
Külastage Philipsit internetis:
http://www.philips.com

47PFL9532D

Eestikeelne kasutusjuhend

TELEVIISOR



MÄRKUSED



MÄRKUSED

3

SISUKORD

1 Oluline informatsioon .............................

2 Televiisor ............................................6

3 Alustamine ..........................................7

4 Televiisori kasutamine...........................10

5 Veel televiisori kasutamisest ...................14

6 Kanalite seadistamine ...........................29

7 Ühendused (DVD, ressiiver, ...)................32

8 Tehnilised andmed ...............................41

9 Probleemide lahendamine ......................42

10 Indeks ..............................................44

1.1 Ohutus ...............................................................

1.2 Ekraani hooldus .................................................

1.3 Ümbertöötlemine ...............................................

2.1 Ülevaade televiisorist .........................................6

2.2 Televiisori omadused .........................................7

3.1 Televiisori paigaldamine .....................................7

3.2 Seinale kinnitamine - VESA ................................8

3.3 Juhtpuldi patareid ..............................................9

3.4 Antenni kaabel....................................................9

3.5 Toitejuhtme ühendamine....................................9

3.6 Esimene seadistamine........................................9

4.1 Sisse ja välja lülitamine - Ootereþiim................10

4.2 Televiisori kasutamine ......................................11

4.3 Digikanalite vaatamine .....................................11

4.4 Ühendatud seadmete kasutamine ....................11

4.5 DVD vaatamine.................................................12

4.6 Teleteksti vaatamine .........................................12

4.7 Ambilight reþiimi muutmine .............................13

5.1 Ülevaade kaugjuhtimispuldist...........................14

5.2 Ülevaade televiisori menüüst............................15

5.3 Pildi ja heli seaded ...........................................17

5.4 Ambilight .........................................................20

5.5 Teletekst ...........................................................21

5.6 Lemmikkanalite valimine..................................21

5.7 Elektrooniline telekava (EPG) ...........................23

5.8 Taimerid ja lukud..............................................24

5.9 Subtiitrid ..........................................................25

5.10 Piltide vaatamine, Mp3.....................................26

5.11 Digitaalsete raadiokanalite kuulamine ..............28

5.12 Tarkvara uuendus.............................................28

6.1 Automaatne kanalite seadistamine ...................29

6.2 Manuaalne kanalite seadistamine.....................30

6.3 Eelnevalt salvestatud kanalite
ümberjärjestamine............................................30

6.4 Automaatne kanalite kontroll............................31

6.5 Signaali kontroll ...............................................31

6.6 Tehase seaded..................................................31

7.1 Ülevaade ühendustest ......................................32

7.2 Ühendamisest ..................................................33

7.3 Seadmete ühendamine.....................................35

7.4 Ühenduste seadistamine ..................................39

7.5 Digitaalsed teenused ........................................40

Registreeri oma televiisor ja otsi abi:

www.philips.com/welcome

5

5

5

5



4

2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kõik õigused kaitstud.
Philips võib teha tehnilistes andmetes muudatusi ilma
sellest ette hoiatamata.

Kaubamärgid on Koninklijke Philips Electronics N.V või
vastavate omanike omand.

Philips jätab endale õiguse muuta tooteid igal ajal ilma
kohustuseta eelmist varustust vastavalt muuta.
Materjal selles kasutusjuhendis on mõeldud
kasutamaks toodet nii nagu peab. Kui toodet või selle
üksikuid võimalusi kasutatakse erinevalt
siinkirjeldatust, tuleb taotleda luba. Philips kindlustab,
et siinkirjeldatud materjal ei kahjusta USA patente.
Tootel on piiratud garantii.

Ükski komponent ei ole mõeldud ise parandamiseks.
Ärge avage ega eemaldage seadme korpust. Seadet
võivad parandada vaid Philipsi ametlikud teenindus-
kohad. Omavolilise parandamise, muutmise ja teiste
siintoodud keelatud tegevuste sooritamise järel kaotab
toode edasise garantii.

Antud LCD-tootel on suur hulk värvilisi piksleid. Kuigi
99,999% või rohkem neist on efektiivsed pikslid, võib
siiski esineda musti või ühevärvilisi (punane, roheline,
sinine) piksleid. See on kooskõlas seadme tehniliste
standarditega ja ei ole toote viga.

See televiisor kasutab avatud lähtekoodiga tarkvara.
Philips võimaldab seejuures nõudmisel täielikku
lähtekoodi üldlevinud informatsioonikandjal kliendile
saata, füüsilised transpordikulud katab nõudleja ise. See
pakkumine kehtib 3 aastat alates ostu tegemise päevast.
Lähtekoodi saamiseks kirjutage järgmisel aadressil:
Philips Innovative Applications N.V.

Ass. to the Development Manager

Pathoekeweg 11

B-8000 Brugge

Belgium

Philips Royal Electronics toodab ja müüb palju tooteid,
mis nagu mistahes elektroonilised aparaadid omavad
võimet eraldada ja neelata elektromagnetilisi signaale.
Üks peamisi Philipsi äripõhimõtteid on võtta kasutusele
kõik vajalikud tervise- ja ohutusmeetmed, et täita kõik
rakendatavad seaduslikud nõudmised ning toodete
tootmise ajal kehtinud EMF standardid.

Philips on pühendunud arendama, tootma ja turustama
tooteid, mis ei põhjusta kahjulikke tervise kõrvalnähte.
Philips kinnitab, et kui tema tooteid kasutatakse
ettenähtud moel, siis on nad vastavalt täna
kättesaadavatele teaduslikele tõestusmaterjalidele

turvalised.

Philipsil on aktiivne roll rahvusvahelise EMF ja
ohutusstandardite arendamisel, võimaldades Philipsil
näha ette edasisi arendusi standardiseerimise vallas
ning integreerida neid varakult oma toodetele.

VESA, FDMI ja VESA Mounting Compliant
logo on Videoelektroonika Standardite
Organisatsiooni (Video Electronics Standards

Association) kaubamärgid.

Toodetud Dolby Laboratories litsentsi all.
”Dolby”, ”Pro Logic” ja double- D on
Dolby Laboratories kaubamärgid.

Toodetud BBE Sound litsentsi all.
Litsentseeritud BBE, Inc poolt ühe või
rohkema järgneva USA patendi alusel:

5510752, 5736897. BBE ja BBE sümbol on BBE Sound
Inc poolt registeeritud kaubamärgid.

Windows Media on kas registreeritud kaubamärk või
Microsoft

Corporationi kaubamärk USA-s ja/või mujal.

® Kensington ja MicroSaver on ACCO World
Corporationi kaubamärgid USA-s.

Kõik ülejäänud registreeritud või registreerimata
kaubamärgid on vastavate omanike omand.

Garantii

Ekraan

Avatud lähtekoodiga tarkvara

Kooskõla EMF-ga

Autoriõigused

45

N

O

P

R

S

T

U

V

Ü

Y

Nupud

Värv 14

Televiisoril 6

Juhtpuldil 6, 14

OK nupp 14

Ootere iim24

Otsing

Kanalid 30

Teleteksti lehed 21

Paigaldus

Automaatne 29

Manuaalne 30

Menüü 29

Uuendus 31

Parem sagedusala 30

Patareid 5, 9

Peaklapid

Ühendamine 6, 32

Helitugevus 20

Pixel Plus 3HD 18

Pilt

Formaat 18

Menüü 18

Probleemide lahendamine 42

Programm üles/alla 14

Püsivad kujutised 5

Raadiokanalid 28
Reguleeritud lukk 25

Riik

Digitaalsüsteem 31

Valik 29

Ruumilisus 20

Salvestaja 35

Satelliitvastuvõtja 36

Scart ühendus 34

Seade

Ühendamine 33

Nimetamine 38

Vaatamine 11

Seadete abimees 17

Sinine laser 32, 33, 37

Sisselülitamine 10

Sisselülitustaimer 24

Stereo 20

Subtiitrid 25

Nihutamine 9

Summutamise nupp 14

Supersuurendus 19

Taimerid 24

Tarkvara uuendamine 28

Tasakaal

Ambilight 20

Heli 19

Tehase seaded 31

Tehase seadete taastamine 17

Tehnilised andmed 41

Teletekst 21

Teletekst 2.522

Digitaalne30

Kaksikekraan21

Menüü 22

Leht 21

Teravus 18

Toitejuhe 10

T.O.P teletekst 21

Turvalisus 5

TV paigaldamine 7

TV seadete menüü 17

Unetaimer 24

USB

Ühendus 32

Seade26

Fotode vaatamine 26

Valgepunkt 18

Valgussensor 18

Video formaadid 41

Videokaabel 34

Videokaamera 38

Videomakk 35

Vooluvõrk 10

Värv

Menüü 18

Nupud 6, 14

Värvide parandamine 18

Värvitoon 18

Värvus 18

Ühendus

Parim 33

Ülevaade 32

Seadistamine 33, 38

Ühine kasutajaliides (CI)

Menüü 40

Pesa 32, 40

Ümbertöötlus 5

Ümbernimetamine 30

Ümberjärjestamine 30

YPbPr 33

þ

10 INDEKS



44

A
Ajavöönd 29

Aktiivkontroll 18

Ambilight

2 kanalit 7

Värv 20

Menüü/seaded 20

Reþiimid 13

ootere iimil 21

Analoog

Käsitsi paigaldus3 0

Kanalid 30

Antenn

Kaabel 9

Ühendamine 9

Seadmetega 32

Arvuti

Ühendamine 38

Resolutsioonid 41

Asukohamaa 42

Autoformaat 19

Automaatne heli tasandaja 20

Automaatne paigaldus 29

Automaatne ruumilisus 20

CA moodul (CAM) 32, 40

Dekooder

Kanal 38

Delta heli 20

Digitaal

Heli väljund 32

Audio keel 19

Loomulik liikumine 18

Subtiitrite keel 26

Ressiiver 35

Tekstiteenused 22

Signaali testimine 31

Dual I/II 20

DVB-T 7

DVD

Ühendamine 35

Taasesitus 11

Mängija 35

Salvestaja 35

Dünaamiline kontrast 18

Ekraani hooldus 5

Ekvalaiser 19

Elektrooniline telekava 23

EXT 1,2,332

Fotode vaatamine 26

HDCP 33

HDMI

Ühendus 32

HD digitaalne ressiiver 37

Heledus 18

Ambilight 20

Heli

Menüü 19

Helitugevus

Nupp 14

Menüü 19

Isereguleeritud värvitoon 18

Juhtpult

Patareid 9

Ülevaade14

Kaabel

HDMI 33

Scart 34

YPbPr 33

S-Video 34

Video 34

Kaamera (foto) 38

Kaksikekraan 14

Kanal

Kõikide kanalite nimekiri 22

Lemmikkanalite nimekiri 22

Paigaldus 29

Lukustamine 22

Kontroll 31

Eelmine 14

Ümberjärjestamine 30

Salvestamine 30

Keel

Menüü 29

Audio 20

Subtiitrid 21

Kell 17

Kensingtoni turvapesa 7

Kiirmenüü 17

Kodu 42

Kodukinosüsteem 36

Kontrast 18
Kood 24

Koodi muutmine 24

Koodi määramine 24

Kuulmispuudulikkus 29

Laiekraan pildiformaat 19

Lapselukk 25

Lemmikkanalite nimekiri 22

Lukud 24

Menüü nupp 15

Mono 20

MPEG tehise vähendamine 18

Muusika 27

Mängukonsool 38

Müra vähendamine 18

C

D

E

F

H

I

J

K

L

M

þ

10 INDEKS

5

1 OLULINE INFORMATSIOON

Loe seda kasutusjuhendit enne kui hakkad antud toodet
kasutama.
Pane tähele antud peatükki ja järgi täpselt juhiseid.
Garantii ei kehti kahju korral, mis on põhjustatud antud
juhiste eiramisest.

Hoia seadet eemal veest ja vihmast, vastasel korral
võib tekkida lühis.
Hoia lahtist tuld sisaldavad esemed (nt küünlad)
seadmest eemal vältimaks tulekahju või
elektriðokki.
Jäta seadme ventilatsiooniks vähemalt 10cm vahe
televiisori ümber.
Hoia seade eemal radiaatoritest ja teistest
soojusallikatest.
Ära paigalda televiisorit piiratud kohta nt
kinnisesse riiulisse. Tee kindlaks, et kardinad, kapid
jne ei takistaks õhuvoolu ventilatsiooniavadesse.
Tee kindlaks et televiisor maha ei kukuks. Paigalda
televiisor kindlale lamedale alusele ja kasuta ainult
televiisoriga kaasasolevat alust.
Ära paiguta televiisorit juhtmepesa peale või kohta,
kus midagi muud võiks juhtmepesa puudutada.
Kui televiisor on paigutatud püürlevale alusele või
VESA seinahoidikule, siis tee kindlaks et juhtmetele
ei oleks avaldatud rõhku. Osaliselt lahtised juhtmed
võivad põhjustada sädemeid ja tulekahju.

