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Ohutus ja ekraani 
hooldus  

Ohutus  
Elektrilöögi või tuleoht! 
• Ärge laske teleril kunagi kokku puutuda 

vihma ega veega. 
• Ärge pange teleri lähedusse kunagi 

vedelikuanumaid (näiteks vaase). Kui telerile 
satub vedelikku, võtke see kohe 
seinakontaktist välja. Võtke sel puhul ühendust 
Philipsi kasutajatoega, et see telerit enne 
kasutamist kontrolliks. 

• Ärge asetage telerit, kaugjuhtimispulti ega 
patareisid lahtise tule ega muude 
soojusallikate, k.a. otsese päikesevalguse 
lähedusse. 

• Hoidke tule levimise tõkestamiseks 
telerist, kaugjuhtimispuldist ja patareidest alati 
eemal ka küünlad või muud leegiallikad. 

• Ärge pange kunagi mitte midagi teleri 
ventilatsiooniavadesse ega muudesse 
avaustesse. 

• Kui telerit pööratakse, veenduge, et 
toitejuhtmele ei avalduks survet. Toitejuhtmele 
avalduv surve võib ühendust lõdvendada ja 
põhjustada lühiseid. 

• Teleri vooluvõrgust lahti ühendamiseks 
tuleb lahti ühendada teleri voolujuhe. 
Toitejuhtme vooluvõrgust eemaldamiseks 
tuleb alati kasutada pistikut ‒ ärge tõmmake 
kunagi juhtmest. Veenduge, et teil on alati 
juurdepääs toitepistikule, toitejuhtmele ja 
seinakontaktile. 

Lühise või tulekahju oht! 
• Ärge laske kaugjuhtimispuldil ega 

patareidel kokku puutuda vihma, vee ega 
liigse kuumusega. 

• Vältige toitepistikutele jõu avaldamist. 
Lõdvad pistikud võivad põhjustada lühist või 
tulekahju. 

Vigastuste või teleri kahjustumise 
oht!  

• Üle 25 kg (55 lbs) kaaluva teleri 
tõstmiseks ja kandmiseks on vaja kahte 
inimest. 

• Kui paigaldate teleri alusele, kasutage 
ainult kaasasolevat alust. Kinnitage alus teleri 
külge kindlalt. Pange teler siledale ja tasasele 
pinnale, mis talub teleri ja aluse kogukaalu. 

• Kasutage telerit paigaldades ainult 
seinakinnitust, mis talub teleri kaalu. Kinnitage 
seinakinnitus seina külge, mis talub teleri ja 
seinakinnituse kogukaalu. TP Vision Europe 
B.V. ei vastuta mingil moel ebaõige 
seinakinnituse eest, mis võib tuua kaasa 
õnnetuse, vigastumise või kahjustusi. 

• Kui peate teleri ladustama, võtke alus 
teleri küljest lahti. Ärge pange telerit kunagi 
pikali, kui sellel on alus küljes. 

• Enne teleri seinakontaktiga ühendamist 
tuleb veenduda, et toitepinge vastab teleri 
taha trükitud toitepingele. Ärge ühendage 
telerit kunagi vooluvõrku, kui pinge on erinev. 

• Mõned selle toote osad võivad olla 
klaasist. Käsitlege vigastuste ja kahjustuste 
vältimiseks ettevaatlikult. 

Vigastuste oht lastele! 
• Järgige teleri ümberminemise ja lastele 

vigastuste põhjustamise vältimiseks järgmisi 
ettevaatusabinõusid: 

• Ärge paigutage telerit kunagi pinnale, mis 
on kaetud riide või muu materjaliga, mille 
saab teleri alt ära tõmmata. 

• Veenduge, et ükski teleri osa ei ulatuks 
pinnast üle. 

• Ärge paigutage telerit kunagi kõrgele 
mööblile (näiteks raamaturiiulile) ilma mööblit 
ja telerit seina või sobiva toe külge 
ankurdamata. 

• Rääkige lastega mööblil teleri juurde 
pääsemiseks ronimise ohtudest. 

  



6 
 

Patareide allaneelamise oht! 
• Toode/kaugjuhtimispult võib sisaldada 

mündikujulist patareid, mida on võimalik alla 
neelata. Hoidke patareid kogu aeg lastele 
kättesaamatus kohas! 

Ülekuumenemise oht!  
• Ärge pange telerit kunagi kinnisesse 

ruumi. Jätke teleri ümber alati vähemalt 10 
cm ruumi tuulutuseks. Veenduge, et kardinad 
ega muud esemed ei kataks kunagi teleri 
õhutusavasid. 

Vigastuse, tulekahju või toitejuhtme 
kahjustuse oht!  

• Ärge paigutage telerit ega muid esemeid 
kunagi toitejuhtme peale. 

• Võtke enne äikesetormi teler 
seinakontaktist ja antenni küljest lahti. Ärge 
puudutage äikesetormi ajal kunagi ühtegi 
teleri osa, toitejuhet ega antennikaablit. 

Kuulmiskahjustuste oht!  
• Vältige kõrvaklappide kasutamist pikka 

aega kõrge helitugevusega. 

Madalad temperatuurid  
• Kui telerit transporditakse madalamal 

temperatuuril kui 5oC, pakkige teler lahti ja 
oodake enne teleri vooluvõrku ühendamist 
kuni teleri temperatuur vastab 
toatemperatuurile. 

Ekraani hooldus  
• Vältige liikumatuid kujutisi nii palju kui 

võimalik. Liikumatud kujutised on kujutised, 
mis jäävad ekraanile pikemaks ajaks. Näide: 
ekraanimenüüd, mustad ribad ja ajakuvad. Kui 
peate kasutama liikumatuid kujutisi, 
vähendage ekraani kahjustumise ekraani 
kontrasti ja heledust. 

• Võtke teler enne puhastamist 
vooluvõrgust välja. 

• Puhastage ekraani ja teleri korpust pehme 
niiske riidelapiga. Ärge kasutage teleril aineid 
nagu alkoholi, kemikaale ega 
olmepuhastusvahendeid. 

• Teleriekraani kahjustumise oht! Ärge 
puudutage, lükake, hõõruge ega lööge ekraani 
esemetega. 

• Moonutuste ja värvide tuhmumise 
vältimiseks pühkige vesi ära võimalikult kiiresti. 

• Märkus: Liikumatud kujutised võivad 
põhjustada teleriekraani püsivat kahjustumist. 

• Ärge kuvage liikumatuid kujutisi LCD 
ekraanile kauemaks kui kaheks tunniks, kuna 
see võib põhjustada varikujutisi. Selle 
vältimiseks tuleb vähendada ekraani heledust 
ja kontrasti. 

• Saadete vaatamine pikka aega 4:3 
formaadis võib jätta ekraani vasakule ja 
paremale äärele ning pildi servadele erinevaid 
jälgi. Vältige selle režiimi kasutamist pikema aja 
vältel. 

