodukinodesse ja 
teistesse helisüsteemidesse.


 AUDIO
OUT AUDIO


IN
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Külgmised konnektorid
Vaadake oma televiisori ekraani suurusele 
vastavat konnektorite joonist:


 
a AUDIO IN L/R


VIDEO või S-VIDEO ühendusega 
analoogseadmete helisisend.


 


1


2


6


3
4


5


7


8


26-52”


19-22”


g HDMI 1/2/3
Digitaalheli ja -video sisend 
kõrglahutusega digitaalseadmetest, näiteks 
Blu-ray mängijatest.


 
Märkus


19- ja 22-tollistel mudelitel on ainult üks  •
HDMI-konnektor. Nende mudelite HDMI-
konnektoril on silt HDMI, mitte HDMI 1.


h TV ANTENNA
Antenni, kaabel- või satelliittelevisiooni 
signaalisisend.


  TV ANTENNA
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g HDMI
Digitaalheli ja -video sisend 
kõrglahutusega digitaalseadmetest, näiteks 
Blu-ray mängijatest.


h SERV. U
Kasutamiseks ainult teenindava personali 
poolt.


Arvutiga ühendamine
Enne arvuti televiisoriga ühendamist tehke 
järgmist.


Määrake oma arvutiekraani •	
värskendussageduseks 60 Hz.
Valige oma arvutis toetatud ekraani •	
lahutusvõime.
Lubage •	 [Arvutirežiim]menüüs (vt 
‘Pildiseadete käsitsi reguleerimine’ lk-l 
15)[Pilt] ja seadke pildivorminguks 
[Mastaapimata].


Valige arvuti, millel on üks järgmistest 
pistikutest:


Märkus


DVI- või VGA-ühenduste jaoks on vajalik eraldi  •
helikaabel.


•	 HDMI-kaabel


 


b VIDEO
Komposiitvideo sisend 
analoogseadmetest, näiteks 
videomakkidest.


 
c S-VIDEO


Analoogseadmete, näiteks 
satelliitvastuvõtjate videosisend.


 
d 


Stereoheli väljund kõrvaklappidesse.


e COMMON INTERFACE
Conditional Access Module’i (CAM) ava.


f USB
Sisendandmed USB-salvestusseadmetest.


 
ET







41


•	 HDMI-kaabel ja HDMI-DVI-adapter 
(külgmine HDMI ja AUDIO IN L/R)


  
•	 VGA-kaabel


  
DVI


VGA


VGA


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


VGA


•	 DVI-HDMI-kaabel (tagumine HDMI ja 
AUDIO IN sisend)


 
•	 DVI-HDMI-kaabel (külgmine HDMI ja 


AUDIO IN L/R)


 
•	 HDMI-kaabel ja HDMI-DVI-adapter 


(tagumine HDMI ja AUDIO IN sisend)


 


DVI


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


VGA


DVI


DVI


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


VGA
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Juurdepääs CAM-teenustele
1 Peale CAM-i sisestamist ja aktiveerimist 


vajutage  OPTIONS.
Ilmub valikute menüü. »


2 Vajutage Noolenupud, et valida [Liides 
Common interface].


3 Vajutage OK.
Ilmub CAM-seadmete loend. »


4 Vajutage Noolenupud, et valida CAM-
seade.


5 Vajutage valiku kinnitamiseks OK.
Valitud CAM-seade on rakendatud. »


Kanalidekoodri määramine.
Enne SCART-digikanali dekoodri kasutamist 
valige dekodeeritav kanal ja määrake dekooder 
EXT 1 või EXT 2.
1 Televiisorit vaadates vajutage  


(Algusesse).
Ilmub kodumenüü. »


2 Vajutage Noolenupud, et valida 
[Seadistamine].


3 Vajutage OK.
Ilmub menüü  » [Seadistamine].


4 Vajutage Noolenupud, et valida 
[Paigaldus] > [Dekooder] > [Kanal].


5 Vajutage Noolenupud, et valida [Olek], 
seejärel valige dekoodri asukoht (näiteks 
EXT 1 või EXT 2).


6 Vajutage valiku kinnitamiseks OK.
Dekooder on määratud. »


Conditional Access Module’i 
kasutamine
Conditional Access Module’it (CAM) pakuvad 
digiteleteenuste operaatorid digitaalsete 
telekanalite dekodeerimiseks.