Enne ekraani puhastamist ühenda televiisor
vooluvõrgust välja.
Puhasta ekraani pind pehme niiske riidega. Ärge
kasutage ühtegi keemilist puhastusvahendit. See
võib ekraani kahjustada.
Ärge puudutage, kriimustage ega hõõruge ekraani
kõva esemega, kuna see võib ekraani jäädavalt
kahjustada.
Vältimaks deformatsiooni ja värvide tuhmumist
pühkige veepiisad ekraanilt nii kiiresti kui võimalik.

Vältige püsivaid kujutisi ekraani nii palju kui
võimalik. Võimaluse puudumisel vähendage
ekraani kontrastsust ja heledust vältimaks ekraani
kahjustamist. Püsivad kujutised on kujutised, mis
jäävad ekraanile pikemaks ajaks. Näited põsivatest
kujutistest on: ekraanimenüüd, teletekst, mustad
ribad, börsiülevaated, telekanalite logod, kellaaeg
jne.

Toimeta toote pakend lähimasse ümbertöötlemis-
keskusesse.
Palun kontrollige, kuidas vastavalt kohalikele
reeglitele saada lahti vanadest patareidest.
See toode on disainitud ja toodetud materiaalseks
ümbertöötlemiseks ja taaskasutamiseks.
Palun käituge vastavalt kohalikele reeglitele ja ärge
visake oma vanasid elektrilisi tooteid tavalise
olmeprügi hulka. Teiepoolne õige toodete
äraviskamine aitab vältida võimalikke negatiivseid
tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele (EEC
2002/96/EC)

1.1 Turvalisus

1.2 Ekraani hooldus

1.3 Ümbertöötlemine

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Püsivad kujutised
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2 TELEVIISOR

See peatükk annab Teile ülevaate televiisori nuppudest
ja funktsioonidest.

Kaamera, mängukonsooli, kõrvaklappide või USB-pulga
ühendamiseks.

Antenni, DVD-mängija, videomaki või teiste seadmete
ühendamiseks.

þ

Rohkem oma kaugjuhtimispuldi kohta leiate peatükist
.

Küljenupud

Küljeühendused

Tagumised ühendused

Kaugjuhtimispult

1

2

3

4

5-

1

2

3

4
OK LIST

5

6

7

8

9

Heli tugevamaks/nõrgemaks

Menüü

Programm või kanal üles/alla

Märgutuli (Sinine: Sees, Punane: Ootereþiim)

Kaugjuhtimispuldi sensor

Sisse/ootere iim

DVD, VCR....seadmete valimine

Värvilised nupud

Navigeerimine (üles alla , vasakule ,
paremale ), ja

Teletekst

Menüü

Programm üles/alla

Helitugevuse reguleerimine

Ambilight sisse/välja

6

5.1 Ülevaade juhtimispuldist

\ [ q

Q

2.1 Ülevaade televiisorist

43

Pilt ei asu ekraanil õiges kohas

Pilt on, aga heli pole

Heli on kehv

Probleem HDMI abil ühendatud seadmetega

Televiisor ei näita USB-seadmelt sisu

Ma ei näe oma faile multimeediamenüüs

Heli- ja pildifailide taasesitus ei ole sujuv

Arvuti pilt ekraanil ei ole stabiilne ja sünkroonis
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Mõned pildisignaalid mõnedest seadmetest ei asu
õiges kohas ekraanil. Te võite pildi asukohta muuta
kasutades nuppe , , , juhtpuldil.
Kontrollige signaali väljundit seadmest.

Kontrollige, et helitugevus ei oleks 0 peal.
Kontrollige, et heli ei oleks summutatud nupuga
juhtpuldil.
Kontrollige, et kõik kaablid ja juhtmed oleks
korralikult ühendatud.
Kui helisignaali sisse ei tule, siis televiisor lülitab
automaatselt heli välja. See on õige funktsioon ja ei
näita mingit riket.

Kontrollige, et heli on stereo peal.
Kontrollige ekvalaiseri seadeid.
Valige ükskõik missugune algseade

(tehase algseadete taastamine)
menüüst. Vaata peatükki .

HDMI-HDCP signaali ülekanne võib võtta veidi
aega, enne kui televiisor näitab pilti seadmest.
Kui televiisor ei tunnista seadet ja ei näita pilti,
proovi lülitada umber mingile teisele seadmele ja
tagasi, et alustada taas HDCP protseduuri.
Kui heliprobleemid ilmnevad püsivalt, vaata
seadme kasutusjuhendit, et kontollida väljundi
seadeid. Kui see ka ei aita, ühenda lisa helijuhe.
Kui kasutate HDMI-DVI adapterit, kontrollige, et
lisa helijuhe on korralikult paigas, et saada täiuslik
DVI ühendus.

Seadke oma seade (kaamera) andmeedastuse
reþiimi.
USB-seade võib vajada spetsiaalseid draivereid ja
tarkvara. Kahjuks ei saa tarkvara laadida
televiisorisse.

Kõik failiformaadid ei ole toetatud. Vaadake
peatükki .

USB-seadme andmeedastuskiirus aeglustab tihti
taasesitust.

Kontrollige, et teil oleks arvutis seatud õige
toetatud resolutsioon. Vaadake peatükki

.

Lülitage oma televiisor välja ja uuesti sisse. Kui
probleem jätkub, võtke ühendust klienditeenindusega
või proovige abi saada meie veebileheküljelt
www.philips.com/support.

Vaadake klienditeenindusnumbreid selle kasutusjuhendi
viimaselt leheküljelt.

Te leiate need numbrid pakendilt või tüübisildilt
televiisori tagant ja pealt.

Ärge iial üritage televiisorit ise parandada!

q Q \ [

Heli

HDMI ühendused

USB ühendus

Arvuti

Kui teie problem ei leidnud endiselt lahendust

(

Reset to
standards

5.3.2

8 Tehnilised andmed

8
Tehnilised andmed

Palun, vaadake juba ette ära oma televiisori mudel ja
toote number, kui helistate

Hoiatus!

9 PROBLEEMIDE LAHENDAMINE
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Televiisor ja juhtpult

Telekanalid

Pilt

Televiisor ei hakka tööle

Televiisor ei reageeri juhtpuldil nupuvajutustele

Punane tuli televiisoril vilgub

Te unustasite oma lapseluku avamiseks vajaliku
koodi

Televiisori menüü on vales keeles?

Mõned telekanalid on kadunud

Ühtegi digitaalkanalit ei leitud seadistamise
käigus

Sinine tuli põleb, aga pilti ei ole

Heli on, aga pilti ei ole

Pilt on kehv

Pildi värvid on kehvad

Televiisor ei jäta meelde mu seadeid, kui uuesti
sisse lülitan

Pilt ei sobi kokku ekraaniga. See on kas liiga suur
või väike

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Kontrollige kas toitejuhe on korralikult ühendatud.
Kontrollige, kas patareid juhtpuldis on ikka täis.
Kontrollige nende õiget paigutust (+/- poolused).
Te võite kasutada nuppe televiisoril lülitamaks seda
sisse.
Ühendage televiisor vooluvõrgust välja, oodake üks
minut ja ühendage televiisor vooluvõrku tagasi.

Kontrollige, kas patareid juhtpuldis on ikka täis.
Kontrollige nende õiget paigutust (+/- poolused).
Puhastage juhtpult ja puldi sensor televiisoril.
Kasutage televiisori küljel olevaid nuppe, et muuta
mõnda pildi või heliseadet.

Ühendage televiisor vooluvõrgust välja, oodake
pool minutit ja ühendage taas vooluvõrku.
Kontrollige, et televiisori umber on küllat vaba ala
ventilatsiooniks. Oodake kuni televiisor on maha
jahtunud. Kui televiisor ei lähe enam ootereþiimile
ja tuli hakkab taas vilkuma, helistage meie
teeninduskeskuse numbrile.

Vaadake peatükki
.

Järgige järgmiseid samme, et valida õige keel.

Kontrollige, kas olete ikka valinud õige kanalite
nimekirja.
Kanaleid on võimalik kustutada
(ümberseadistamine) menüüs.

Kontrollige, kas televiisor toetab DVB-T-d Teie
riigis. Vaadake riikide nimekirja oma televiisori
tüübilehelt.

Kontrollige, kas antenn on korralikult paigaldatud.
Kontrollige, et olete valinud õige seadme.

Kontrollige pildi kontrasti ja heleduse seadeid
menüüs.

Kontrollige, kas antenn on korralikult paigaldatud.
Val juhääldid, mit temaandatud seadmed,
neoonlambid, kõrghooned või mäed võivad
mõjutada pildikvaliteeti. Proovige pilti parandada
mutes anteni osakohta või eemaldades teised
seadmed televiisori lähedalt.
Kontrollige, et õige TV-süsteem oleks valitud
Manual installation (käsitsi paigaldus) menüüs.
Kui ainult üks kindle kanal on halva kvaliteediga,
siis proovige parandada sagedust. Vaadake
peatükki .

Kontrollige värvide seadeid Picture (pilt) menüüs.
Proovige taastada tehase algseadeid Reset to
standard (tehase algseadete taastamine) menüüs.
Vaadake peatükki .
Kontrollige ühendusi ja kaableid ühendatud
seadmetel.

Kontrollige, kas televiisoril on seatud Home (kodu)
peale (paigaldus)

(eelistused) (asukoht)
menüüs.

Valige paremini sobiv pildiformaat
(pildi formaat) menüüst. Vaadake peatükki

.
Andke nimi oma ühendatud seadmele
(ühendused) menüüs tagamaks parima signaali
käsitluse. Vaadake peatükki

.

1. Volume +/-

2. Program/Channel +/-

3. Menu
Program/Channel +/-

1. Menu

2.

3.

4.

5.

6. OK

7. Menu

Vajutage , et muuta helitugevust.

Vajutage , et vahetada oma
lemmikkanaleid.

Vajutage , et peamenüüd avada. Vajutage
, et liikuda menüüs ringi.

Vajutage juhtpuldil.

Vajutage .

Vajutage , et selekteerida kolmas rida.

Vajutage kolm korda järjest.

Vajutage või , et valida oma keel.

Vajutage .

Vajutage , et väljuda menüüst.

5.8.3 Koodi seadmine ja
muutmine

Rearrange

6.2.3

5.3.2

TV menu > Installation >
Preferences > Location

Picture format
5.3.4

Laiekraan pildiformaat
Connections

7.4.3 Seadmete
nimetamine

Q

[

Q

[ \

9 PROBLEEMIDE LAHENDAMINE
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2 TELEVIISOR

3 ALUSTAMINE

See peatükk aitab Teid televiisor paigaldamise ja
esmakordse installeerimisega.

Lugege hoolikalt ettevaatusabinõusid peatükist 1.1
Turvalisus

Suurte ekraanidega televiisorid on rasked. Liigutage
televiisorit vähemalt 2 inimesega.

Ühendage oma seadmed enne, kui paigutate oma
televiisori või paigaldate selle seinale

Ideaalne vaatamiskaugus on 3 korda televiisori
ekraanisuurusest.

Ideaalseteks vaatamistingimusteks paigutage televiisor
nii, et valgus ei langeks otse ekraanile.

Parima Amblighti efekti saab tumendatud
valgustingimustega.

Parima Ambilighti efekti jaoks paigutage televiisor 10-
20 cm seinast eemale. Paigutage televiisor nii, et
päikesevalgus ei langeks otse ekraanile.

Teie televiisor on varustatud Kensingtoni turvapesaga
televiisori taga Kensingtoni vargavastase luku jaoks.
Vargavastane Kensingtoni lukk tuleb osta eraldi.

Hoiatus

.

Kensingoni turvapesa

3.1 Televiisori paigaldamine

2.2 Televiisori omadused

100Hz selge LCD ekraan

100Hz selge LCD ekraan tagab suurepärase teravuse
aegluubist, parema musta värvi tase, kõrge
kontrastsuse vilkumiseta pildiga ja suurema vaatenurga.

Teie uus televiisor on varustatud kõige uusimate audio-
ja videotehniliste lahendustega. Teie televiisor sisaldab
järgmist:

Parema vaatamismugavuse ja täiustatud pildikvaliteedi
jaoks.

Pakub parimat pildikvaliteeti ükskõik mis allikast.

Tavalise analoogse TV kõrval on võimalik vaadata ka
digitaalset televisiooni ja kuulata raadiot.

EPG näitab digiTV kava otse ekraanil. Telekava tuletab
sulle meelde, millal programm algab, millal televiisor
sisse lülitada jne.