• Videomängude või arvutite liikumatute 
kujutiste pikaajaline kuvamine võib põhjustada 
osalisi järelkujutisi ning varikujutiste ilmumist 
ekraani läbipõlemise tõttu. Kui kasutate telerit 
sel moel, tuleb vähendada vastavalt ka ekraani 
heledust ja kontrasti. 

• Ülalmainitu tulemusel teleriekraanile 
ilmuvad varikujutised, osalised järelkujutised ja 
muud jäljed ei kuulu garantii alla. 

 

ALGSEADISTUS  

Lugege ohutusjuhiseid 
Lugege kindlasti enne teleri kasutamist selle 

ohutusjuhiseid. Valige Help (Abi) sakil Ohutus 
ja ekraani hooldus.   

Telerialuse paigaldus ja seinale 
paigaldamise juhised  

Telerialuse paigaldus  
Leiad telerialuse paigaldusjuhised teleri 

pakendis asuvast kiirjuhendist. Kui oled 
kiirjuhendi kaotanud, võid selle alla laadida 
aadressilt www.philips.com. Kasuta kiirjuhendi 
allalaadimiseks teleri tüübi numbrit. 
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Seinale paigaldamise juhised 
Teleriga saab kasutada ka VESA nõuetele 

vastavat seinapaigalduskonsooli (müüakse 
eraldi). 

Kasuta seinapaigaldukonsooli ostmiseks 
järgmist VESA koodi. 

Kasuta konsooli kindlaks kinnitamiseks 
joonisel näidatud pikkusega kruvisid. 

 
Märkus: See joonis on ainult näidiseks. 
Pane tähele järgmist: „L” tähistab VESA 

nõuetele vastavat paksust. 
32PHS4001 / 32PHT4001: 
VESA MIS-F 200x100mm, M4x25mm. 
42PFS4012 / 43PFS4001 / 43PFT4001 / 

49PFS4001 / 49PFT4001: 
VESA MIS-F 200x300mm. 
Ülemine külg M6x43mm. 
Alumine külg M6x28mm. 
32PHS4012: 
VESA MIS-F 100x100mm, M4x23mm. 
43PFS4012: 
VESA MIS-F 400x200mm. 
Ülemine külg M6x45mm. 
Alumine külg M6x23mm. 
50PFS4012/12: 
VESA MIS-F 200x200mm. 
Ülemine külg M6x45mm. 
Alumine külg M6x23mm. 

Ettevaatust:  
Teleri seinale kinnitamine eeldab erioskusi ja 

seda tohib teha ainult vastava 
kvalifikatsiooniga isik. Teleri seinale 
kinnitamine peab vastama ohutusstandarditele 
vastavalt teleri kaalule. Loe enne teleri 
kohalepanemist ka ohutusnõudeid. 

TP Vision Europe B.V. ei vastuta ebakohaste 
meetmete ega õnnetusi, vigastusi või 
kahjustusi põhjustanud paigalduse eest. 

Näpunäited paigutamiseks 
• Paigutage teler eemale otsesest 

päikesevalgusest. 
• Paigutage teler seinast kuni 15cm 

kaugusele. 
• Ideaalne kaugus teleri vaatamiseks on selle 

ekraani diagonaal korrutatud kolmega. Istudes 
peaksid silmad jääma samale joonele ekraani 
keskosaga. 

Voolujuhe 
• Pange pistik tervikuna pistikupessa. 
• Tagage see, et seinakontaktis olev pistik 

oleks kogu aeg ligipääsetav. 
• Märkus: Kui telerit pikka aega ei kasutata, 

võta selle toitejuhe pistikupesast välja. 

Antennikaabel 
• Pange antenni pistik kindlalt teleri 

tagaküljel olevasse ANTENNI pistikupessa. 
• Võid ühendada isikliku antennisignaali 

antenni jaotussüsteemist. Kasuta IEC Coax 75 
Ohm RF antennipistikut. Kasuta seda 
antenniühendust DVB-T ja DVB-C 
sisendsignaalide jaoks. 

Satelliitantenn 
PHS ja PFS mudelitele. 
Kinnita satelliidi F-tüüpi pistik teleri taga 

asuvasse satelliidi ühenduspessa SAT. 

 

 

 

 

 

   

TVVESA

min.&max.

L
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Seadmete ühendamine   

Ühendusest 
Ühendamisjuhend 

 
Ühendage kõik seadmed teleriga alati 

parima saadavaloleva ühendusega. Kasutage 
pildi ja heli hea edastamise tagamiseks ka 
kvaliteetseid juhtmeid. Kui vajate teleri mitme 
eri seadme ühendamiseks abi, soovitame 
tutvuda Philipsi teleri ühendamisjuhendiga. 
Leiate juhendist teavet ühendamise ja 
kasutatavate juhtmete kohta. Vt 
www.connectivityguide.philips.com. 

Antenniport 

 
Kui kasutate digiboksi (digitelevisiooni 

vastuvõtu lisaseadet) või salvestusseadet, 
ühendage antennikaablid, et antenni signaal 
läheks enne telerisse jõudmist läbi digiboksi 

või salvestusseadme. Sedasi saavad antenn ja 
digiboks edastada salvestajasse salvestamiseks 
võimalikke lisakanaleid. 

HDMI pordid 

 
HDMI kvaliteet 
HDMI ühendus pakub parimat pildi- ja 

helikvaliteeti. Kasutage teleri signaali 
edastamiseks HDMI kaablit. 

Kasuta parima signaalikvaliteedi jaoks kiiret 
HDMI kaablit, mis ei tohi olla pikem kui 5 m. 

HDMI MHL 
Teleri HDMI 3 ühendusel on HDMI MHL 

(Mobile High-Definition Link). 
Märkus: 32PHS4012: Teleri HDMI 2 

ühendusel on HDMI MHL (Mobile High-
Definition Link). 

HDMI CEC-Easylink 
Easylink: Easylink ühendusega on võimalik 

juhtida ühendatud seadet teleri 
kaugjuhtimispuldiga. EasyLink kasutab 
ühendatud seadmetega suhtlemiseks HDMI 
CEC (Consumer Electronics Control) 
protokolli. Seadmed peavad toetama HDMI 
CEC protokolli ja peavad olema ühendatud 
HDMI ühenduse kaudu. 

EasyLinki seadistus: Teler tarnitakse 
vaikimisi sisse lülitatud Easylinkiga. Veendu, et 
ühendatud EasyLinki seadmetes on tehtud 
korralikult kõik HDMI CEC seadistused. 
EasyLink ei pruugi töötada teiste 
kaubamärkide toodetega. 

HDMI CEC teistes kaubamärkides: HDMI 
CEC funktsioonil on eri kaubamärkides erinev 
nimetus. Mõned näited: Anynet, Aquos Link, 
Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink ja 
Viera Link. Mitte kõik kaubamärgid ei ole 
EasyLinkiga ühilduvad.  