Märkus


Vajadusel vaadake oma operaatorilt saadud  •
dokumente selle kohta, kuidas sisestada 
kiipkaardi Conditional Access Module’isse.


CAM-i sisestamine ja aktiveerimine


Ettevaatust


Jälgige kindlasti alltoodud juhiseid. CAM-i  •
valesti sisestamine võib kahjustada nii CAM-i 
kui ka teie telerit.


1 Lülitage teler välja.
2 Jälgides CAM-ile trükitud juhiseid, 


sisestage CAM ettevaatlikult teleri küljel 
asuvasse COMMON INTERFACE.


 
3 Suruge CAM nii sügavale kui võimalik.
4 Lülitage teler sisse ja oodake, kuni 


CAM aktiveerub. Selleks võib kuluda 
mitu minutit. Ärge eemaldage CAM-
i töötamise ajal pesast, kuna selle 
eemaldamine lülitab digiteenused välja.
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EasyLinki nupud
Te võite EasyLinkiga ühilduvaid seadmeid 
juhtida järgmiste nuppudega teie teleri 
kaugjuhtimispuldil.


Nupp EasyLinki funktsioon
 (Esitus/paus) Käivitab või peatab teie 


Easylinki seadmel esituse, 
või jätkab seda.


 (Stopp) Peatab EasyLinki seadmel 
esituse.


 (Salvestus) Käivitab või peatab teie 
EasyLinki seadmel video 
salvestamise.


 (Eelmine) Otsib EasyLinki seadmel 
tagasisuunas.


 ( Järgmine) Otsib EasyLinki seadmel 
edasisuunas.


0-9 
(Numbrinupud)


Kui EasyLink on sisse 
lülitatud, valib pealkirja, 
peatüki või loo.


 
(Noolenupud)


Liigub teie EasyLinki 
seadme menüüdes.


OK Aktiveerib valiku või 
siseneb teie EasyLinki 
seadme menüüsse.


 OPTIONS Kuvab teie EasyLinki 
seadme menüüd. Pidage 
meeles, et kui vajutate 


 (Algusesse), kuvatakse 
televiisori menüü.


TV Lülitub tagasi EasyLink-
režiimi	antenniallikale.


 (Ooterežiim 
sees)


Kui EasyLink on sisse 
lülitatud, viib see teleri ja 
kõik EasyLinki seadmed 
ooterežiimi.	Pidage	meeles,	
et te peate selleks all 
hoidma  (Ooterežiim 
sees) vähemalt kolm 
sekundit.


Philips EasyLink süsteemi 
kasutamine
Teie teler toetab Philips EasyLinki, mis kasutab 
HDMI CEC-protokolli (Consumer Electronics 
Control). EasyLinkiga ühilduvaid seadmeid, 
mis on HDMI-konnektorite kaudu ühendatud, 
saab juhtida ühe kaugjuhtimispuldiga. 


Märkus


Philips ei garanteeri 100% ühilduvust kõigi  •
HDMI CEC-seadmetega.
EasyLinkiga ühilduv seade peab olema sisse  •
lülitatud ja allikaks valitud.


EasyLinki funktsioonid
Ühe puutega esitus 
Kui te ühendate oma teleri seadmetega, 
mis toetavad ühe puutega esitust, võite 
te juhtida oma telerit ja seadmeid ühe 
kaugjuhtimispuldiga.
Ühe puutega ooterežiim
Kui te ühendate oma teleri seadmetega, mis 
toetavad	ooterežiimi,	võite	kasutada	oma	
teleri kaugjuhtimispulti, et viia teie teler ja kõik 
ühendatud	HDMI-seadmed	ooterežiimile.
Süsteemi heli juhtimine
Kui te ühendate oma teleri HDMI CEC-
ühilduvate seadmetega, võib teie teler 
ühendatud seadmelt automaatselt heli esitada. 
Ühe puutega heli kasutamiseks peate ühendatud 
seadme helisisendi ühendama oma teleriga. 
Te võite kasutada ühendatud seadme 
kaugjuhtimispulti helitugevuse kohandamiseks.
Kaugjuhtimispuldi nupuedastus
Kaugjuhtimispuldi nupuedastuse abil saate 
oma televiisori kaugjuhtimispuldiga kontrollida 
EasyLinkiga ühilduvaid seadmeid.
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Märkus


Kui te ei saa väljuda seadme menüüst, vajutage  •
 OPTIONS ja seejärel OK.