3 HDMI ühendust parima HD kvaliteedi saamiseks.

Multimeediaühendus, et koheselt pilte vaadata ja
muusikat mängida.

Ambilight

Perfect Pixel HD

DVB-T integreeritud tuuner

Elektrooniline telekava (EPG)

HDMI ühenduvus

USB ühenduvus
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3 ALUSTAMINE

3.2 Seinale kinnitamine  - VESA

Teie televiisor on valmistatud toetama VESA
seinakinnitit. Pakend ei sisalda seinahoidikut. Kasuta
VESA toetavat seinahoidikut koodiga VESA MIS-F, 600,
400 M8.

Võta arvesse televiisori raskust, kui paigutad seda
seinale. Ebakorrektne paigutus võib kaasa tuua tõsiseid
vigastusi. Koninklijke Philips Electronics N.V. ei vastuta
ebakorrektse seinale paigutuse tulemusega kaasnenud
vigastuste eest.

.

.

.

Edasi toimi juba VESA seinakinnitiga kaasasoleva
juhendi järgi.

Hoiatus

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7 Ühendused

Leia televiisori tagumiselt poolelt 4 väikest kruvi.

Keera kruvid välja ja kasuta kolme auku (M8) VESA
seinahoidiku kinnitamiseks

Et eemalda televiisorialus, leia 4 kruvi aluselt

Keera need 4 kruvi välja.

Tõsta televiisor aluselt maha.

Enne televiisori seinale kinnitamist tee ära kõik
vajalikud ühendused. Vaata peatükki
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8 TEHNILISED ANDMED

Pilt/ekraan

Toetatud ekraaniresolutsioonid

Tuuner/ Vastuvõtt/ Ülekanne

Mõõdud ja kaalud

Heli

Multimeedia

Juhtpult

Ühenduvus

Vooluvõrk

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Ekraani tüüp: LCD Full HD W-UXGA
Resolutsioon: 1920 * 1080 p
Pixel Plus 3 HD pildiparandus
1080p 24/25/30/50/60Hz

Arvuti formaadid

Video formaadid

Antenni sisend: 75 oomi, koaksiaalne (IEC75)
TV süsteem: DVD COFDM 2K/8K
Video taaseistus: NTSC, SECAM, PAL
DVD: DVB manner

Tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette
hoiatamata.

Helisüsteem

Ühendus: USB
Taasesitusformaadid: MP3, LPCM, Slaidivaade
(.alb), JPEG, MPEG1, MPEG2

Tüüp: RC 4450
Patareid: 2 AA-R6 tüüpi

EXT1 (scart): Audio L/R, CVBS in/out, RGB
EXT2 (scart): Audio L/R, CVBS in/out, RGB, S-
video in/out
EXT3:Y Pb Pr, Audio L/R in (mini jack)
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
Analoog Audio L/R väjund - sünkroonis pildiga
Digitaalne helisisend (koaksiaalne-S/PDIF) (kui
olemas)
Digitaalne heliväljund (koaksiaalne-S/PDIF) -
sünkroonis pildiga
Küljel: Audio L/R sisend, Video (CVBS) sisend, S-
Video, peaklappide väljund (3,5mm, stereo), USB

Toitejuhe: AC 220-240V (+/- 10%)
Voolu tarbimine ootereþiimil: vaadake tehnilisi
andmeid Philipsi koduleheküljelt www.philips.com
Ambienti temperatuur: 5 C - 35 C

Tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette
hoiatamata. Täpsema tehnilise info saamiseks vaadake
www.philips.com/support.

Resolutsioon Sagedus
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

1170 mm
736 mm
125 mm
33 kg

1170 mm
801 mm
279 mm
38 kg

Virtual Dolby Digital
BBE

TV mudel 47PFL9532D/10
laius
kõrgus
sügavus
kaal

TV + jalg
laius
kõrgus
sügavus
kaal

0

0

Resolutsioon Sagedus
640 x 480 60 Hz
800 x 600 60 Hz
1024 x 768 60 Hz
1280 x 1024 60 Hz
1360 x 768 60 Hz
1920 x 1080i 60 Hz
1920 x 1080p 60 Hz
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7 ÜHENDUSED

7.5 Digitaalsed teenused

Teatud dig i taa lsed te lekanal id võimaldavad
dekodeerimist spetsiaalse CAM (Conditional Access
Module) ja Smart cardi abil, mis antakse kaasa TV-
operaatori poolt. CAM võimaldab erinevaid teenuseid
olenevalt teenusepakkujast.

Võtke ühendust oma TV-teenuse pakkujaga
lisainformatsiooni saamiseks.

Lülitage oma televiisor välja enne CAMi
paigaldamist. Vaadake oma CAMi pealt sisestamise
suund. Vale paigaldus võib kahjustada CAMi ja

televiisorit.

CAM aktiveerimiseks võib kuluda paar minutit. CAM
eemaldamine deaktiveerib digitaalse televisiooni
teenuse.

Sellest menüüst saate ligipääsu CAM teenusele, mille te
seadistanud olete. Rakendused ja nende sisu, teated
ekraanil ja muu info tuleb CAM-teenusepakkujalt.

See menüü on saadaval vaid siis kui CAM on sisestatud
pesasse ja on ühenduses teenusepakkujaga.

7.5.1 CAM-mooduli sisestamine

7.5.2 Ühise kasutajaliidese menüü

Hoiatus!

1.

2.

1. Menu TV Menu
Features Common Interface

Asetage sujuvalt CAM ühise kasutajaliidese (CI)
pessa oma televiisori tagaüljel. Kontrollige, et see
läks lõpuni sisse.

Jätke CAM püsival ühise kasutajaliidese (CI)
pesasse.

Vajutage juhtimispuldil ja valige >
(omadused)> (ühine

aksutajaliides).

9

3.3 Kaugjuhtimispuldi patareid

3.4 Antenni kaabel

3.5 Toitejuhtme ühendamine

3.6 Esmakordne installeerimine

1.

2.
+ -

3.

Märkus

1.

2.
ANTENNA

1.

2.

Nõuanne

6.3 Eelnevalt seadistatud
kanalite järjekorra muutmine

Avage patareikaas juhtpuldi tagaküljel.

Sisestage kaasasolevad 2 patareid (AA-R6-1,5V).
Kontrollige, et asetate patareide ( ) ja ( ) otsad
õigesti (nii nagu patareipesasse on märgitud).

Sulegege kaas.

Eemaldage patareid, kui te ei plaani kasutada
kaugjuhtimispulti pikema aja jooksul.

Leidke antenniühendus televiisori tagaküljelt.

Sisestage antennikaabel tugevasti pessa
.

Veenduge, et võrgupinge vastab televiisori
tagaküljel olevale pingele, mis on kleebisele
prinditud. Ärge ühendage toitejuhet, kui voolupinge
on erinev.

Sisestage toitejuhe korralikult pesasse.

Televiisor on täielikult vooluvõrgust väljas vaid siis, kui
toitejuhe on pistikust väljas. Seetõttu peab toitejuhtmele
olema alati ligidalepääs.

Esimesel ja ainult esimesel korral kui toitejuhe
pistikusse asetatakse algab installeerimine auto-
maatselt. Järgige juhiseid ekraanil.

Kui märkate, et oled valinud vale keele, siis
vajutage punast nuppu juhtimispuldil, et minna
tagasi keele valimise menüüsse.
Et muuta eelnevalt seadistatud kanalite järjekorda,
vaadake peatükki

.

Y

l

l

3 ALUSTAMINE



10

4 TELEVIISORI KASUTAMINE

Õppige kuidas oma televiisorit igapäevaselt kasutada.

Et televiisorit sisse lülitada:
Vajutage televiisori paremal küljel kui
ootereþiim on väljas.
Vajutage kaugjuhtimispuldil kui ootereþiim on
sees.

Et televiisor ootereþiimi lülitada:
Vajutage kaugjuhtimispuldil

Et televiisor ilma juhtimispuldita ootereþiimist sisse
lülitada:

Vajutage televiisori küljel, et televiisor
välja lülitada ja vajutage uuesti, et
televiisor sisse lülitada.

Et televiisor välja lülitada:
Vajutage televiisori küljel.

Energiatarbimine soodustab õhu- ja veereostust. Kui
toitejuhe on sees, siis televiisor kulutab energiat. Antud
tootel on puhkereþiimil väga madal energiatarbivus.

l

l

l

l

l

B

B

B

B

B

B

Power

Power
Power

Power

Märkus

4.1 Sisse ja välja lülitamine -
Ootereþiim
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10 TELETEKSTS

7.4 Ühenduste seadistamine

Kui kõik ühendused on tehtud, siis televiisor tahab
teada, et mis seade on ühendatud missuguse sisendiga
või väljundiga.

Kui Te kasutate digitaalset helisisendit, siis on vaja
menüüs määrata sellele ühendusele seade, kust signaal
tuleb.

Kui Te kasutate Audio L/R sisendit, siis on vaja menüüs
määrata sellele ühendusele seade, kust signaal tuleb.

Andke ühendatud seadmetele nimed kergema
arusaamise tagamiseks. Määrake seadmetüüpidele
(DVD-mängija, videomakk, mängukonsool...) vastavad
ühendused.

Dekooderid, mis antennikanaleid dekodeerivad on
ühendatud Scarti abil või -te. Te peate
määrame telekanali kodeeritavaks ja siis määrama
ühenduse, kuhu dekooder on ühendatud.

7.4.1 Digitaalne helisisend

7.4.2 Audio In L/R

7.4.3 Seadmete nimetamine

7.4.4 Dekooderi kanalid

(kui on olemas)

1. Menu TV Menu >
Installation Connections

Digital audio in

2.

3.

1. Menu TV Menu
Installation Connections

Audio in L/R

2.

3.

1. TV Menu
Installation Connections

EXT1

2.

3.

4. Menu

1. Menu TV Menu
Installation Decoder
Channel

2.

3.

4. Status

5.

6. Menu

Vajutage juhtimispuldil ja valige
(paigaldus) >

(ühendused) > (digitaalne
helisisend).

Vajutage , et siseneda nimekirja.

Vajutage või , et valida ühendus, mida antud
seade kasutab.

Vajutage juhtimispuldil ja valige >
(paigaldus) >

(ühendused) > .

Vajutage , et siseneda nimekirja.

Vajutage või , et valida ühendus, mida antud
seade kasutab.

Vajutage Menu juhtimispuldil ja valige >
(paigaldus) >

(ühendused) > .

Vajutage , et siseneda nimekirja.

Vajutage või , et valida seadme tüüp.

Vajutage , et väljuda menüüst.

Vajutage juhtimispuldil ja valige >
(paigaldus) > (dekooder) >

(kanal).

Vajutage , et siseneda nimekirja.

Vajutage või , et valida kanal, mida
dekodeerida.

Vajutage ja minge tagasi, et valida (seis).

Vajutage või , et valida ühendus, mida
dekooder kasutab.

Vajutage , et väljuda menüüst.

Q

[ \

Q

[ \

Q

[ \

Q

[ \

q

[ \

EXT1 EXT2

7 ÜHENDUSED
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7.3.10 Mängukonsool

7.3.11 Videokaamera

7.3.12 Koduarvuti
Kõige praktilisem ühenduspesa mängukonsoolile on
televiisori küljel. Parema kvaliteediga pesad on
televiisori tagaküljel.

Kasutage Video ja Audio L/R ühendust.

Kasutage HDMI või YPbPr (EXT3) sisendit HD kvaliteedi
jaoks.

Kõige praktilisem ühenduspesa videokaameral on
televiisori küljel. Parema kvaliteediga pesad on
televiisori tagaküljel.

Kasutage Video ja Audio L/R ühendust või S-Video ja
Audio L/R ühendust.

Kasutage HDMI või YPbPr (EXT3) sisendit HD kvaliteedi
jaoks.

Kõige praktilisem ühenduspesa arvuti jaoks on
televiisori küljel. Parema kvaliteediga ühenduse, aga
ainult fotode ja filmide vaatamiseks, saad arvuti
televiisori tagaküljele ühendades.

Enne arvuti ühendamist seage arvuti
pildivahetussagedus 60 Hz peale.

Kasutage oma arvuti DVI ühenduspesa televiisori HDMI
pesaga ühendamiseks. Kasutage HDMI/DVI üleminekut
või HDMI - DVI adapterit. Lisage 3,5mm stereo otsikuga
audiokaabel heli jaoks. Ühendage 3,5mm stereo otsik
EXT3 sisendisse televiisoril.

Ühenduste menüüs televiisoril ühendage EXT3 heli
HDMI ühendusega, mida kasutate. Vaadake peatükki

.

Kui Teie arvutil puudub DVI ühendus, siis kasutage S-
Video ja Audio L/R ühendust televiisori küljel. See
ühendus on sobiv ainult Windows Media Centeri ja
analoogsete rakenduste jaoks.