Näiteks on HDMI CEC brändi tootenimed 
vastavate omanike omanduses. 

DVB-T/T2
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Seadmete juhtimine: Võid juhtida HDMI 
kaudu ühendatud seadet ja seadistada seda 
teleri HDMI CEC kaudu. Vajuta peamenüüsse 
sisenemiseks nupule MENU ja vali SETTING 
(SEADISTUSED), vajuta OK ja mine 
seadistusmenüüsse, vali nupuga ▲/▼ HDMI 
CEC. Vajuta allmenüüsse sisenemiseks OK vali 
sisselülitamiseks CEC juhtimine ja nüüd on 
neid valikuid võimalik muuta.   

EasyLink sisse või välja: Sisene 
seadistusmenüüsse, vali ekraanil nupuga ▲/▼ 
HDMI CEC. Sisene allmenüüsse nupuga OK 
ja vali, kas CEC juhtimine on lülitatud sisse 
(ON) või välja (OFF). 

EasyLink kaugjuhtimine: Kui soovid, et 
seadmed omavahel suhtlevad, kuid ei vaja 
nende juhtimist teleri kaugjuhtimispuldiga, 
võid lülitada EasyLinki kaugjuhtimise eraldi 
välja.   

Võid juhtida teleri kaugjuhtimispuldiga 
korraga mitut HDMI CEC protokolliga 
ühilduvat seadet. 

Vali seadistusmenüüs EasyLink Remote 
control (EasyLinki kaugjuhtimine) ja seejärel 
Off (Välja). 

DVI-HDMI

 

Kui su seadmel on vaid DVI ühendus, võid 
ühendada selle mistahes HDMI 
ühenduspesaga DVI-HDMI adapteri abil. 

Kasuta DVI-HDMI adapterit, kui su seadmel 
on ainult DVI ühendus. Kasuta mõnda HDMI 
ühenduspesa ja pane heli jaoks audiokaabel 
L/R teleri taga asuvasse helisisendi pesasse 
(Audio in). 

Koopiakaitse 
DVI ja HDMI kaablid toetavad HDCP 

(High-bandwith Digital Content Protection) 
protokolli. HDCP on koopiakaitse signaal, mis 
takistab andmete kopeerimist DVD või Blu-
ray ketastelt. Seda tuntakse ka nimega DRM 
(Digital Rights Management). 

Y Pb Pr - Audio L R 
CVBS komposiitvideo on kõrgekvaliteetne 

ühendus. CVBS ühenduse kõrval asub 
heliühendus (vasak (L) ja parem (R) audio). 

 

Y Pb Pr 
Komponentvideo on kõrgekvaliteetne 

ühendus. YPbPr ühendust võib kasutada High 
definition (HD) ehk kõrglahutusega 
telerisignaalidele. 

Mini- YPbPr 
Kasuta ühenduse loomiskes mini-YPbPr 

kaablit. Sobita ühendades YPbPr konnektori 
värvid (roheline, sinine, punane) juhtme 
värvidega. 

Kui su seadmel on ka heli, kasuta heli jaoks 
L/R audiokaablit. 

CVBS-Audio L R 
CVBS komposiitvideo on kõrgekvaliteetne 

ühendus. CVBS ühenduse kõrval asub 
heliühendus (vasak (L) ja parem (R) audio). 

Audio-Out-Optical (SPDIF-OUT) 
Audio-Out-Optical on kõrgekvaliteetne 

heliühendus. See optiline ühendus võib 
toetada 5.1 helikanaleid. Kui seadmel, tavaliselt 
kodukinol (Home Theatre ehk HTS) ei ole 
HDMI ARC ühendust, võid kasutada hoopis 
seda ühendust koos kodukinol oleva 
helisisendi Audio-In-Optical ühendusega. 
Audio-Out-Optical heliväljund saadab heli 
telerist kodukinosse. 

Võid siseneda peamenüüsse nupuga MENU 
ja valida SOUND (HELI), siseneda 
allmenüüsse nupuga OK ja valida seejärel 
ekraanil nuppudega ▲/▼ SPDIF Mode 
(SPDIF režiim) ning reguleerida nupuga ◄/► 
valikuid nagu PCM, Auto, Off (Väljas). 

COMPONE TN
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Ühine liides - CAM 
CI+ 

 
Teleril on valmidus CI tingimuslikuks 

juurdepääsuks. 
CI+ abil võid vaadata kohalike 

digitelevisiooni ringhäälingute pakutavat 
parimat HD sisu nagu filme ja reaalajas sporti. 
Teleringhääling skrambleerib need kanalid: 
need dekodeeritakse ettemakstud CI+ 
mooduliga. 

Võtke tingimuste kohta lisateabe saamiseks 
ühendust oma digiteenuse pakkujaga. 

CAM 
Sisesta CAM moodul. 
Lülita teler enne CAM-i sisestamist välja. 
Sisesta CAM õigesti. Vale sisestamine võib 

CAM-i ja telerit kahjustada. 
Sisesta CAM kaart teleril olevasse CI liidese 

pilusse. 
Sisesta nii, et kaardi esikülg on sinu poole ja 

lükka CAM ettevaatlikult sisse, nii kaugele kui 
võimalik. 

Jäta kaart püsivalt pilusse. 
CAM-i aktiveerumiseks võib kuluda paar 

minutit. CAM-i eemaldamine deaktiveerib 
telesaadete edastamise. 

Kui CAM on sisestatud ja liitumistasud on 
makstud (ühendusmeetod võib erineda), on 
võimalik telesaateid vaadata. Sisestatud CAM 
on mõeldud ainult sinu telerile. 

Digiboks (STB) 

 

Ühenda digiboks (digitaalvastuvõtja) teleriga 
antenni 2 abil. 

Kinnitage digiboksi teleriga ühendamiseks 
antenniühenduste kõrvale HDMI kaabel, 

Automaatse ooterežiim 
kui kasutad ainult digiboksi kaugjuhtimispulti. 

Tee seda selleks, et teler ei läheks 5 tunni 
pärast automaatselt ootele, kui teleri 
kaugjuhtimispulti ei kasutata. 

Auto Standby (Automaatse ooterežiimi) 
seadistamiseks tuleb vajutada MENU valida 
TIME (Aeg) ja vajutada seejärel OK. 

TIME (Aeg) > Auto Standby (Autom. 
ooterežiim) ja vii liugurriba asendisse Off 
(Väljas).   

Satelliitvastuvõtja 

 

Ühenda satelliitantenn satelliitvastuvõtjaga. 
Kinnita digiboksi teleriga ühendamiseks 

antenniühenduste kõrvale HDMI juhe, 
Automaatse ooterežiim 
Kui kasutad ainult digiboksi 

kaugjuhtimispulti. Tee seda selleks, et teler ei 
läheks 5 tunni pärast automaatselt ootele, kui 
teleri kaugjuhtimispulti ei kasutata. 