Televiisori kõlarite seadmine 
EasyLink-režiimi
Kui funktsioon on sisse lülitatud, lülitab see 
televiisori kõlarid automaatselt välja, kui 
EasyLinkiga ühilduvalt kodukinosüsteemilt 
andmeid esitatakse. Heli esitatakse ainult 
kodukinosüsteemi kõlaritest.
1 EasyLinki seadmelt andmeid vaadates 


vajutage  OPTIONS.
Ilmub valikute menüü. »


2 Vajutage Noolenupud, et valida [Teleri 
kõlarid].


Ilmub menüü  » [Teleri kõlarid].


3 Vajutage Noolenupud, et valida 
[Automaatne (EasyLink)].


4 Vajutage valiku kinnitamiseks OK.
Televiisori kõlarid on seatud EasyLink- »
režiimi.


5 Väljumiseks vajutage  OPTIONS.


Kensingtoni luku kasutamine
Teleri tagaküljel on Kensingtoni luku turvaavaus. 
Hoidke ära vargused, kinnitades Kensingtoni luku 
läbi vastava avause ja mõne raskestiliigutatava 
objekti, näiteks raske laua ümber.


 


EasyLink’i lubamine või keelamine


Märkus


Ärge aktiveerige Philips EasyLink funktsiooni,  •
kui teil ei ole plaanis seda kasutada.


1 Televiisorit vaadates vajutage  
(Algusesse).


Ilmub kodumenüü. »


2 Vajutage Noolenupud, et valida 
[Seadistamine].


Ilmub menüü  » [Seadistamine].


3 Vajutage Noolenupud, et valida 
[Paigaldus] > [Eelistused] > [EasyLink].


Ilmub EasyLinki menüü. »


4 Valige [Sees] või [Väljas].
5 Vajutage valiku kinnitamiseks OK.


EasyLink on sisse või välja lülitatud. »


Kaugjuhtimispuldi nupuedastuse sisse- 
või väljalülitamine


Märkus


Aktiveerige EasyLink enne, kui aktiveerite  •
kaugjuhtimispuldi klahvi edastuse.


1 Televiisorit vaadates vajutage  
(Algusesse).


Ilmub kodumenüü. »


2 Vajutage Noolenupud, et valida 
[Seadistamine].


Ilmub menüü  » [Seadistamine].


3 Vajutage Noolenupud, et valida 
[Paigaldus] > [Eelistused] > [EasyLink-
kaugjuhtimispult].


4 Valige [Sees], seejärel vajutage OK.
Kaugjuhtimispuldi nupuedastus on  »
valitud HDMI-konnektoril sisse või välja 
lülitatud.
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Multimeedia
Toetatud salvestusseade: USB (FAT- või •	
DOS-vormindatud; ainult Mass Storage 
Classiga ühilduv) 
Toetatud multimeediumi failivormingud:•	


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


Märkus


Multimeediumi failinimed ei tohi ületada 128  •
tähemärki. 


Tuuner/vastuvõtt/ülekanne
Antennisisend: 75 oomi koaksiaalne •	
(IEC75)
TV-süsteem: DVB COFDM 2K/8K•	
Video taasesitus: NTSC, SECAM, PAL•	
DVB-T (Digital Video Broadcasting-•	
Terrestrial) ja DVB-C (Digital Video 
Broadcasting-Cable). Vaadake riikide 
loendit televiisori tagaküljelt.


Kaugjuhtimispult
Tüüp: PF03E09B/PF02E09B/PF02E09W•	
Patareid/akud: 2 x AAA (LR03-tüüp)•	


Toide
Võrgutoide: AC 220-240; 50Hz•	
Ooterežiimi	toide:	<	0,15	W•	
Välistemperatuur: 5 kuni 35 kraadi •	
Celsiuse järgi


8 Tooteinformat-
sioon


Tooteinformatsioon võib etteteatamata 
muutuda. Täpsema tooteinformatsiooni 
saamiseks külastage veebilehte www.philips.
com/support.