Muutke televiisori pildiformaat Unscaled peale
saavutamaks parima pilditeravuse. Vaadake peatükki

.

Sobilike monitori resolutsioonide kohta info saamiseks
vaadake peatükki .

Televiisori küljele ühendamine

Televiisori taha ühendamine

Televiisori küljele ühendamine

Televiisori taha ühendamine

Hoiatus!

Televiisori taha ühendamine

7.4 Ühenduste seadistamine

Televiisori küljele ühendamine

Nõuanne

5.3.4 Laiekraan pildiformaat

8 Tehnilised andmed

7 ÜHENDUSED
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4 TELEVIISORI KASUTAMINE

4.2 Televiisori vaatamine 4.3 Digikanalite vaatamine

4.4 Ühendatud seadmete kasutamine

4.2.1 Kanalite vahetamine

4.2.2 Helitugevuse muutmine

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

3. OK

4.

1.

2.

3.

4. OK

5.

Kanalite vahetamiseks:

Vajutage , et minna tagasi eelmisena vaadatud
kanalile

Helitugevuse muutmiseks:

Heli summutamiseks:

Lülitage digitaalne ressiiver (digibox) sisse
Digipilt võib automaatselt ekraanile ilmuda

Kasutage oma vastuvõtja kaugjuhtimispulti, et
vahetada kanaleid.

Vajutage kaugjuhtimispuldil.

Vajutage korduvalt, et valida õige seade.
Oodake mõned sekundid kuni pilt ekraanile ilmub.

Vajutage .

Kasutage oma ressiiveri kaugjuhtimispulti, et
vahetada kanaleid.

Lülitage seade sisse
Seadme pilt võib automaatselt ekraaniel ilmuda

Kui pilt ekraanile ei ilmu:

Vajutage kaugjuhtimispuldil.

Vajutage korduvalt, et valida õige seade.
Oodake  mõned sekundid kuni pilt ekraanile ilmub.

Vajutage .

Kasutage seadme kaugjuhtimispulti, et vahetada
kanaleid.

l

l

l

l

l

l

Vajutage numbrit (1 kuni 999) või vajuta või
kaugjuhtimispuldil.

Vajutage või televiisori
küljel.

Vajutage või televiisori küljel.
Vajutage või televiisori küljel.

Vajutage kaugjuhtimispuldil.
Vajutage , et taastada heli.

Kui pilt ekraanile ei ilmu:

P+
P-

Program/Channel - +

+ -
Volume + -
?

@

@
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4.5 DVD vaatamine 4.6 Teletekst

Rohkem informatsiooni teleteksti kohta saad peatükist
5.5 Teletekst.

1

2. Play

1.

2.

3. OK

4. Play

1.

2.

3.

Sisestage DVD-plaat mängijasse.

Vajutage .
Pilt mängijast ilmub automaatselt ekraanile.

Vajutage kaugjuhtimispuldil.

Vajutage korduvalt, et valida DVD-mängija.
Oodake mõned sekundid kuni pilt ekraanile ilmub.

Vajutage .

Vajutage .

Vajutage .
Avaneb avaleht sisukorraga.

Et valida soovitud leht:

Vajutage uuesti, et lülitada teletekst välja.

Q

Q

C

Kui pilt ekraanile ei ilmu:

Enamik telekanaleid annavad lisainformatsiooni
teleteksti kaudu.

Et teleteksti vaadata:

Sisestage lehekülje number nubriklahvide abil.
Vajutage või või või , et vaadata
järgmist või eelmist lehte.
Vajutage värvilist nuppu et valida värvikoodiga
menüü ekraani altservast.

Vajutage et minna tagasi eelmisena vaadatud
lehele.

l

l

l

P- P+

Nõuanne

,

\ [

C

C

4 TELEVIISORI KASUTAMINE
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7.3.7 HD digitaalne ressiiver / HD
satelliitvastuvõtja

7.3.8 DVD-salvestaja, kodukinosüsteem ja
digitaalne vastuvõtja

7.3.9 Sinise laseriga plaadimängija

Kasutage HDMI kaablit ja 2 antennikaablit.

Kasutage 3 Scart kaablit, 3 antennikaablit ja 1
audiokaablit.

Kasutage HDMI kaablit.

7 ÜHENDUSED

HD digitaalne vastuvõtja / HD satelliitvastuvõtja

DVD-salvestaja Digitaalne vastuvõtja Kodukinosüsteem

Sinise laseriga plaadimängija
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7.3.4 DVD-salvestaja ja kodukinosüsteem

7.3.5 DVD-salvestaja ja DVD-kodukinosüsteem

7.3.6 Satelliitvastuvõtja

Kasutage 1 Scart kaablit, 2 antennikaablit ja 1 digitaalse
heli kaablit.

Kasutage 2 Scart kaablit, 2 antennikaablit ja 1 digitaalse
heli kaablit.

Kasutage 1 Scart kaablit ja 2 antennikaablit.

7 ÜHENDUSED

DVD-salvestaja Kodukinosüsteem

DVD-salvestaja DVD-kodukinosüsteem

Satelliitvastuvõtja

13

4 TELEVIISORI KASUTAMINE

4.7 Amblight reþiimi muutmine

Võimalik on valida 4 Amblight reþiimi vahel:
(Värv)

(Rahulik)
þ

(Tasakaalustatud)
þ

(Dünaamiline)
þ

Et muuta Amblighti reþiimi:

þ

Rohkem informatsiooni Ambilight reþiimi kohta leiate
peatükist .

Amblight reþiimi täielikuks nautimiseks lülitage välja või
tumenda ruumivalgustus.

l

l

l

l

Colour

Relaxed

Moderate

Dynamic

5.4 Ambilight

Nõuanne

Seab Amblighti reþiimi ühevärviliseks.

Seab Amblight re iimi pehmeks ja sujuvaks
ekraanil olevate kujutistega

Seab Amblight re iimi tasakaalustatuks.

Seab Amblight re iimi kiiresti muutuvaks.

Vajutage , et lülitada re iimi sisse ja välja.

Vajutage korduvalt , et valida erinevaid
Amblighti re iime.

Vajutage .

1. Amblight

2. Mode

3. OK

ž



5 TELEVIISORI TÄIENDAVAD KASUTUSMUGAVUSED

See peatükk õpetab Teid oma televiisorit veelgi
oskuslikumalt kasutama:

Menüüde kasutamine
Pildi, heli ja Amblight reþiimi kohandamine
Rohkem Teletekstist
Kuidas koostada lemikkanalite nimekiri?
Elektroonilise telekava eelised

Kuidas seada lukke ja taimereid?
Subtiitrite ja nende keele seadmine
USB-pulga kaudu muusika kuulamine ja piltide
vaatamine

l

l

l

l

l

l

l

l

14

5.1 Ülevaade kaugjuhtimispuldist 1. Ootre iim

2. Sisend

3. Kaksikekraan

4. Laiekraan

5. Värvilised nupud

6. Telekava

7. OK/List

8. Navigeerimisnupud

9. Teletekst

10. +P- Kanalid üles/alla

11. Summuta

12. Numbrinupud

13. Eelmine kanal

14. Re iim

15. Ambilight re iim

16. Ekraaniinfo

B

:

N

qQ\[

C

@

E

þ

þ

þ

Televiisori ootere iimi ja sellest välja lülitamiseks.

Ühendatud seadme kasutamiseks või televiisorile
naasmiseks.

Jaotab ekraani kaheks: teletekst paremal ja pilt
vasakul.

Pildi formaadi valimiseks.

Elektroonilise telekava sisse- ja väljalülitamine.

Menüüs navigeerimiseks.

Teleteksti sisse- ja väljalülitamine.

Järgmise/eelmise kanali valimine.

Heli summutamiseks ja taastamiseks.

Kanalite valimiseks.

Vahetult eelmisele vaadatud kanalile naasemiseks.

Ambilight reþiimi valimiseks.

Ambilight re iimi sisse- ja välajalülitamiseks

Kanali või programmi info kuvamine ekraanil.

þ

Teleteksti kiirvalikud.
Ülesannete kiirvalikud.

Kanalite nimekirja kuvamiseks.
Seade aktiveerimiseks.

þ

l

l

l

l
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7.3 Seadmete ühendamine

Antud peatükis näidatud ühendamised on soovituslikud
enamikel juhtudel. Teised ühendused on samuti
võimalikud.

Kasutage 1 Scart kaablit, et ühendada seade EXT1
sisendisse televiisori tagaküljel.

Kasutage 1 Scart kaablit ja 2 antennikaablit.

Kasutage 3 Scart kaablit ja 3 antennikaablit.

7.3.1 DVD-mängija

7.3.2 DVD-salvestaja või digitaalne vastuvõtja

7.3.3 DVD-salvestaja ja digitaalne vastuvõtja

7 ÜHENDUSED

DVD-mängija

DVD-salvestaja / digitaalne vastuvõtja

DVD-salvestaja Vastuvõtja / kaabelplokk
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7.2.4 S-Video

7.2.5 Video

7.2.6 Sünkroniseeritud heli- hea kvaliteet

- tavaline kvaliteet

HH

H

Kasutage S-Video kaablit koos Audio L/R kaabliga.
Ühendamisel ühendage samavärvilised juhtmed ja

pesad omavahel.

Kasutage Video kaablit koos Audio L/R kaabliga.
Ühendamisel ühendage samavärvilised juhtmed ja
pesad omavahel.

Parimas sünkroonis heli saamiseks ühendage
kodukinosüsteem Audio L/R või digitaalse heli
väljundiga. Vaadake jooniseid peatükkides ja 7.3.8

Ärge ühendage DVD-mängija, digitaalse ressiiveri või
muu audio/video seadme helisignaali otse kodukino-
süsteemiga.

7.3.4

7 ÜHENDUSED

Audio L/R kaabel
- punane, valge

S-Video kaabel

5 TELEVIISORI TÄIENDAVAD KASUTUSMUGAVUSED

17. Heliugevus üles/alla

18. Menüü

19. Valikud

20. Demo

21. Subtiitrid

1. Menu

2. Menu

5.10 Piltide vaatamine, Mp3

5

D

Helitugevuse muutmiseks.

Menüü kuvamiseks/varjamiseks.

Kiirmenüü sisse- ja väljalülitamiseks.

Demo menüü, mis demontsreerib televiisori
võimalusi.

Subtiitrite aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks

Vajutage kaugjuhtimispuldil, et näha pea-
menüüd.

Vajutage , et menüüst väljuda.

Installeerimine, pildi, heli ja Ambilight seadete

muutmine.

Kanalite nimekirja vaatamine. Võimalus koostada
omaenda lemmikkanalinimekiri.

Saadaval siis kui digikanalid on installeeritud.
Näitab infot digitaalsete kanalite ja seal jooksva
programmi kohta. Olenevalt digitaalse telekava
liigist on võimalus näha tabelit regulaarse DigiTV
programmiga ja ilma raskusteta vajalik kanal üles
leida.

Selle valiku abil saate aadata fotosid ja kuulata
muusikat USB-pulgalt. Vaadake lähemal peatükk

.

Vaadake peatükki , et leida infot mõne kindla
juhtpuldi nupu kohta.

Menüüde abil saate Te televiisorit installeerida, muuta
pildi, heli ja Amblight seadeid. See peatükk annab

ülevaate menüü struktuurist ja kuidas menüüdes
liikuda.

Peamenüüs on järgmised valikud:
(Televiisori menüü)

(Kanali nimekiri)

(Telekava)

(Multimeedia)

.

10 Indeks

TV Menu

Channel list

Programme guide

Multimedia

5.2.1 Menüü

l

l

l

l

5.2 Ülevaade televiisori menüüst

15



5.2.2 Menüü kasutamine

Õppige menüüd kasutama järgmise näite abil.

Ilmub peamenüü.

Menüüelemente ja võimalusi tuleb juurde digitaal-
kanalite installeerimisel.

1. Menu

2. TV Menu

3. TV Settings

4. Picture

5.

6. Brightness

7.

8.

9.
Menu

Vajutage kaugjuhtimispuldil.

Vajutage , et valida (TV Menüü).

Vajutage , et valida (TV seaded).

Vajutage , et valida (Pilt).

Vajutage , et siseneda pildi seadetesse.

Vajutage , et valida (Heledus).

Vajutage , et siseneda heleduse seadetesse.

Vajutage või , et reguleerida seadistust.

Vajutage , et minna tagasi pildi seadetesse või
vajutage , et sulgeda menüü.

Q

Q

[

Q

[

Q

\ [

q

Märkus:
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7 ÜHENDUSED

7.2 Ühendamisest

Õppige oma seadmeid parimal viisil ühendama.
Televiisori taga on 6 võimalikku ühendust: EXT1, EXT2,
EXT3, HDMI1, HDMI2 ja HDMI3. Ühendage oma
seadmed saamaks parima kvaliteedi. Leidke oma
seadmelt parima kvaliteediga ühenduspesad. Kasutage
just seda ühendust oma televiisori jaoks.