Auto Standby (Automaatse ooterežiimi) 
seadistamiseks tuleb vajutada MENU valida 
TIME (Aeg) ja vajutada seejärel OK. 

TIME (Aeg) > Auto Standby (Autom. 
ooterežiim) ja vii liugurriba asendisse Off 
(Väljas). 
  

FRONTCOMMON INTERFACE

CAM

SMART CARD

TV

Digital Receriver Set Box

DVB-S/S2

Statellite  Receriver
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Kodukino 
Ühenda HDMI ARC kaudu 

Kasuta kodukino ja teleri ühendamiseks 
HDMI kaablit. Võid ühendada sisseehitatud 
plaadimängija kas Philipsi Soundbar süsteemi 
või kodukinoga. 

HDMI ARC 
Teleri HDMI 1 ühendusel on HDMI ARC 

(Audio Return Channel). Kui ka seadmel, 
tavaliselt kodukinol (HTS), on HDMI ARC 
ühendus võimalik, ühenda see teleri HDMI 1 
ühendusega. HDMI ARC ühenduse korral ei 
ole vaja ühendada teleripildi heli kodukinosse 
saatmiseks eraldi helikaablit. HDMI ARC 
ühenduses on mõlemad signaalid 
kombineeritud. 

Heli ja video sünkroonimine (sync) 
Kui heli ei lähe ekraanil näha oleva videoga 

kokku, võid seadistada enamustes 
plaadimängijaga kodukinosüsteemides heli 
viivituse (heliviive) nii, et heli videoga sobiks. 

Ühenda HDMI kaudu 
Kasuta kodukino ja teleri ühendamiseks 

HDMI kaablit. Võid ühendada sisseehitatud 
plaadimängija kas Philipsi Soundbar süsteemi 
või kodukinoga. 

Kui kodukinol on olemas HDMI ARC 
ühendus, lisa teleripildi heli kodukinosse 
saatmiseks optiline audiokaabel (Toslink). 

Heli ja video sünkroonimine (sync) 
Kui heli ei lähe ekraanil näha oleva videoga 

kokku, võid seadistada enamustes 
plaadimängijaga kodukinosüsteemides heli 
viivituse (heliviive) nii, et heli videoga sobiks. 

Blue-ray mängija 
Kasuta Blue-ray mängija teleriga 

ühendamiseks kiiret HDMI kaablit. 
Kui Blue-ray mängijal on EasyLink HDMI 

CEC, on võimalik juhtida mängijat teleri 
kaugjuhtimispuldiga. 

DVD mängija 
Kasuta DVD mängija teleriga ühendamiseks 

HDMI kaablit. 
Kui DVD mängijal on EasyLink HDMI CEC, 

saad juhtida mängijat teleri 
kaugjuhtimispuldiga. 

Mängukonsool 
HDMI: Ühenda parima kvaliteedi saamiseks 

mängukonsool teleriga kiire HDMI kaabli abil. 
Y Pb Pr- Audio L R: Ühenda mängukonsool 

komponentvideokaabliga (Y Pb Pr) ja lisa heli 
jaoks telerile L/R audiokaabel.   

CVBS- Audio L R: Ühenda mängukonsool 
teleriga komposiitjuhtme (CVBS) ning L/R 
audiokaabli abil.  

USB mälupulk 
Võid vaadata teleriga ühendatud USB 

mälupulgal olevaid fotosid või kuulata 
muusikat ja vaadata videoid. 

Pane USB mälupulk ühte teleril olevatest 
USB pesadest, kui teler on sisse lülitatud. 

Teler tuvastab mälupulga ja nähtavale ilmub 
aken nõuannetega USB mälupulga sirvimiseks. 

Kui aken kaob, võid vajutada nupule 
SOURCE, valida MULTIMEDIA ja vajutada 
sisenemiseks OK.  

Arvuti 
Võid ühendada teleriga oma arvuti ja 

kasutada telerit arvuti monitorina. 
HDMI korral 
Kasuta arvuti ja teleri omavaheliseks 

ühendamiseks HDMI kaablit. 
DVI-HDMI korral 
Lisaks võite arvuti HDMI-ga ühendamiseks 

kasutada DVI-HDMI adapterit ja L/R 
audiokaablit (mini-jack3.5mm), mis pannakse 
teleri taga pesasse AUDIO IN L/R. 

Home Theatre
HDMI
(ARC)
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VGA korral 
Ühenda arvuti sisend (IN) (HD15-HD15) 

teleri taga asuva VGA pordiga. Kinnita seejärel 
heli jaoks audiokaabel pesasse PC-AUDIO. 

Kõrvaklapid 
Võid ühendada kõrvaklapid teleri taga 

olevasse pesasse HEADPHONE. Reguleeri 
kaugjuhtimispuldil helitugevust nupuga +/-. 

USB-liides 
Insert Pane USB mäluseade teleri USB 

liidesesse. Sisene nupuga SOURCE 
sisendsignaali menüüsse ja vali nupuga ▲/▼ 
MULTIMEDIA. Vajuta USB 
multimeediaseadmesse sisenemiseks OK.   

Märkus: 
1. USB funktsioon toetab 

FOTO/MUUSIKA/FILMI/TEKSTI faile. USB-
mälu peab olema FAT/FAT32 formaadis. 

2. Kui välise seadmega ühendatud USB-
pordi vool ületab 500 mA, kahjustab see 
telerit. 

3. Ärge eemaldage töötavat USB-seadet. 
See põhjustab nii teleri kui USB-seadme 
kahjustumist. 

 

Lülitage sisse 

Toide sees/väljas, ooterežiim 
Toite sisselülitamine 
Veenduge enne teleri sisselülitamist, et 

voolutoide on stabiilne. Kui teler ühendatakse 
vooluallikaga, süttib sellel vastav märgutuli. Kui 
teleril on toitelüliti „ ”, vajutage toite sisse 
lülitamiseks selle „I” osale ning välja 
lülitamiseks selle „O” osale.  

Kui toite märgutuli on süttinud, vajutage 
teleri sisselülitamiseks kaugjuhtimispuldil või 
teleri juhtpaneelil nupule „ ”. 

Ooterežiim 
Kui teler töötab, vajutage selle ooterežiimi 

viimiseks nupule „ ”. 

Toite väljalülitamine 
Teleri täielikuks väljalülitamiseks tuleb 

vajutada tugevalt toitelülitile või võtta 
toitejuhe seinakontaktist välja, misjärel toite 
märgutuli kustub. Kui telerit pikka aega ei 
kasutata, võtke selle voolujuhe seinakontaktist 
välja. 

Teleril olevad nupud 
Kui oled kaotanud kaugjuhtimispuldi või 

selle patareid on tühjad, võimaldavad teleri 
nupud siiski mõningaid põhitoiminguid. 