Toetatud kuva lahutusvõime
Arvuti vormingud


Lahutusvõime — värskendussagedus:•	
640 x 480 — 60 Hz•	
800 x 600 — 60 Hz•	
1024 x 768 — 60 Hz•	
1280 x 1024 — 60 Hz (toetatakse •	
ainult täis-HD televiisorites)
1360 x 768 — 60 Hz•	
1600 x 1200 — 60 Hz (toetatakse •	
ainult täis-HD televiisorites)
1920 x 1080 — 60 Hz•	


Video vormingud
Lahutusvõime — värskendussagedus:•	


480i — 60 Hz•	
480p — 60 Hz•	
576i — 50 Hz•	
576p — 50 Hz•	
720p — 50 Hz, 60 Hz•	
1080i — 50 Hz, 60 Hz•	
1080p — 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 •	
Hz, 60 Hz
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Elektroonilise telekava (EPG)-
teave
Mõnedes riikides on kättesaadav 8 päeva 
elektrooniline telekava (EPG)


Riik 8 päeva EPG
UK Jah
Prantsusmaa Ei
Soome Jah
Rootsi Jah
Taani Jah
Norra Jah
Hispaania Jah
Saksamaa Jah
Itaalia Jah
Kreeka Ei
Holland Jah
Tšehhi Vabariik Jah
Belgia Ei
Austria Jah
Šveits Jah
Eesti Jah
Leedu Jah
Horvaatia Ei
Ungari Ei
Iirimaa Ei
Luksemburg Ei
Poola Ei
Portugal Ei
Venemaa Ei
Slovakkia Ei
Sloveenia Ei
Rumeenia Ei
Serbia Ei
Läti Ei
Ukraina Ei
Bulgaaria Ei
Kasahstan Ei


Toetatud televiisori kinnitused
Teleri kinnitamiseks ostke Philipsi telerikinnitus 
või VESA-ühilduv telerikinnitus. Kaablite ja 
pistikute vigastuste vältimiseks jätke teleri 
tagaossa vähemalt 2,2 tolli või 5,5 cm vaba 
ruumi.


Hoiatus


Järgige kõiki teleri kinnitusega kaasasolevaid  •
juhiseid. Koninklijke Philips Electronics N.V. 
ei võta vastutust valest seinalepaigaldamisest 
põhjustatud õnnetuste, vigastuste või kahjude 
eest.


Televiisoriekraani 
suurus (tollides)


Soovituslik VESA paigaldus


19 48 cm VESA MIS-D 75, 4
22 56 cm VESA MIS-D 100, 4
26/27 69 cm VESA MIS-E 200, 


100, 4
32 81 cm VESA MIS-F 200, 


200, 6
37 94 cm VESA MIS-F 200, 


200, 6
42 107 cm VESA MIS-F 200, 


200, 6
47 119 cm VESA MIS-F 400, 


400, 8
52 132 cm VESA MIS-F 400, 


400, 8
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vilkumine kordub, võtke ühendust Philipsi 
kasutajatoega. 


Unustasite lapseluku funktsiooni vabastamise 
koodi


Sisestage ‘8888’. •
Teleri menüü on vales keeles


Muutke teleri menüü soovitud keelde. •
Kui lülitate teleri sisse/välja/ooterežiimile, 
kuulete teleri korpuses kriiksuvat heli:


Midagi ei ole vaja ette võtta. Kriiksuv heli  •
on normaalne teleri paisumine seadme 
jahtumise ja soojenemise käigus. See ei 
mõjuta seadme funktsioneerimist.


Kui televiisor on ooterežiimil, kuvatakse 
käivitamise värviekraan ja seejärel jätkatakse 
ooterežiimil.


See on normaalne käitumine.  •
Käivitusekraan kuvatakse, kui televiisor 
seinakontaktist lahti ühendada ja uuesti 
ühendada.


Probleemid telekanalitega
Eelnevalt installeeritud kanalid ei ilmu kanalite 
loendisse:


Kontrollige, et valitud on õige kanalite  •
loend.


Kanalite lisamisel ei leitud digitaalkanaleid:
kontrollige, et teler toetab teie riigis  •
maapealset või kaabeldigitelevisiooni. 
Vaadake riikide nimekirja televiisori 
tagaküljel.


Pildiga seotud probleemid
Televiisor on sisse lülitatud, kuid pilti ei ole:


Kontrollige, kas antenn on televiisoriga  •
õigesti ühendatud.
Kontrollige, et televiisori allikaks on  •
valitud õige seade.


Heli on kuulda, aga pilti ei kuvata:
Kontrollige, kas pildiseaded on õigesti  •
seadistatud.


9 Veaotsing
Selles osas kirjeldatakse tihti esinevaid 
probleeme ning nende lahendusi.


Üldised teleriga seotud 
probleemid
Teler ei lülitu sisse.


Eemaldage toitejuhe seinakontaktist.  •
Oodake üks minut ja ühendage see 
uuesti.
Kontrollige, et toitekaabel on korralikult  •
ühendatud.