Kui ühendused on tehtud, siis televiisor peab teadma,
missuggused ühendused te tegite, missugune sead on
ühendatud missugusesse pessa jne. Selleks kasutage
televiisorimenüüd. Vaadake peatükki

.

HDMI ühendusel on parim pildi- ja helikvaliteet. Üks
kaabel sisaldab endas nii video- kui ka helisignaalid.
Kasutage HDMI ühendust HD (kõrgekvaliteediliste)
telesignaalide jaoks. Seade mis on ühendatud HDMI abil
televiisoriga, saab televiisorisse heli- ja videosignaale
saata. Seade ei saa vastu võtta signaale Teie televiisoris
(nt lindistada telepilti).

HDMI kaabel (maks. 5m)

Kasutage HDMI/DVI üleminekut, kui Teie seadmel
on vaid DVI ühendus. Lisaks on vaja eraldi helikaablit, et
antud ühendus lõplikult seadistada.

HDMI toetab HDCP (kõrgekvaliteediliste signaalide
kaitse). HDCP on kopeerimisvastane kaitse, mis on
lisatud HD signaalidele (DVD või sinise laseriga
seadmed).

Kasutage komponentvideo YpbPr ühendust koos Audio
L/R - 3,5mm stereo kaabliga. Ühendamisel ühendage
samavärvilised juhtmed ja pesad omavahel.

YpbPr edastab ka HD telesignaale.

Üks kaabel, mis sedastab nii heli kui videosignaale.
Scart ühendused edastavad küll RGB-signaale, kuid
mitte HD signaale.

Scart kaabel

Ühenduste seadistamine

7.4 Ühenduste
seadistamine

Märkus

Märkus

7.2.1 HDMI

7.2.2 YPbPr

7.2.3 Scart

- parim kvaliteet

- kõrgem kvaliteet

- hea kvaliteet

HHHHH

HHHH

HHH

Komponentvideo YPbPr
kaabel - punane, roheline,
sinine

Audio L/R ja 3,5mm
stereo ülemineku-
kaabel
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7 ÜHENDUSED

7.1 Ülevaade ühendustest

Ülevaade ühendustest Külgmised ühenduspesad

1. EXT1

2. EXT2

3. EXT3

4. Ühine kasutajaliides (Common Interface, CI)

5. Audio Out L/R

6. Digitaalne helisisend

7. Digitaalne heliväljund

8. HDMI 1 sisend

9. HDMI 2 sisend

10. HDMI 3 sisend

11. Antenni sisend

12. S-Video (külgmine)

13. Video (külgmine)

14. Audio L/R sisend

15. Peaklapid

16. USB

Scart pesa DVD-mängija, videomaki, digitaalse
ressiiveri, mängukonsooli jm jaoks.

Teine scart pesa

Komponent video Y Pb Pr ja Audio L/R
ühenduspesad DVD-mängija, videomaki, digitaalse
ressiiveri, mängukonsooli jm jaoks.

Pesa limiteeritud ligipääsuga mooduli (Conditional
Access Module, CAM) jaoks.

Heli väljund kodukinosüsteemi jm seadmete jaoks.

(kui on olemas)
Hel i s isend kõikide HDMI ühednustega
kasutamiseks.

Heli väljund kodukinosüsteemi jm seadmete jaoks.

HDMI ühendus sinise laseriga plaadimängija, HD
digitaalse ressiiveri, HD mängukonsooli jm
seadmete jaoks.

Teine HDMI sisend.

Kolmas HDMI sisend.

S-Video sisend kasutamaks koos Audio L/R
ühendusega videokaamera, mängukonsooli jm
seadmete jaoks.

Video sisend kasutamaks koos Audio L/R
ühendusega videokaamera, mängukonsooli jm
seadmete jaoks.

Helisisend videokaamera, mängukonsooli jm
seadmete jaoks.

3,5 mm stereo.

USB ühendus.

5.2.3 Kiirmenüü

5.3.1 Seadistuste abimees

5.3.2 Algselt vaikimisi olnud seadistustele tagasi
seadmine

Kiirmenüü võimaldab kiiret ligipääsu tihedamini
kasutatavatele menüüelementidele.

Kui digitaalsed kanalid on installeeritud, siis on
kiirmenüüs ka vastavad digitaalsed valikud.

, ,

või

See peatükk kirjeldab kuidas reguleerida pildi ja heli
seadistusi menüüdes.

Seadistuste abimees aitab Teil kergelt liikuda läbi
põhiliste pildi, heli ja Ambilight seadistuste.

Taastab ühed kindlad vaikimisi pandud seadistused Iga
seadistus hõlmab nii pildi, heli kui ka Ambilight
seadistusi.

Vaikimisi seaded: Current (Hetkeseis), Natural
(Tavaline), Vivid (Hele), Movie (Film).

1. Option

2.

3. OK

4.

5. Option

5.3.5 Heliseadete
reguleerimine

5.9.3 Subtiitrite keele valimine

5.9 Subtiitrid

5.3.4 Laiekraanformaat

5.3.5 Heliseadete
reguleerimine

1. OK

2. Option

3. OK

1. Menu TV
Menu > TV Settings > Settings assistant

2. OK

3.

4.

5.

6.

1. Menu TV Menu > TV
Settings > Reset to standard

2.

3.

Vajutage (Valik) kaugjuhtimispuldil.

Vajutage või , et liikuda menüüs üles/alla.

Vajutage , et näha selekteeritud menüüelementi.

Vajutage või , et reguleerida
seadistusi.

Vajutage , et väljuda kiirmenüüst.

Vaadake peatükk

Vaadake peatükk

Vaadake peatükk

Vaadake peatükk

Vaadake peatükk

Vajutage , et kuvada kell püsivalt.

Vajutage ja kautades nuppe valige
uuesti Clock.

Vajutage , et kella mitte näidata.

Vajutage kaugjuhtimispuldil ja liikuge
ja

vajutage .

Vajutage .

Vajutage rohelist nuppu puldil, et käivitada
abimees.

Vajutage või , et liikuda vasakule ja paremale
ning teha valik.

Vajutage rohelist nuppu, et minna järgmise
seadistuseni. Te liigute läbi paljud erinevad
seadistused. Kui Te olete lõpetanud, küsitakse Teilt,
kas soovite seadistused salvestada.

Vajutage rohelist nuppu, et salvestada kõik
seadistused.

Vajutage juhtpuldil ja liikuge
ja vajutage .

Vajutage või , et teha oma valik.

Vajutage rohelist nuppu, et salvestada oma valik.

\ [

\ [ q Q

\ [

Q

q Q

Q

\ [

l

l

l

l

l

l

Audiokeel

Subtiitrite keel

Subtiitrid

Pildi formaat

Ekvalaiser

Kell

Kella näitamine

5.3 Pildi ja heli seaded

17
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5.3.3 Pildi seaded

See peatükk õpetab kuidas reguleerida kõiki pildi
seadeid.

(kontrast)

(heledus)

(värv)

(värvus)

(teravus)

(värvitoon)

(isereguleeritud värvitoon)

(digitaalne loomulik
liikumine)

(dünaamiline kontrast)

digitaalne müra
vähendamine)

(MPEG tehise
vähendamine)

(värvitäiustus)

(aktiivkontroll)

(valgussensor)

(pildiformaat)
.

1. Menu TV Menu > TV
Settings > Picture

2.

Normal Warm
Cool Custom

Custom Tint

Tint Custom

R - WP:

G - WP:

B - WP:

R - BL:

G - BL:

Minimum Maximum
Off

Minimum Medium
Maximum Off

Medium

Minimum Medium
Maximum Off

Minimum Medium
Maximum Off

5.3.4 Laiekraan pilfiformaat

Vajutage juhtpuldil ja liikuge
ja vajutage .

Vajutage ja , et valida seadistus.

Reguleerib pildil olevate eredate kohtade
intensiivsust, kuid jätab tumedamad kohad
muutmata.

Reguleerib kogu pildi heledust, mis peamiselt
mõjutab pildi tumedamaid osasid.

Selle valikuga saate reguleerida värvide
küllastustaset.

Kompenseerib värvivariatsioonid NTSC kodeeritud
ülekannetes.

Selle valikuga reguleeritakse pildil olevate detailide
teravust.

Saab reguleerida värvitoone: ,
(punakas), (sinakas). Valige , kui
soovite seadistused ise määrata
menüüst.

Kui menüüst on valitud , siis saate
värvitooni seadistused siin ise täpsemalt valida.
Vajutage rohelist nuppu, et valida riba kohan-
damiseks:

võimaldab Teil kohandada värvitoone,
reguleerides pildi punaseid valgepunkte.

võimaldab Teil kohandada värvitoone,
reguleerides pildi rohelisi valgepunkte.

võimaldab Teil kohandada värvitoone,
reguleerides pildi siniseid valgepunkte.

võimaldab Teil kohandada värvitoone,
reguleerides pildi punast mustataset.

võimaldab Teil kohandada värvitoone,
reguleerides pildi rohelist mustataset.

Lülitab Perfect Pixel HD, kõige ideaalsema
pildiseadistuse, sisse ja välja.

Vähendab tegevusala ja joonte värelust ja tekitab
sujuva liikumise, eriti filmides.
Valige tase: (minimaalne),
(maksimaalne) või (väljas).

Kujutise ekraanil muutumisel muudab auto-
maatselt pildi tumedamate ja heledamate alade
kontrasti märgatavamaks.
Valige: (minimaalne),
(keskmine), (maksimaalne) või
(väljas). Soovitatav on .

Filtreerib ja vähendab automaatselt kujutise müra.
Valige: (minimaalne),
(keskmine), (maksimaalne) või
(väljas).

Silub digitaalsisul üleminekuid. Valik lülitab MPEG
tehise vähendamise sisse ja välja.

Muudab värvid elavamaks ja parandab heledate
detailide resolutsiooni.
Valige: (minimaalne),
(keskmine), (maksimaalne) või
(väljas).

Mõõdab ja korrigeerib kõiki sissetulevaid signaale
eesmärgiga anda parim võimalik pildikvaliteet.
Valik lülitab aktiivkontrolli sisse ja välja.

Reguleerib automaatselt pildi- ja Ambilight
seadistusi vastavalt ruumis valitsevale valgus-
seisundile. Valik lülitab valgussensori sisse ja välja.

Vaadake peatükki

Q

\ [

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Contrast

Brightness

Colour

Hue

Sharpness

Tint

Custom tint

Perfect Pixel HD

Digital Natural Motion

Dynamic contrast

DNR (Digital Noise Reduction -

MPEG artefact reduction

Colour enhancement

Active control

Light sensor

Picture format

0

0

0

0

0
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6.3.2 Kanalite kustutamine ja taastamine

6.3.3 Kanalite ümberjärjestamine

Salvestatud kanalite kustutamine ja juba kustutatud
kanalite taastamine.

Salvestatud kanalite ümberjärjestamine.

Vajutage juhtimispuldil ja valige >
Installation (paigaldus) >
(kanalite paigaldus) > (ümber-
seadmine).

Üks kord päevas, kell 3 AM uuendatakse automaatselt
kõik kanalid. Uuendus tehakse, kui Teie televiisor on
ootereþiimil. Eelnevalt salvestatud kanalid, mida
uuendamise käigus ei leita, kustutatakse automaatselt
kanalite nimekirjast. Vajadusel saate Te teha sama
uuendust igal ajal.

Kui Teil on digitaaltelevisioon, siis saate kontrollida
signaali tugevust ja kvaliteeti.

Et saavutada parimat tulemust, küsige nõu spetsiaalselt
antennispetsialistilt.

Kui Te olete segaduses ja ei oska pilti, heli ja Ambilighti
normaalseks muuta, olles eelnevalt muutnud pildi, heli
ja Ambilight seadeid, siis võite taastada tehase algsed
seaded.

Kanalite paigaldusseadeid ei muudeta tehase seadete
taastamisel.

1. Menu TV Menu
Channel installation

Rearrange

2.

3.

4.

5. Menu

2.

3.

4.

5.

6.

1. Menu TV Menu
Channel installation

Installation update

2.

3. OK

4.

5.

6. Menu

1.

2. Menu TV Menu >
Installation Channel installation

Digital: Test reception

3.

4. OK

5.

6.

7.

8. Menu

1. Menu TV Menu
Installation Factory Settings

2.

3. OK

4. Menu

Vajutage juhtimispuldil ja valige >
Installation (paigaldus) >
(kanalite paigaldus) > (ümber-
seadmine).

Vajutage , et siseneda kanalite nimekirja.

Vajutage või kanalite nimekirjas, et valida
kanal, mida soovite kustutada või taastada.