Vaata allpool olevaid juhtnuppe: 

32PHS4001/32PHT4001/42PFS4012 

 

43PFS4001/43PFT4001/49PFS4001/49PFT4001 

 

1. SOURCE (  ): Näita signaaliallikate 
loendit. 

2. CH-/CH+ ( ): Lülita 
eelmisele/järgmisele kanalile. 

3. VOL-/VOL+ ( ): helitugevuse 
vähendamine/suurendamine.  
-/+ helitugevus  

4. MENU ( ): peamenüü sisse/välja 
lülitamine. 

5.  : Lülitab teleri sisse/välja; toite 
väljalülitamiseks eemaldage toitekaabel 
pistikust. 

MENU

VOL -

VOL+

CH -

CH+

SOURCE

3

4

5

1

2

31 2 4 5
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32PHS4012 

 
Kombineeritud lülitusnupp (valikuline): 
Vajuta OK lülitusnuppu:    

. Pärast teleri sisselülitamist (ja kui ①
kuvaregulaator ei ole aktiivne) vajuta 
OK lülitusnupule, mis toob nähtavale 4 
valikuga menüü: Menu (Menüü), Source 
(Allikas), Power (Toide), Exit (Välju). OK 
lülitusnupu vajutamine kinnitab menüü 
kasutamise ajal toimingu. Selle 
funktsioon on sama, mis 
kaugjuhtimispuldil [OK] nupule 
vajutamine.  

. Allika (v.a. USB allika) menüüs viib ② OK 
lülitusnupu pikk 2 sekundit kestev 
vajutus eelmisele lehele.   

. USB allika menüüs tuuakse ③ OK 
lülitusnupu pika 2 sekundit kestva 
vajutusega ekraanile menüü Input 
Source (Sisendallikas).  

Liiguta lülitusnuppu vasakule/paremale: 
. Menüütoimingute (v.a. kuvaregulaatori ①
menüü) korral vähendab/suurendab 
lülitusnupu vasakule/paremale 
liigutamine helitugevust. Funktsioon on 
sama, mis kaugjuhtimispuldil 
[VOL+]/[VOL-] nupule vajutamine.  

. Ekraaniregulaatori menüüs ②
reguleeritakse lülitusnuppu 
vasakule/paremale liigutades valitud 
elemendi analoogväärtust. Funktsioon 
on sama, mis kaugjuhtimispuldil [◄]/[►] 
nupule vajutamine.  

Liiguta lülitusnuppu üles/alla: 
. Menüütoimingute (v.a. ekraani① regulaatori 
menüü) korral valitakse lülitusnuppu 
üles/alla liigutades kanal. Funktsioon on 
sama, mis kaugjuhtimispuldil 
[CH+]/[CH-]nupule vajutamine.  

. Ekraaniregulaatori menüütoimingute ②
korral valitakse lülitusnuppu üles/alla 
liigutades reguleeritavad elemendid. 
Funktsioon on sama, mis 
kaugjuhtimispuldil [▲]/[▼] nupule 
vajutamine. 

50PFS4012 

 

1)  Menüünupp: Vajuta sellele nupule 
seadistusmenüü kuvamiseks. 
Ekraaniregulaatori menüütoimingutes 
viib selle nupu vajutamine tagasi 
eelmisesse menüüsse. 

2)  Ooterežiim: Teleri sisselülitamiseks 
või uuesti ooterežiimile lülitamiseks. 

3) Kombineeritud lülitusnupp: 
OK lülitusnupp: Vajuta lülitusnuppu allika 

valimise menüüsse minekuks; 
ekraaniregulaatori menüüdes kinnitab see 
nupp toimingu; funktsioon on sama, mis 
kaugjuhtimispuldil [OK] nupule vajutamine. 

Liiguta lülitusnuppu üles/alla: Kanali numbri 
suurendamine/vähendamine; 
ekraaniregulaatori menüüdes valitakse 
lülitusnuppu üles/alla liigutades reguleeritavad 
elemendid. Funktsioon on sama, mis 
kaugjuhtimispuldil [▲]/[▼] nupule 
vajutamine. 

Liiguta lülitusnuppu vasakule/paremale: 
helitugevuse vähendamine/suurendamine: 
ekraaniregulaatori menüütoimingutes 
reguleerib lülitusnupu vasakule/paremale 
viimine helitugevust. Funktsioon on sama, mis 
kaugjuhtimispuldil [◄]/[►] nupule 
vajutamine. 

   

Up

Right Left

Down
Rocker button combination 
key(optional)

1

3

2
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Kaugjuhtimispult 

1. Peamine ülevaade (4001-seeria)    

Ülal 

 
1.  Ooterežiim/toide: 
- Teleri sisselülitamiseks või uuesti 

ooterežiimile lülitamiseks. 

2. Taasesituse nupud  
- Kiirvalikute nupud USB-režiimis: STOPP, 

PAUS, TAGASIKERIMINE, KÄIVITUS, 
EDASIKERIMINE. 

3.  TV GUIDE 
- Kiire juurdepääs telekavale. 
- Elektroonilise saatekava (EPG) olemasolu 

sõltub teenusepakkujatest või operaatoritest. 
4.  Salvestamine 
- Vajuta telesaate salvestamiseks 

kaugjuhtimispuldil salvestusnupule (Record). 
- Vajuta eeloleva telesaate salvestuse 

programmeerimiseks TV GUIDE ja vali 
seejärel saade, mida soovid salvestada. Vajuta 
kaugjuhtimispuldil salvestuse ajakava 
seadistamiseks salvestusnupule (Record).   

5.  FORMAT 
- Toob nähtavale pildi kuvasuhte. 
6.  SETUP 
- Vajutage sellele nupule seadistussuvandite 

kuvamiseks. Võite seadistada nagu soovite. 

 

Keskel 

 

1. MENU 
- Lülitab teleri sisse/välja. 
2.  INFO 
- Kuvab saate andmed (kui need on 

saadaval). 
3.  BACK 
- Viib tagasi eelmisele kanalile. 
4. SOURCE 
- Ühendatud seadmete allika menüü 

(Source menu) avamiseks või sulgemiseks. 

5.  OPTION 
- Valib kirje teleri seadistussuvanditest. 
6. OK 
- Menüürežiimis: kinnitab sisendi või 

suvandi. 
7.  Nooled/navigeerimisnupud, 

üles, alla, vasakule või paremale 
navigeerimiseks. 

8.  EXIT 
- Vajutage sellele nupule menüüst 

väljumiseks. 
9.  CH LIST 
- Vt kanaliloendit. 

  

1

2

3

4

5

6

, , , ,

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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All 

 

1. CH-/CH+ 
- Kanaliloendis eelmisele/järgmisele kanalile 

minekuks. Eelmise/järgmise lehe avamiseks 
tekstis/teletekstis (Text/Teletext). 