Televiisor ei reageeri kaugjuhtimispuldile või 
külgmistele juhtseadistele, kui see on sisse 
lülitatud


Kui televiisor sisse lülitatakse, siis vilgub  •
esikülje LED-näidik umbes 20–25 
sekundit. See on tavapärane toiming. 
Selle aja jooksul ei reageeri televiisor 
kaugjuhtimispuldile ega külgmistele 
juhtseadistele. Kui ekraanile ilmub pilt, 
reageerib televiisor mõne esimese 
sekundi jooksul ainult järgmistele 
kaugjuhtimispuldi nuppudele:  +/- 
(VOLUME +/-), P +/- (Program +/-),  
(MUTE) ja (ooterežiim sees). Kui 
esikülje LED-näidik enam ei vilgu, saab 
kasutada kõiki nuppe.


Kaugjuhtimispult ei tööta korralikult:
Kontrollige, et kaugjuhtimispuldi patareide  •
poolused on paigutatud vastavalt +/- 
märkidele.
Vahetage kaugjuhtimispuldi patareid välja,  •
kui need on tühjenemas või tühjenenud.
Puhastage kaugjuhtimispulti ja teleri  •
sensori läätse.


Teleri ooterežiimi tuli vilgub punaselt:
Eemaldage toitejuhe seinakontaktist.  •
Oodake enne toitejuhtme uuesti 
ühendamist, kuni teler maha jahtub. Kui 
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Heliprobleemid
Teler kuvab pilti, kuid heli ei kostu:


Märkus


Kui helisignaali ei tuvastata, lülitab teler  •
automaatselt helid välja — see ei ole seadme 
häire.


Kontrollige, et kõik kaablid on õigesti  •
ühendatud.
Kontrollige, et helitugevuseks ei ole  •
määratud 0.
Kontrollige, et heli ei ole vaigistatud. •
Kontrollige, et televiisori kõlarid on heli  •
menüüs seadistatud sisse lülitatuks.
Kontrollige, et televiisori heliväljund  •
on ühendatud HDMI CEC lubatud / 
EasyLink-ühilduva HTS-seadmega. Heli 
peaks kostuma HTS-kõlaritest.


Pilt kuvatakse, kuid helikvaliteet on madal:
Kontrollige, kas heliseaded on õigesti  •
seadistatud.


Pilt kuvatakse, kuid heli kostub ainult ühest 
kõlarist:


Kontrollige, et helitasakaal on määratud  •
keskele.


HDMI-ühenduse probleemid
HDMI-seadmete kasutamisel tekivad 
probleemid:


Pange tähele, et HDCP-toetus võib  •
pikendada TV HDMI-seadme andmete 
kuvamise aega. 
Kui TV ei tunne HDMI-seadet ära ja pilti  •
ei kuvata, siis proovige vahetada allikas 
teise seadme vastu ning uuesti tagasi.
Kui tekivad vahelduvad helikatkestused,  •
kontrollige HDMI-seadme väljundiseadete 
õigsust.
Kui kasutusel on HDMI-DVI adapter või  •
HDMI-DVI kaabel, kontrollige, et liidesega 
AUDIO L/R või AUDIO IN sisend (ainult 
minipesa) on ühendatud eraldi helikaabel.


Televiisori vastuvõtt on antenniühenduse 
puhul halb:


Kontrollige, kas antenn on televiisoriga  •
õigesti ühendatud.
Kõlarid, maandamata heliseadmed,  •
neoonvalgustus, kõrged hooned ja 
muud suured objektid võivad mõjutada 
vastuvõtu kvaliteeti. Kui võimalik, siis 
proovige vastuvõttu parandada antenni 
suunda muutes või seadmeid televiisorist 
kaugemale paigutades.
Kui ainult ühe kanali vastuvõtt on halb, siis  •
reguleerige seda kanalit.


Ühendatud seadmete pildikvaliteet on halb:
Kontrollige, kas seadmed on õigesti  •
ühendatud.
Kontrollige, kas pildiseaded on õigesti  •
seadistatud. 


Televiisor ei salvestanud teie pildiseadeid:
Kontrollige, kas televiisori asukohaks on •	
määratud	kodu.	See	režiim	võimaldab	teil	
seadeid muuta ja salvestada.