Vajutage rohelist nuppu, et kustutada või taastada
kanal.

Vajutage , et sulgeda menüü.

Vajutage , et siseneda kanalite nimekirja.

Vajutage või kanalite nimekirjas, et valida
kanal, mille järjekorda soovite muuta.

Vajutage kollast nuppu, et liigutada selekteeritud
kanal kanalit nimekirjas ülespoole.

Vajutage kollast nuppu, et liigutada selekteeritud
kanal kanalit nimekirjas allapoole.

Vajutage Menu, et sulgeda menüü.

Vajutage juhtimispuldil ja valige >
Installation (paigaldus) >
(kanalite paigaldus) > (kanalite
uuendamine).

Vajutage , et siseneda kanalite uuendamise
menüüsse.

Vajutage .

Vajutage rohelist nuppu, et alustada kanalite
uuendamist. Kogu protsess võtab aega umbes 2
minutit.

Kui uuendamine on lõppenud, vajutage punast
nuppu, et minna tagasi kanalite paigalduse
menüüsse.

Vajutage , et sulgeda menüü.

Valige kanal.

Vajutage juhtimispuldil ja valige
(paigaldus) >

(kanalite paigaldus) >
(kanalite uuendamine).

Vajutage , et siseneda menüüsse.

Vajutage .
Ilmuvad kanali sageduse, võrgu nimi, signaali
kvaliteedi ja tugevuse näidikud.

Vajutage rohelist nuppu, et alustada või käsitsi
sisestada kanali sagedus, mida soovite testida. Kui
signaali kvaliteet ja tugevus on nõrgad, siis muutke
antenni asetust.

Vajutage kollast nuppu, et salvestada sagedus, kui
signaali kvaliteet ja tugevus on piisavalt head.

Vajutage punast nuppu, et minna tagasi kanalite
paigalduse menüüsse.

Vajutage , et sulgeda menüü.

Vajutage juhtimisuldil ja valige >
(paigaldus) >

(tehase seaded).

Vajutage , et siseneda tehase seadete menüüsse.

Vajutage .

Vajutage , et sulgeda menüü.

Q

\ [

Q

\ [

Q

Q

Q

1. Menu TV Menu
Channel installation

Rearrange

Märkus

Märkus

6.4 Automaatne kanalite kontroll

6.5 Digitaalne signaali test

6.6 Tehase seaded

6 KANALITE PAIGALDAMINE
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6.2 Analoog TV: Manuaalne kanalite
paigaldamine

6.3 Salvestatud kanalite
ümberjärjestamine

Analoog-TV korral on võimalik kanalid seadistada kanal
kanali haaval käsitsi.

Kui Te teate sagedust, siis sisestage numbriklahve
kasutades kolmenumbriline sagedus.

Ilmub teade (valmis).

Kui signaal on kehv seadistage oma kanalid paremale
sagedusele.

Ilmub teade (valmis).

Salvestatud kanalite ümbernimetamine, ümberjärjesta-
mine, kustutamine ja taastamine.

Kanalile, millel veel nime ei ole, nime andmine või selle
muutmine.

Kollase nupuga on võimalik kustutada kõik tähemärgid.
Sinise nupuga on võimalik kustutada selekteeritud
tähemärk.

6.2.1 Valige süsteem

6.2.2 Uue kanali otsimine ja salvestamine

6.2.3 Kanalitele parema sagedusala valimine

6.3.1 Kanalite ümbernimetamine

1. Menu TV Menu >
Installation Channel installation

Analogue: Manual
installation

2.
System

3.

4.

5.

1. Menu TV Menu >
Installation Channel installation

Analogue: Manual
installation Search

2.

3.

4.

5. Store a new channel

6.

7. OK

8. Menu

1. Menu TV Menu >
Installation Channel installation

Analogue: Manual
installation Fine tune

2.

3.

4.

5. Store a new channel

6.

7. OK

8. Menu

1. Menu TV Menu
Installation Channel installation

R e a r r a n g e

2.

3.

4.

5.

z A

6. OK

Vajutage juhtimispuldil ja valige
(paigaldus)>

(kanalite paigaldus) >
(käsitsi seadistamine).

Vajutage , et siseneda käsitsi seadistamise
menüüsse. (süsteem) on märgistatud.

Vajutage , et minna süsteeminimekirja.

Vajutage või , et valid aoma asukohamaa.

Vajutage , et minna tagasi käsitsi seadistuse-
menüüsse.

Vajutage juhtimispuldil ja valige
(paigaldus)>

(kanalite paigaldus) >
(käsitsi seadistamine) >

(otsing).

Vajutage , et siseneda otsingu menüüsse.

Vajutage punast nuppu, et sisestada ise sagedus
vajutage rohelist nuppu, et valida

Vajutage , kui leitakse uus kanal.

Valige , et salvestada kanal
uue numbri alla.

Vajutage , et siseneda.

Vajutage .

Vajutage , et sulgeda kanalite seadistamise
menüü.

Vajutage juhtimispuldil ja valige
(paigaldus) >

(kanalite paigaldus) >
(käsitsi seadistamine) >

(parem sagedusala).

Vajutage , et siseneda paremale sagedusalale
seadistamise menüüsse.

Vajutage või , et muuta sagedust.

Vajutage , kui olete tulemusega rahul.

Valige , et salvestada kanal
uue numbri alla.

Vajutage , et siseneda.

Vajutage .

Vajutage , et sulgeda kanalite seadistamise
menüü.

Vajutage juhtimispuldil ja valige >
(paigaldus) >

( k a n a l i t e p a i g a l d u s ) >
(ümberseadmine).

Vajutage , et siseneda kanalite nimekirja.

Vajutage või kanalite nimekirjas, et valida
kanal, mida soovite ümbernimetada.

Vajutage punast nuppu.

Vajutage või , et valida tähemärk või või
, et muuta tähemärki. Tühik, numbrid ja muud

spetsiaalsed tähemärgid asuvad ja vahel.

Lõpetamiseks vajutage rohelist nuppu või .

Q

Q

\ [

q

Q

q

Q

Q

\ [

q

Q

Q

\ [

q Q \

[

Nõuanne

Done

Done

Nõuanne
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5.3.4 Laiekraan pildiformaat

5.3.5 Heliseaded

Võimaldab vältida mustasid ribasid pildi üla- ja
allservas. Muudab pildiformaadi nii et see kataks kogu
ekraani.

Autoformaadi valik on soovitatav vaid väiksemate
muutuste tegemiseks.

(autoformaat)
(mitte PC-le). Täidab ekraani
pildiga nii laialt kui võimalik.
Subtiitrid jäävad nähtavaks.

(supersuurendus)
(mitte HD allikatele). Kaotab
mustad ribad 4:3 programmi
külgedelt ilma suuremate
moonutusteta.

- (mitte HD-le). Näitab
klassikalist 4:3 formaadis pilti.

(mitte HD
allikatele). Muudab tavalise 4:3
formaadi 14:9-ks.

(mitte HD
allikatele). Muudab tavalise 4:3
formaadi 16:9-ks.

(Laiekraan)
(mitte HD allikatele). Venitab
tavalise 4:3 formaadi 16:9-ks.

(Ainult HD allikatele
j a PC- l e ) . Maks imaa lne
teravus. Äärtes võivad esineda
moonutused. PC-st piltid
vaatamise korral võivad ilmuda
mustad ribad.

Ärge unustage oma ühenduse nimetamist
(Ühendused) menüüs. Vaata peatükki

.

See peatükk õppetab reguleeima kõikvõimalikek
heliseadeid.

(tasakaalustaja)

Võimaldab Teil muuta heli bassi ja tämbrit. Valige riba,
mille seadistusi soovite muuta. Vaadake ka peatükki

.
(helitugevus)

Selle valikuga saate reguleerida helitugevust.
Helitugevuse muutmisel ilmub ekraanile riba. Kui te
ei soovi, et riba ilmuks, minge

(eelistused), vajutage ja lülitage
helitugevuseriba välja.

(tasakaal)

Selle valikuga saate reguleerida paremast ja vasakust
kõlarist tuleva heli tugevust, et saavutada parim
kuulamiskoht.

1.

2.

3.

1. Menu TV Menu > TV
Settings > Sound

2.

1. Volume bar

2.

3. On

Vajutage , et lülitada sisse pildiformaadi menüü.

Vajutage ja , et valida sobiv võimalike
pildiformaatide seast.

Vajutage , et liigutada pilti ülespoole ja teha
osaliselt kaetud subtiitrid nähtavaks.

Vajutage juhtpuldil ja liikuge
ja vajutage .

Vajutage ja , et valida soovitud seadistus.

Vajutage ja , et valida
(helitugevuse riba).

Vajutage .

Valige (sees), kui soovite ajutist helitugevuse
riba näitamist helitugevuse muutmisel

N

\ [

\

Q
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?

Q
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Nõuanne

Auto format

Super zoom

4:3

Movie expand 14:9

Movie expand 16:9

Wide screen

Unscaled

Märkus

Connection
7.4.3 Seadmete

nimetamine

Equalizer

5.2.3 Kiirmenüü
Volume

TV Menu > TV Settings >
Preferences

Balance

l

l

l

Q
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l

l

l

l

l

l

l

l

Audio language

Dual I / II

Mono / stereo

Surround mode

Headphone volume

AVL (Automatic Volume Leveler -

Delta volume

Auto surround

Hoiatus

(audio keel)

(ruumiline helireþiim)

þ

(kõrvaklappide helitugevus)

automaatne heli
tasandaja)

(deltaheli)

(automaatne ruumilisus)

See peatükk õpetab Ambilight reþiimi seadistuste
muutmist.

Vältimaks mõju infrapunaseadmete tööle, paigaldage
oma seadmed eemale Ambilighti vaateväljast.

Kui Teil on digitelevisioon paigaldatud, võite valida
hetkel mängiva digitaalprogrammi jaoks
saadaolevate ülekantavate keelte nimekirjast audio
keele. Vaadake ka peatükki .
Püsiva audioheli muutmiseks vaadake peatükki

.

Kui kahekordne heli ülekandmine on võimalik, siis
siin saab iga kanali joaks valida Dual I või II.

Kui stereo ülekanded on võimaldatud, saate siit
valida iga kanali jaoks (mono-) või
(stereo) heli.

Siinkohal valitakse ruumiline- või surround-
re iimiline heli reproduktsioon sõltuvalt ülekan-
dmissignaalidest või välispidistest sisenditest
saadud signaalidest.

See valik võimaldab kontrollida kõrvaklappidest
tuleva heli tugevust. Televiisori valjuhääldi
summutamiseks vajutage nuppu kaugjuh-
timispuldil.

See valik vähendab automaatselt helierinevusi
kanalite ja programmide vahel varustades Teid
niimoodi püsivama heliga. Saab lülitada kas sisse
või välja.

See valik võimaldab Teil parandada mistahes
püsivaid helierinevusi televiisori kanalite ja
välisallikate vahel.

Valige kanal või seade, mille helierinevusi Te
parandada tahate.

Valige (delta heli) helimenüüst ja
muutke helitugevust.

Lülitab televiisori automaatselt ümber parima
ruumilise heli reþiimile, mida saatja üle kannab.
Saab sisse ja välja lülitada.

Vajutage juhtpuldil ja liikuge
ja vajutage .

Vajutage ja , et valida seadistus.

5.2.3 Kiirmenüü
6

Kanalite seadistamine

Mono Stereo

1.

2. Delta volume

1. Menu TV Menu > TV
Settings > Ambilight

2.

@

Q

\ [

l

l

l

l

l

l

Ambilight

Brightness

Mode

Colour

Separation

Balance

Lülitab Ambilight re iimi sisse välja.

Muudab Ambilighti heledust.

Saate valida erinevate Ambilight re iimide vahel:
(värv), (rahulik),

(tasakaalustatud), (dünaamiline). Vaadake
peatükki .

Kui menüüst on valitud (värv), siis
saate siit valida ise ühe kindla värvitooni või
koostada omaenda värvitoon.

(pehme valge)
white (erkvalge)
(sinakas)

(iseseadistatud)
Kui on valitud , siis saate ise omaenda värvi
seadistada.

Valige kõigepealt (küllastustase) ja
valige kõrge tase.

Valige (värvipalett) ja liigutage liugurit 0 ja
100 vahel, et minna üle punaselt, kollaselt ja
roheliselt sinisele.

Seadistab värvierinevuse televiisori vasaku ja
parema ääre vahel, kui menüüst Mode(reþiim) on
v a l i t u d ( r a h u l i k ) ,
(tasakaalustatud) või (dünaamiline). Kui
erinevus on välja lülitatud, siis on dünaamiline kuid
ühevärviline Ambilight.

Sarnaselt stereo heli tasakaalule seab tasakaalu
Ambilightile televiisori vasaku ja parema serva
vahel.