2. -/+ Helitugevuse 
- Helitugevuse reguleerimiseks. 
3.  Värvilised nupud 
- Nupu funktsioon järgib ekraanile ilmuvaid 

juhiseid. 
4. Numbrinupud (0~9) 
- Kanali või väärtuse valimiseks. 
5. SUBTITLE 
- Subtiitrite näitamiseks, kui need on 

saadaval. 
6.  Hääletu 
- Heli vaigistamiseks või taastamiseks. 
7. TEXT 
- Teksti/teleteksti avamiseks või sulgemiseks. 

 

 

 

 

 

 

2. Peamine ülevaade (4012-seeria)  

Ülal 

 
1.  Ooterežiim/toide: 
- Teleri sisselülitamiseks või uuesti 

ooterežiimile lülitamiseks. 

2. Taasesituse nupud  
- Kiirvalikute nupud USB-režiimis: STOPP, 

PAUS, TAGASIKERIMINE, KÄIVITUS, 
EDASIKERIMINE. 

3.  TV GUIDE 
- Kiire juurdepääs telekavale. 
- Elektroonilise saatekava (EPG) olemasolu 

sõltub teenusepakkujatest või operaatoritest. 
4.  Salvestamine 
- Vajuta telesaate salvestamiseks 

kaugjuhtimispuldil salvestusnupule  
(Record). 

- Vajuta eeloleva telesaate salvestuse 
programmeerimiseks TV GUIDE ja vali 
seejärel saade, mida soovid salvestada. Vajuta 
kaugjuhtimispuldil salvestuse ajakava 
seadistamiseks salvestusnupule (Record). 

5.  FORMAT 
- Toob nähtavale pildi kuvasuhte. 
6.  SETUP 
- Vajutage sellele nupule seadistussuvandite 

kuvamiseks. Võite seadistada nagu soovite.

1

2

3

4

5

6

7

TV GUIDE SETUP FORMAT

1

3

2
4

5

6

, , , ,
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Keskel 

1. 
- Lülitab teleri sisse/välja. 

2.  INFO
- Kuvab saate andmed (kui need on 

saadaval). 
3.  BACK
- Viib tagasi eelmisele kanalile. 

4.  SOURCES
- Ühendatud seadmete allika menüü 

(Source menu) avamiseks või sulgemiseks. 

5.  OPTIONS
- Valib kirje teleri seadistussuvanditest. 
6. OK
- Menüürežiimis: kinnitab sisendi või suvandi. 
7.  Nooled/navigeerimisnupud, 

üles, alla, vasakule või paremale 
navigeerimiseks. 

8.  EXIT
- Vajutage sellele nupule menüüst ja DTV-st 

väljumiseks; 
9.  LIST
- Vt kanaliloendit. 
10.  Värvilised nupud 
- Nupu funktsioon järgib ekraanile ilmuvaid 

juhiseid. 

All 

1.  
- toite sisselülitamiseks ja kanaliloendis 

eelmisele/järgmisele kanalile lülitamiseks. 
Eelmise/järgmise lehe avamiseks 
tekstis/teletekstis (Text/Teletext). 

2.  
- Helitugevuse reguleerimiseks. 
3. Numbrinupud (0~9)
- Kanali või väärtuse valimiseks. 
4. SUBTITLE
- Subtiitrite näitamiseks, kui need on 

saadaval. 

5.
- Heli vaigistamiseks või taastamiseks. 
6. TEXT 
- Teksti/teleteksti avamiseks või sulgemiseks.

Infrapunasensor 
Telerile võib anda käske 

kaugjuhtimispuldiga, mis kasutab käskude 
edastamiseks infrapunakiirgust. Kui kasutad 
taolist kaugjuhtimispulti, hoia seda teleri 
lähedal ja veendu, et osutad teleri ees oleva 
infrapunasensori suunas. 

Veendu, et kaugjuhtimispuldi ja teleri 
vaheline vaateväli ei oleks takistatud mööbli, 
seinte ega muude objektide tõttu. 

Patareid 
1. Libista akupesa luuki noolega näidatud

suunas. 
2. Pane kaugjuhtimispulti kaks AAA-LR03-

1.5V tüüpi patareid, veendu, et patareide + ja 

2

3

4

5

6

7

8

9

1

10

1

5

2

3

4 6

   /

  /
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– poolused on õiges suunas.
3. Pange patareipesa kate tagasi.

Puhastamine 
Kaugjuhtimispult on kaetud 

kriimustusvastase materjaliga. 
Kasuta kaugjuhtimispuldi puhastamiseks 

pehmet niisket lappi. Ära kasuta 
kaugjuhtimispuldil kunagi alkoholi, kemikaale 
ega puhastusvahendeid. 

Telekanalid 

Kanaliloend 
Kanaliloendi kohta 
Pärast kanalite paigaldust ilmuvad 

kanaliloendisse kõik kanalid. Näha on kanalite 
nimed, kui need andmed on saadaval. 

Olemas on kanaliloend kõigi paigaldatud 
kanalitega. Loendit saab filtreerida nii, et näed 
ainult tele- või raadiokanaleid. 
Kui kanaliloend on valitud, vajuta kanali 

valimiseks nupule ▲/▼ ja seejärel valitud 
kanali vaatamiseks OK. Võid liikuda selles 
loendis kanalite vahel lehekülgede kaupa üles 
või alla nupuga CH-/ CH+.    

Raadiojaamad 
Kui saadaval on digitaalringhääling, 

paigaldatakse digitaalsed raadiojaamad 
paigalduse käigus. Lülita teler raadiokanalile 
samamoodi, kui lülitad telekanalile. 

Ava kanaliloend 
Kehtiva kanaliloendi avamiseks..  
Vajuta telerirežiimile minekuks SOURCE 

(DTV või ATV). 
Vajuta praeguse kanaliloendi avamiseks 

nupule LIST.  
Vajuta kanaliloendi sulgemiseks uuesti 

nupule LIST.  

Filtreeri kanaliloendit 
Võid kõigi kanalitega loendit filtreerida. Võid 

seadistada kanaliloendi nii, et selles on näha 

kas ainult tele- või raadiojaamad. 
Kõigi kanalitega loendi filtri seadistamiseks. 
1. Kui Te vaatate teleprogrammi,
2. Loendi valimiseks nupule ◄/►.
3. Võid valida kas ALL (Kõik), DTV või

ATV, HD või Radio (Raadio) vms. 

Telekanalite vaatamine 
Häälesta kanalile 
Vajuta telekanalite vaatamiseks SOURCE, 

misjätel kuvatakse signaalimenüü, kus võid 
valida kas Satellite, DTV või ATV ja vajutada 
sisenemiseks OK.  

Vaheta kanaleid 
Vaheta kanaleid nupuga CH-/CH+.  
Kui tead kanali numbrit, sisesta praeguses 

telekanalis olles see number ja teler läheb 
sisestatud kanali peale automaatselt. 