Pilt ei sobi ekraanile; see on liiga suur või väike:
Proovige kasutada teist kuvasuhet. •


Pildi asend on vale:
Mõningate seadmete pildisignaalid  •
ei pruugi ekraaniga õigesti sobituda. 
Kontrollige seadme signaaliväljundit.


Telekanalite pilt virvendab.
Sisule juurdepääsemiseks peate  •
kasutama Conditional Access Module’it 
(tingimusjuurdepääsu moodul). Pöörduge 
oma operaatori poole.
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Võtke meiega ühendust
Kui probleemi ei õnnestu lahendada, vaadake 
selle televiisori kohta käivat KKK jaotist 
aadressil www.philips.com/support. 
Kui probleem sellest hoolimata ei lahene, 
võtke ühendust oma riigi selles kasutusjuhendis 
nimetatud Philipsi kasutajatoega.


Hoiatus


Ärge proovige televiisorit ise parandada. See  •
võib põhjustada tõsiseid vigastusi või jäädavaid 
kahjustusi televiisorile või teie garantii 
tühistamise.


Märkus


Enne Philipsiga ühenduse võtmist märkige  •
üles oma teleri mudel ja seerianumber. Need 
numbrid on trükitud teleri tagaküljele ja 
pakendile.


Te ei saa EasyLinki funktsioone kasutada.
Kontrollige, et HDMI-seadmed on HDMI- •
CEC-ga ühilduvad. EasyLinki funktsioonid 
töötavad ainult HDMI-CEC-ga ühilduvate 
seadmetega.


Kui televiisoriga on ühendatud HDMI CDC 
/ EasyLink-ühilduv heliseade ja televiisor ei 
kuva helitugevuse tõstmisel või vähendamiseks 
vaigistuse ega helitugevuse ikooni.


See käitumine on HDMI CEC / EasyLink- •
ühilduva seadme ühendamisel normaalne.


USB-ühenduse probleemid
USB-seadme andmeid ei kuvata:


Kontrollige, et USB-salvestusseade  •
ühildub standardiga Mass Storage Class 
(massmälu klass), nagu on kirjeldatud 
salvestusseadme dokumentides.
Kontrollige, kas USB-salvestusseade on  •
teleriga ühilduv.
Kontrollige, kas teler toetab neid heli- ja  •
pildifailivorminguid.


Heli- ja pildifaile ei esitata või kuvata sujuvalt
USB-salvestusseadme edastamiskiirus  •
võib piirata andmete edastamise kiirust 
telerisse, põhjustades halba taasesitust.


Arvutiühenduse probleemid
Televiisori arvutiekraani kuva ei ole stabiilne:


Kontrollige, kas arvutis on valitud toetatud  •
lahutusvõime ja värskendussagedus.
Määrake televiisori pildiformaadiks  •
reguleerimata suurus.
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DVB-C ja DVB-T 
juurdepääs 33


E
EasyLink 


funktsioonid 43
Kaugjuhtimispuldi nupuedastus 44
keelamine 44
Televiisori kõlarid 44
võimaldamine 44


Ekraan 
lahutusvõime 45


Elektrooniline telekava 22


F
Fotod 


slaidiesitus 27
toetatud vormingud 45


H
HDMI-kaabel 


pistikud 37, 39
veaotsing 48


Heledus 15
Heli keel 17
Heli seaded  17
Helitasakaal 17
Helitugevus 


kõrvaklapid 17
nägemispuudega 17
reguleerimine 9


I
Installeerimine 


automaatne 32
käsitsi 34


K
Kaablid 


kvaliteet 37
Kanali dekooder 42
Kanalid 


installeerimine 
automaatne 32


10 Indeks


A
Akud/patareid 5, 46
Arvuti vorming 


tehnilised andmed 45
Arvutirežiim 15
Asukoht 30
Automaatne helitugevuse ühtlustamine 17
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C
Conditional Access Module 39
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HDMI 39
komponent 37
komposiit 39
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SCART 37
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ülevaade 37
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veaotsing 49


Üldliides 39
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veaotsing 47


D
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vastuvõtu test 36
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CAM 42
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Muusika 
digitaalraadio 28
toetatud vormingud 45
USB 27


N
Nägemispuudega 17


O
Ooterežiim 


veaotsing 47


P
Pildi ja heli kogemusriba 14
Pildi kuvasuhe 
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Pildi seaded 15
PIN-kood 47
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pilt 15
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ühendus 37
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veaotsing 47
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võrgule 33
kanalite vahetamine 8
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