þ
(heledus)

(reþiim)
þ

(värv)

(erinevus)

(tasakaal)

Colour Relaxed Moderate
Dynamic

4.7 Ambilight reþiimi muutmine

Mode Colour

Warm white
Cool
Blue
Custom

Custom

1. Saturation

2. Palette

R e l a x e d M o d e r a t e
Dynamic

0

0

0

0

5.4 Ambilight
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Esimest korda televiisori sisselülitamisel valisite Te
ekraanimenüü keele ja paigaldasite automaatselt
kõikvõimalikud kanalid. See peatükk aitab Teil vajadusel
algne kanalite paigaldus uuesti teha või uut analoogset
kanalit paigaldada.

Te ei pea järgima igat ettekirjutust, kui see ei
ole vajalik.

Uuestipaigaldus muudab (kõik
kanalid) nimekirja ja uusi lisatud kanaleid ei lisata
lemmikute nimekirja.

See peatükk õpetab kuidas leida ja salvestada kõik
saadavalolevad kanalid automaatselt.

(Menu Language)

Menüü keele valimiseks. Minge järgmise sammu
juurde, kui Teie menüü keele seadistused on korras.

Keelte menüü pakub digitaaltelevisiooni korral lisaks
järgmiseid seadeid:

(eelistatud audiokeel)

(eelistatud subtiitrikeel)

(kuulmispuudulikkus)

Valige riik, kus asute. Televiisor paigaldab ja järjestab
telekanalid vastavalt riigile.

Saadaval ainult erineva ajavööndiga riikides.

Teie televiisor otsib ja salvestab kõik saadavolevad
digitaalsed ja analoogsed telekanalid ja kõik
saadavalolevad digitaalsed raadiokanalid.

Kui leitakse digitaalkanaleid, siis võib juhtuda, et
kanalite nimekirjas on mõned tühjad kanalid jäänud. Kui
soovite ümbernimetada, ümberjärjestada või eemaldada
kanaleid, siis vaadake peatükki

.

Märkused:

All channels

Samm 1: Menüü keel

Preferred audio

Preferred subtitles

Hearing impaired

Samm 2: Asukohamaa valimine

Samm 3: Ajavööndi valimine

Samm 4: Tele- ja raadiokanalite paigaldamine

Nõuanne

6.3 kanalite
ümberjärjestamine

0

0

1. Menu TV
Menu > Installation Languages

2.

3. OK

5.9 Subtiitrid

On

1. Country

2.

3.

4.

1. Time zone

2.

3.

4.

1. Channel installation

2.
Automatic installation

3. Start now

4. OK

5.

6.

7. Menu

Vajutage kaugjuhtimispuldil ja valige
(paigaldus) >

(keeled) ja vajutage .

Vajutage või , et valida keel.

Vajutage , et kinnitada valik.

4. Vajutage , et minna tagasi paigaldusmenüüsse.

Valige üks võimalikest keeltest endale eelistatuks
audio keeleks.

Valige üks võimalikest keeltest endale eelistatuks
subtiitrite keeleks. Vaadake peatükki .

Valige (sees), et võimaluse korral kuvada
ekraanile Teie eelistatud audio või subtiitrite keele
kuulmispuudega inimeste versioon.

Vajutage , et valida (riik).

Vajutage , et siseneda nimekirja.

Vajutage või , et valida oma asukohamaa.

Vajutage , et pöörduda tagasi paigaldus-
menüüsse.

Vajutage , et valida (ajavöönd).

Vajutage , et siseneda nimekirja.

Vajutage või , et valida ajavöönd.

Vajutage , et pöörduda tagasi paigaldus-
menüüsse.

Vajutage , et valida
(kanalite paigaldamine).

Vajutage , et siseneda kanalite paigaldamise
menüüsse. (automaatne
paigaldus) on esiletõstetud.

Vajutage , et valida (alusta nüüd).

Vajutage .

Vajutage rohelist nuppu, et alustada. Paigaldamine
võib võtta aega mõned minutid.

Kui kanalite otsing on lõppenud, vajutage punast
nuppu, et minna tagasi paigaldusmenüüsse.

Vajutage , et sulgeda ekraanimenüü.

Q

\ [

q

[

Q

\ [

q

[

Q

\ [

q

[

Q

Q

l

l

l

6.1 Automaatne paigaldus
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5.11 Raadiokanalite kuulamine

5.12 Tarkvara uuendus

Kui Teil on digitelevisioon paigaldatud, siis
installeerimise hetkel paigaldatakse Teile ka digitaal-
raadiokanalid. Digitaalraadio kuulamiseks:

Philips uuendab pidevalt oma tooteid ja tarkvara
nendes. Vahel on soovitatav oma televiisori tarkvara
uuendada. Uuendage tarkvara kas internetist või
aktiveerige Teile digitaaltelevisiooni vahendusel
saadetud uus tarkvara.

Saamaks täpseid juhiseid, kuidas televiisori tarkvara
uuendada minge internetis www.philips.com/support ja
otsige (tarkvara ja draiverid)

(toote abi) lehelt.

Teie televiisor võib uue tarkvara saada automaatselt
digitaaltelevisiooni vahendusel. Kui Teie televiisori
ekraanile ilmub teade tarkvara uuendamisest, siis on
rangelt soovitatav koheselt tarkvara ära uuendada -
valige (nüüd).

Valige (hiljem), kui Te soovite, et Teile hiljem sama
asja meelde tuletataks.

Valige (katkesta), et katkestada uuendamine
(mitte soovitatav). Kui Te katkestasite uuendamise, siis
võite seda siiski teha valides televiisori menüüst:

(tarkvara uuendus) >
(kohalik uuendamine).

1. OK

2.

6.3.3 Kanalite ümber
järjestamine.

3. OK

Vajutage juhtimipuldil. Kuvatakse kõikide
kanalite menüü.

Kasutage numbriklahve, et valida raadiokanal
alates number 400-st. Et kanaleid ümberjärjestada,
vaadake peatükki -

Vajutage .

Tarkvara uuendus interneti vahendusel

Software and drivers
Product support

Tarkvara uuendus digitaaltelevisiooni vahendusel

Now

Later

Cancel

TV
Menu > Software update Local
update

5 TELEVIISORI TÄIENDAVAD KASUTUSMUGAVUSED

Televiisori ootere iim ja Ambilight

5.5.1 Alamlehekülgede valimine

5.5.2 T.O.P teletekst

5.5.3 Teletekst ja pilt üheskoos

5.5.4 Otsing teletekstis

5.5.5 Teleteksti lehekülgede suurendamine

þ

Kui televiisor on ootereþiimil, siis saate Ambilighti sisse
lülitada. Sel juhul on Ambilight võimalik ainult ühtlase
värviga.

þ

Teie televiisoril on 1200-lehekülje mälu, mis salvestab
teleteksti leheküljed kiirendades ooteaega lehtede
avamisel.

Teleteksti lehe valimiseks vaata peatükki
.

Kui valitud teleteksti lehekülg sisaldab erinevaid
alamlehekülgi, siis lehekülje numbri kõrvale ilmub
saadaval olevate alamlehekülgede nimekiri.

.

T.O.P teleteksti ei ole saadaval kõigi kanalitega. Võite
kergelt hüpata ühelt teemalt teisele ilma lehekülje-
numbrit kasutamata.

, ,

Vaadake teleteksti ja telepilti samaaegselt üksteise
kõrval.

Hüppamiseks kiirelt teemakohastele lehtedele või leida
kindlaid sõnasid teleteksti lehtedelt.

, , ,

Mugavamks lugemiseks on võimalik teleteksti lehekülgi
suurendada.

1. Ambilight

2. Mode

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4. OK

1.

2.

3.

1.

2. OK

3.

4. OK

5.

1.

2. Option

3. Option

4.

5. Option

Vajutage nuppu juhtpuldil, kui televiisor
on ootere iimil.

Vajutage korduvalt nuppu, et valida värv.

Vajutage .

Valige teleteksti lehekülg

Vajutage ja , et valida alamlehekülg.

Vajutage .

Vajutage .
Ilmub T.O.P teleteksti ülevaade.

Vajutage ja , et valida teema.

Vajutage , et vaadata lehekülge.

Vajutage , et vaadata teksti ja telepilti
samaaegselt.

Vajutage uuesti, et vaadata normaalset
teleteksti.

Vajutage , et väljuda teletekstist.

Vajutage .

Vajutage , et tõsta esile esimene sõna või
number.

Vajutage , et liikuda järgmisele sõnale
ja numbrile tekstis.

Vajutage , et otsida lehti, mis sisaldavad
esiletõstetud sõna või numbrit.

Vajutage kuni ükski number ja sõna poleks esile
tõstetud, et lõpetada otsing.

Vajutage ja valige teleteksti lehekülg.

Vajutage nuppu juhtpuldil, et suurendada
lehe ülemist osa.

Vajutage uuesti nuppu juhtpuldil, et
suurendada lehe alumist osa.

Vajutage ja , et liikuda suurendatud lehekülge
üles/alla.

Vajutage uuesti nuppu , et väljuda
suurendusest.

4.6 Teleteksti
lehe valimine

C

C

E

C

q Q

q Q \ [
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C
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5.5 Teletekst
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5.5.6 Teleteksti menüü

5.5.8 Teletekst 2.5

5.6.1 Vali üks lemmikkanalite nimekiri

Teleteksti menüü valikutega saab teha nähtavaks
peidetud info, lase alalehekülgede infol automaatselt
vahetuda ja muuda seadistuste omadusi.

(Paljasta)

(Alalehed vahelduma)

(Keeled)

Kui teletekst on edastatud telekanali poolt, pakub see
rohkem värve ja paremat graafikat.

Teletekst 2.5 on sprogrammeeritud kui tehase
seadistus.

Vaadake kõikide kanalite loetelu või looge oma lemmik
tele- ja raadiokanalit nimekiri. Näiteks iga pereliige saab
luua oma lemmikkanalite nimekirja.

Õpige, kuidas valida üks nimekiri kõikidest lemmik-
kanalitest.

l

l

l

Reveal

Cycle subpages

Language

Paljasta või peida varjatud infot nagu lahendused
keerdküsimustele ja mõistatustele.

Kui alaleheküljed on olemas, siis saab neid panna
automaatselt vahetuma.

Mõned keeled kasutavad teistsuguseid sümboleid.
Vaheta keeltegruppi, et näha teleteksti korralikult.

Vajutage .

Vajutage .

Vajutage või , et valida menüükäsk.

Vajutage , et muuta menüükäsk.

Vajutage , et väljuda teleteksti menüüst.

Vajutage , et panna kinni teletekst.

Vajutage puldil ja valige (televiisori
menüü) > (installeerimine) >

(eelistused) > Teletext 2.5 ja vajutage
, et siseneda loetelusse.

Valige sees või väljas.

Vajutage .
Esimest korda, kui olete lõpetanud lemmikkanalite
installeerimise, näidatakse kõikide kanalite
nimekirja. Teises olukorras tuleb esile viimati
valitud lemmikute nimekiri.

Vajutage punast nuppu, et näha kõikide lemmikute
nimekirja.

Vajutage või , et valida nimekiri.

Vajutage .
Valitud lemmikute nimekiri avaneb.

Vajutage taas , et lõpetada.

1.

2. Menu

3.

4. OK

5. Menu

6.

1. Menu TV Menu
Installation

Preferences

2.

1. OK

2.

3.

4. OK

5. OK

C

\ [

C

Q

\ [

5.6 Looge lemmikkanalite loetelu
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4. OK

5. OK

6.

7.

OK

Short
Medium Long

1.

2.

3.

4.

5. OK

6.

7.

1. Music

2.

3.

4. OK

1.
OK

2. Picture
OK

Vajutage , et vaadata pilti või käivitada
slaidivaade albumi vaatamiseks.

Vajutage , et peatada ajutiselt slaidivaade.
Vajutage uuesti, et taasalustada.

Vajutage ühte värvilistest nuppudest, et käivitada
ekraani allosas olev funktsioon. Vajutage sinist
nuppu et peatada slaidivaade ja näha rohkem
funktsioone. Kui ekraani allosas asuv funktsioonide
riba kaob, vajutage ükskõik missugust värvilist
nuppu selle taasavamiseks.

Vajutage , et valida teine pilt või album.

Näitab pildi nime, kuupäeva, suurust ja järgmist
pilti slaidivaates.

Näitab erinevaid üleminekustiile. Vajutage ja ,
et valida ja , et aktiveerida.

Saab seada slaidide näitamise aja ehk slaidivaate
kiiruse. Võimalikud valikud on: (lühike),

(keskmine) ja (pikk).

Pildi pööramiseks.

Näitab võimalikke suurendusi ja magnituude.

Slaidikava alustamiseks ja peatamiseks.

Valige pildialbum.