Eelmine kanal 
Vajuta eelmisele häälestatud kanalile 

naasmiseks nupule BACK. 
Raadiokanal 
Kui saadaval on digitaalringhääling, 

paigaldatakse digitaalsed raadiojaamad 
paigalduse käigus. Lülita teler raadiokanalile 
samamoodi, kui lülitad telekanalile. 

Kanalite liigutamine 
1. Vajuta teleri vaatamise ajal nupule MENU
ja vali CHANNEL (Kanal), vajuta 
sisenemiseks OK.  
2. Vali kanalimenüüs Channel Edit (Kanali
muutmine) ja vajuta kanaliloendisse 
sisenemiseks OK.  
3. Võid vajutada kanali valimiseks
kanaliloendis nupule ▲/▼ , vajutada 
kaugjuhtimispuldil nupule  kanali 
liigutamiseks ja vajutada seejärel nupule 
▲/▼ selle liigutamiseks. 
4. Vajuta kinnitamiseks OK

Lukusta kanal 
Lukusta kanal ja vabasta lukustusest 
Võid selleks, et lapsed ei saaks mõnda 

kanalit või programmi vaadata, kanaleid 
lukustada või lukustada vanusepiiranguga 
saated. 

Võid lukustada kanali, et lapsed ei saaks 
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seda vaadata. Lukustatud kanali vaatamiseks 
tuleb sisestada lukukood. Saateid ei saa 
lukustada ühendatud seadmete kaudu. 

Kanaliluku seadistamiseks 
1. Vajuta telekanali vaatamise ajal MENU ja 

vali LOCK (Lukk), vajuta sisenemiseks OK.    
2. Sisesta sisselogimiseks lukukood, vali 

kanali lukk ja vajuta kanaliloendisse 
sisenemiseks OK.  

3. Vali kanal nupuga ▲/▼ ja vajuta kanali 
lukustamiseks kaugjuhtimispuldil nupule , 
vajuta seejärel uuesti nupule , kui soovid 
kanalit lukust vabastada. 

Parental Guidance (Vanemlik järelvalve) 
Selleks, et lapsed ei saaks oma vanusele 

sobimatut saadet vaadata, võid kasutada 
Vanemlikku järelvalvet (Parental Guidance). 

Mõned digitaalsed ringhäälingud määravad 
oma saadetele vanusepiirangu. Kui saate 
vanusepiirang on võrdne sinu lapsele 
määratud vanusepiiranguga või sellest 
kõrgem, lukustatakse see saade. 

Vanusepiirangu seadistamiseks. 
1. Vajuta telekanali vaatamise ajal MENU ja 

vali LOCK (Lukk), vajuta sisenemiseks OK.   
2. Sisesta lukustussüsteemi sisselogimiseks 

kood, vali Parental Guidance (Vanemlik 
järelvalve) ja vajuta sisenemiseks OK.  

3. Vali vanusepiirang nuppudega ◄/►. 
Teler küsib saate lukust vabastamiseks 

koodi. Mõnede 
ringhäälingute/teenusepakkujate puhul 
lukustab teler ainult kõrgema piiranguga 
saated. 

Lemmikkanalid 
Lemmikkanalite kohta 
Võid luua lemmikkanalite loendi, mis 

sisaldab ainult kanaleid, mida tahad vaadata. 
Kui lemmikkanalite loend (Favourite channel 
list) on valitud, näed kanalite vahel sirvides 
ainult oma lemmikkanaleid. 

Loo lemmikuloend 
1. Vajuta teleri vaatamise ajal nupule MENU 

ja vali CHANNEL (KANAL), vajuta 
sisenemiseks OK.  

2. Vali kanalimenüüs Channel Edit (Kanali 
muutmine) ja vajuta kanaliloendisse 

sisenemiseks OK.   
3. Võid vajutada kanali valimiseks 

kanaliloendis nupule ▲/▼, vajutada 
lemmikkanali määramiseks kaugjuhtimispuldil 
pikalt nupule  ja vajutada selle 
tühistamiseks pikalt uuesti nupule . 

4. Vajuta kehtivale kanalile naasmiseks 
nupule BACK; võid vajutada lemmikuloendi 
kuvamiseks pikalt .    

Nimeta kanal ümber 
1. Vajuta ATV kanalisse sisenemisel nupule 

MENU ja vali CHANNEL (Kanal), vajuta 
sisenemiseks OK.   

2. Vali kanalimenüüs Channel Edit (Kanali 
muutmine) ja vajuta kanaliloendisse 
sisenemiseks OK.    

3. Võid valida kanali nupuga ▲/▼ja 
vajutada kanali ümber nimetamiseks 
kaugjuhtimispuldil nupule . 

4. Vajuta kanali nime kinnituseks OK.   

Avage kanalite menüü 
Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule MENU, 

valige nupuga ◄/► ekraanil CHANNEL 
(KANAL) ja vajutage kanalite menüüsse 
sisenemiseks OK.   

 

Kanal 

Kanali paigaldus-antenn, kaabel 
Värskenda kanalid 

Kanaliotsing 
Enne kanalite teleris vaatamist tuleb teha 

kanaliotsing. (Märkus: Veenduge enne otsingu 
teostamist, et antenn on korralikult 
ühendatud). 

Autom. Häälestus 
Vajutage peamenüüsse sisenemiseks nupule 

MENU, valige CHANNEL (KANAL) ja 
vajutage kanali menüüsse sisenemiseks OK 
Valige Auto Tuning (Autom. häälestus) ja 
vajutage häälestussuvandite avamiseks nupule 
►. Võite reguleerida neid suvandeid nupuga 
▲/▼ ja vajutada seejärel otsingu alustamiseks 
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OK.   
ATV käsitsi häälestus 
Valige CHANNEL (KANAL) ja vajutage 

kanali menüüsse sisenemiseks OK. Valige 
ATV Manual Tuning (ATV käsitsi häälestus) ja 
sisenege allmenüüsse vajutades nupule ►. 
Võite valida soovitud suvandi nupuga ▲/▼ ja 
muuta seejärel suvandeid või otsida kanaleid 
käsitsi nupuga ◄/►.    

DTV käsitsi häälestus 
Valige CHANNEL (KANAL) ja vajutage 

kanali menüüsse sisenemiseks OK. Valige 
DTV Manual Tuning (DTV käsitsi häälestus), 
valige nupuga ◄/► kanal ja vajutage otsingu 
alustamiseks OK.    

Kanali paigaldus-satelliit 
Satelliitkanali vaatamine 
Vajutage menüü kuvamiseks 

kaugjuhtimispuldil SOURCE. Valige nupuga 
▲/▼ Satellite (Satelliit) ja sisenege 
satelliitkanalisse nupuga OK. 