Vajutage , et sisenedea piltide nimekirja.

Vajutage rohelist nuppu.

Vajutage või , et valida pilt.

Vajutage , et vaada pilti suuremana.

Vajutage , et minna tagasi minipildivaatesse.

Vajutage uuesti rohelist nuppu, et minna piltide
nimekirja.

Valige (muusika) multimeediamenüüst.

Vajutage , et siseneda muusiak kausta.

Vajutage või , et valida lugu või
muusikaalbum.

Vajutage , et mängida valitud lugu või järgmist
lugu samast albumist.

Näitab failinime.

Saab valida kas korrata kõiki lugusid albumis või
ainult ühte lugu pidevalt.

Mängib lugusid suvalises järjekorras.

Valige kõigepealt album soovitud lugudega
(muusikaga) ja vajutage .

Valige (pildid) kaust ja valige album
piltidega ning vajutage .

q

\ [

Q

\[ q Q

q

Q

\ [Slaidivaate seaded
Details/more details

Transitions

Slide time

Rotate

Zoom

Start/stop

Muusika seaded
Details

Repeat one/all

Shuffle

l

l

l

l

l

l

l

l

l

(info/rohkem infot)

(üleminekud)

(slaidi aeg)

(pööramine)

(suurendamine)

Valitud albumi piltide ülevaatlik vaatamine minipildi-
vaates.

, ,

Leidke oma lugu multimeediamenüü abil muusika-
albumist.

(detailid)

(korda ühte/kõike)

(segamini)

Vaadake slaidivaatena salvestatud pilte koos salvestatud
muusikaga.

5.10.4 Minipildivaade

5.10.5 Muusika kuulamine

5.10.6 Slaidivaade taustamuusikaga
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5.9.2 Subtiitrite aktiveerimine ja
deaktiveerimine

5.9.3 Digitaalkanalite subtiitrite keele
valimine

5.10.1 USB-seadme ühendamine

5.10.2 USB-seadme eemaldamine

5.10.3 Piltide vaatamine

1. Menu TV Menu >
Features > Subtitle

2. On
On during mute

3. Features

1. Menu TV Menu >
Features > Subtitle language

2.

3. OK

1. Menu

2.

1.
Picture

2. Picture

3.

Vajutage juhtpuldil ja liikuge
(subtiitrid).

Vajutage ja , et valida (sees), et näidata
koguaeg subtiitreid, või (sees
summutamise ajal), et näidata subtiitreid siis kui
heli on summutatud nupuga juhtpuldil.

Vajutage , et naasta (funktsioonid)
menüüsse.

Vajutage juhtpuldil ja liikuge
(subtiitrite keel) ja

vajutage , et näha keelte nimekirja.

Vajutage ja , et valida subtiitrite keel.

Vajutage .

Vajutage , et sulgeda menüü.

Eemaldage USB-seade.

Vajutage , et siseneda multimediamenüüsse.
(pilt) on esiletõstetud.

Vajutage , et sisendeda kausta (pilt).

Vajutage ja , et valida pilt või pildialbum USB-
seadmelt.

\ [

@

q

Q

\ [

Q

Q

\ [

Märkus

Option
5.2.3

Kiirmenüü

Installation

Märkus

Option
5.2.3

Kiirmenüü

Märkus

Multimedia

Hoiatus!Valige subtiitrite menüü otse nupu (valikud)
vajutusega juhtpuldil. Vaadake peatükki

.

Kui Teie digitaalülekanne võimaldab ka subtiitreid, siis
võite eelistatud keele valida keelte nimekirjast.
Eelistatud subtiitrite keel, mis on valitud
(seadistamine) menüüs jäetakse ajutiselt kõrvale.

Valige subtiitrite keele menüü otse nupu
(valikud) vajutusega juhtpuldil. Vaadake peatükki

.

Vaata pilte ja mängi muusikat otse USB-pulgalt (ei ole
televiisoriga kaasas). Vaata oma pilte slaidivaatena või
või kuula isetehtud muusikalisti.

Philips ei ole vastutav juhul, kui teler ei toeta Teie USB-
pulka. Samuti ei vastuta Philips andmete riknemise või
kdaumisega seotud probleemide eest.

Sisestage sisselülitatud televiisoril USB-pulk televiisori
küljele.

automaatselt avaneb peamenüü ja USB-seadme nimi on
heledalt nähtaval menüü kõrval.

Vältimaks USB-seadme kahjustamist, sulegege alati
enne ekraanimenüü ja oodake 5 sekundit, enne kui
eemdate USB-seadme televiisori küljest.

Multimedia menüü näitab USB-seadmele salvestatud
faile.

5.10 Vaata ja mängi. Fotod, MP3…
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5.6.2 Valige kanal lemmikute nimekirjast 5.7.1 Elektrooniline telekava (EPG)

”Nüüd ja järgmine” EPG

”7 või 8” EPG

Looge või muutke oma lemmikkanalite nimekiri.

Kasutage , et läbi vaadata kõik lemmiknimekirja
telekanalid.
Numbrinupudega saate ikka valida kanaleid, mis
pole lemmikute nimekirjas.

Elektrooniline telekava (EPG) on ekraanil vaadatav
regulaarsete saadete ja programmide telekava. Te võite
muuta, valida ja vaadata saateid vastavalt ajale,
pealkirjale, teemale. EPG-d on kahte liiki:

(nüüd ja järgmine) ja (7 või 8) EPG.

EPG on saadaval vaid digitaaltelevisiooni korral. ”Now
and next” on alati saadval, ”7 or 8” on aga saadaval vaid
teatud riikides.

EPG menüü abil saate Te:
vaadata hetkel kavas olevaid saateid/pogramme
vaadata järgmisena tulevat saadet/programmi
grupeerida saated teema järgi
seada meeldetuletust kui programm algab
seadistada eelistatud EPG kanaleid
jne

Ilmub järgmine EPG tüüp.

Kuvatakse detailne info hetkel jooksva programmi
kohta.

Või

EPG andmete kättesaamiseks võib kuluda teatud aeg.
Kuvatakse TV-kanalite nimekiri.

(järgmine): järgmise programmi kohta info
kuvamiseks

(vaata): antud programmi vaatamiseks/
kuulamiseks

(hüppa...): Järgmise või eelmise päeva
valimiseks

Antud programmi kohta lisainfo saamiseks
(kui on saadaval)

1. OK

2.

3. OK

1.

2.

3.

Spauskite .
Viimati valitud lemmikute nimekiri ilmub.

Vajutage või , et tõsta kanal esile.

Vajutage .

Telekas lülitub sellele kanalile.

Vajutage .

Kasutage järgmiste funktsioonide jaoks värvilisi
nuppe:

Vajutage EPG sulgemiseks

\ [

Nõuanne
-P+

”Now and
next” ”7 or 8”

Next

Watch

Jump to...

Info:

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

5.7 Elektrooniline telekava (EPG)
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5.7.2 Lisainfo ”7 or 8” EPG kohta

5.8.1 Automaatselt ootere iimile lülitamine

5.8.2 Automaatselt televiisori sisselülitamine

5.8.3 Telekanalite ja -programmide lukustamine

Programmi teema järgi otsimine, meeldetuletus ja
muud funktsioonid on telekava menüüs.

EPG menüüs on näha vaid eelistatuks märgitud EPG
kanalid.

See peatükk õpetab kuidas teatud kellaajal televiisorit
automaatselt lukustada ja sisse/välja lülitada.

Unetaimer lülitab televiisori pärast kindlat ajavahemikku
automaatselt ootereþiimile.

Te võite alati televiisori varem välja lülitada või taimeri
nullida.

Käivitustaimer lülitab televiisori soovitud ajal auto-
maatselt soovitud kanalile.

, , ,

Käivitumistaimeri väljalülitamiseks valige (väljas)
taimeri menüüst.

Lastele ebasobilike kanalite ja programmide
lukustamine. Lukustamine ja luku avamine käib 4-
kohalise koodi abil.

1.

2. Menu

3.

4.

5.

6. OK

7.

1. Menu TV Menu >
Features > Sleeptimer

2.

1. Menu TV Menu >
Features > On timer

2.

3. OK

4. Menu

1. Menu TV Menu >
Features > Set or change code

2.
Features

Vajutage juhtpuldil.

Vajutage .

Ilmub telekava menüü

Vajutage või , et liikuda menüüs üles/alla.

Vajutage , et sisenedea menüüelementi.

Vajutage või , et teha valik.

Vajutage , et akiveerida või rohelist nuppu, et
vaadata.

Vajutage , et väljuda EPG-st.

Vajutage juhtpuldil ja liikuge
ning vajutage , et avada

unetaimeri riba.

Vajutage või , et seada aeg 5 minutiliste
intervallidega maksimaalselt 180 minutini. Kui
unetaimer on 0 minuti peal, siis on see
väljalülitatud.

Vajutage juhtpuldil ja liikuge
ning vajutage , et avada

käivitustaimeri menüüd.

Vajutage , et panna paika kanal,
algusaeg ja kuupäev.

Vajutage .

Vajutage , et sulgeda menüü.

Vajutage juhtpuldil ja valige
ja vajutage , et

liikuda menysse.

Sisestage kood numbrinuppude abil. Ilmub taas
menüü ja teade, et kood on muudetud.

\ [

Q

[ \

Q

\ [

Q

\ [ q Q

Q

Märkus

Nõuanne

Off

Koodi seadmine ja muutmine

þ

5.8 Taimerid ja lukud
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Olete koodi ära unustanud?

Kõikide kanalite ja seadmete lukustamine ja avamine

Kindla programmi lukustamine ja kõikide kanalite
lukustamien teatud ajast.

Ühe või rohkemate kanalite lukustamine

Digitaalkanalitele vanusepiirangu seadmine

Märkus

1. Change Code

2.

3.

4.

5.

1. Menu TV Menu >
Features > Child lock

2.

3.

4.

1. Lock Unlock

2. OK

1. Custom lock

2.

3. Lock after

4. On

5.

6. Time

7.

8.

9. OK

1. Custom lock

2.

3. Channel lock

4.

5.

6. OK

1. Custom lock

2.

3. Parental rating

4.

5.

6. Menu

1.

2.

3.

4.

Valige (muuda koodi).

Vajutage .

Sisestage ülekirjutamiskood 8-8-8-8.

Sisestage uus personaalne kood.

Kinnitage oma uus kood. Eelnev kood kustutatakse
ja uus salvestatakse.

Vajutage juhtpuldil ja valige
(lapselukk) ja vajutage , et

sisestada oma kood.

Sisestage kood kasutades numbrinuppe.

Valige üks valikutest.

Vajutage .

Valige (lukusta) või (tee lahti).

Vajutage .

Valige (reguleeritud lukk).

Vajutage , et minna reguleeritud luku menüüsse.

Vajutage uuesti, et minna (lukk pärast
teatud kellaaaeg) menüüsse.

Valige (sisse), et lülitada sisse ajaline lukk.

Vajutage .

Valige .

Vajutage

Sisestage aeg kasutades nuppe , ja .

Vajutage .

Valige (reguleeritud lukk).

Vajutage .

Vajutage või , et valida
(kanalilukk).

Vajutage .

Vajutage või , et valida kanalid, mida soovite
luksutada.

Igal korral vajutage , et lukustada või avada
kanalilukk.

Valige (reguleeritud lukk).

Vajutage .

Vajutage või , et valida
(vanusepiirang).

Vajutage .

Vajutage või , et valida seadistada
vanusepiirang.

Vajutage , et sulgeda lapselukumenüü.

Valige analoogne telekanal.

Vajutage , et teletekst sisse lülitada.

Sisestage subtiitrite number teletekstis.

Vajutage , et teletekst välja lülitada.

Q

q

Q

Q

Q

Q

Q

5.8.4 Lapseluku aktiveerimine/deaktiveerimine

Kui Teil on olemas 4-kohaline kood, siis võite lukustada
kõik kanalid ja seadmed, lukustada ühe teatud kanali või
seadme, seada aeg,millal kõik kanalid ja seadmed
lukustuvad või seadistada vanusepiirangu kui
digitaaltelevisoon on installeeritud.

Mõned digitaaltelevisioonipakkujad seavad program-
midele teatud vanuseastmed. Kui vanuseaste on
kõrgem Teie laste vanusest, siis programm
lukustatakse.

Iga telekanali jaoks on võimalik sisse lülitada subtiitrid,
kas teletekstist või digitaalülekandest. Kui omate
digitaaltelevisiooni, siis on võimalik valida eelistatud
subtiitrite keel.

Teleteksti subtiitrite lehe peab salvestama iga analoog-
kanali puhul eraldi.

Q

Q

Q

Q

\ [ Q

\ [

\ [

\ [

\ [

C

C

5.9.1 Subtiitrite lisamine analoogsetele
telekanalitele

5.9 Subtiitrid
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