Satelliitkanali paigaldus 
Enne satelliitkanali vaatamist tuleb see 

paigaldada. Teleril on sisseehitatud 
satelliitvastuvõtja DVB-S/S2. Ühenda 
satelliitantenni juhe otse teleriga. Kasuta 
satelliitantenni ühendamiseks sobivat 
koaksiaalkaablit. Veendu enne paigalduse 
alustamist, et satelliitantenn on täiesti 
joondatud. 

Satelliitkanali paigaldamiseks... 
1. Vajuta nupule SOURCE ja vali Satellite,

sisene seejärel satelliitkanalisse nupuga OK.  
2. Vajuta MENU ja vali Channel (Kanal),

vajuta seejärel kanali menüüsse sisenemiseks 
OK.  

3. Vali Auto tuning (Autom. häälestus) ja
sisene Tuning Setup (Häälestuse seadistus) 
menüüsse nupuga OK. Võid valida nupuga 
▲/▼ järgneva: Country (Riik), Satellite 
(Satelliit), Scan Mode (Skaneerimine), 
Channel Type (Kanali tüüp), Service (Teenus); 
reguleeri neid valikuid nupuga ◄/► ning 
vajuta seejärel häälestuse alustamiseks OK.   

4. Teler otsib üles antenni joondatuse

suunas saadavalolevad satelliidid. Selleks võib 
Tkuluda paar minutit. Kui häälestamine on 

lõppenud, salvestub kanal kanaliloendis; võid 
vajutada kaugjuhtimispuldil nende andmete 
kuvamiseks nupule CH LIST.  

Märkus: Vajuta häälestamisest väljumiseks 
MENU.  

Kanali muutmine 
Vali CHANNEL (Kanal), vajuta 

kanalimenüüsse sisenemiseks OK, vali 
Channel Edit (Kanali muutmine), vajuta 
kanaliloendisse sisenemiseks OK ja vali 
nupuga ▲/▼ element, mida soovid muuta. 
Võid muuta neid saateid värviliste nuppudega, 
mis toovad ekraanil nähtavale nõuanded.    

Kustuta: Vajuta valitud kanali kustutamiseks 
kaugjuhtimispuldil nupule . 

Liiguta: Vajuta kanali esile tõstmiseks 
kaugjuhtimispuldil nupule  ja vajuta 
liigutamiseks ▲/▼, kinnita uus koht seejärel 
nupuga .  

Jäta vahele: Vajuta kanali vahele jätmiseks 
kaugjuhtimispuldil nupule  ja vajuta selle 
tühistamiseks uuesti nupule .  

Lemmik: Vajuta kanali lemmikkanali 
seadistamiseks kaugjuhtimispuldil pikalt nupule 

ja vajuta selle tühistamiseks uuesti nupule 
. 

Ajakava 
Valige CHANNEL (KANAL) ja vajutage 

kanali menüüsse sisenemiseks OK. Valige 
Schedule List (Ajakava) ja vajutage ajakava või 
salvestusloendi andmete vaatamiseks 
OK(kasutatav ainult DTV režiimis).  

Signaali info 
Valige CHANNEL (KANAL) ja vajutage 

kanali menüüsse sisenemiseks OK. Valige 
Signal information (Signaali info) ja vajutage 
signaali andmete vaatamiseks OK (kasutatav 
ainult DTV režiimis).  

Ühisliides 
Valige CHANNEL (KANAL) ja vajutage 

kanali menüüsse sisenemiseks OK . Valige CI 
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information (Ühisliides) ja vajutage ühisliidese 
andmete vaatamiseks OK (eeldab CI CAM 
moodulit).  

Tarkvarauuendus (OAD) 
Vali Off (Väljas) või On (Sees). 

Antenni seadistus 
Käsitsi paigaldamine 
Vali nupuga ▲/▼ Dish Setup (Antenni 

seadistus), vajuta seejärel satelliitkanali käsitsi 
paigaldusse (Manual installation) sisenemiseks 
OK.  

Lisa satelliit 
Vajuta Dish Setup (Antenni seadistus) 

menüüs nupule ◄/► kas vasaku, keskmise 
või parempoolse tulba esile tõstmiseks. Kui 
satelliit on esile tõstetud võid naasta 
eelmisesse menüüsse nupuga EXIT.    

1. Vajuta Add (Lisa) menüüsse sisenemiseks
kaugjuhtimispuldil nupule . 

Satelliidi nimi: Vajuta ümbernimetamise 
lehele minekuks nupule ►. Kasuta 
navigeerimisnuppe uue nime andmiseks.  

Pikkuskraadi suund: Vali soovitud valik 
nupuga ◄/►. 

Pikkuskraadi nurk: Vajuta kursori 
liigutamiseks nupule ◄/► ja soovitud 
väärtuse sisestamiseks kaugjuhtimispuldi 
numbrinuppudele.   

Laineala: Vali soovitud valik nupuga ◄/►. 
2. Vajuta menüüsse Edit (Muuda)

sisenemiseks kaugjuhtimispuldil nupule . 
Menüü Edit (Muuda) funktsioonid on samad, 
kui menüü Add (Lisa) funktsioonid. 

3. Vajuta Scan (Skaneeri) menüüsse
sisenemiseks kaugjuhtimispuldil nupule . 
Vali soovitud element nupuga ▲/▼. Seadista 
Channel Search (Kanalite otsing) nupuga 
◄/►: Scan Mode (Skaneerimisrežiim), 
Channel Type (Kanali tüüp) ja Service Type 
(Teenuse tüüp). 

4. Vajuta valitud satelliidi kustutamiseks
kaugjuhtimispuldil nupule . 

Transponderi seadistus 
Vajuta satelliidi ja transponderi vahetamiseks 

kaugjuhtimispuldil nupule TV GUIDE.    
1. Vajuta Add (Lisa) menüüsse sisenemiseks

kaugjuhtimispuldil nupule . 
Sagedus: Sagedus: Vajuta kursori 

liigutamiseks nupule ◄/► ja soovitud 
väärtuse sisestamiseks kaugjuhtimispuldi 
numbrinuppudele. 

Sümbol (ks/s): Sagedus: Vajuta kursori 
liigutamiseks nupule ◄/► ja soovitud 
väärtuse sisestamiseks kaugjuhtimispuldi 
numbrinuppudele. 

Polaarsus: Vali soovitud valik nupuga ◄/►. 
2. Vajuta Scan (Skaneeri) menüüsse

sisenemiseks kaugjuhtimispuldil nupule . 
Vali soovitud element nupuga ▲/▼. Seadista 
Channel Search (Kanalite otsing) nupuga 
◄/►: Scan Mode (Skaneerimisrežiim), 
Channel Type (Kanali tüüp) ja Service Type 
(Teenuse tüüp). 

Ku_HOTBIRD seadistus 
Kui Ku_HOTBIRD on valitud, võid valida 

järgmised elemendid nupuga ▲/▼.  
LNB (Low Noise Block) tüüp  
Sisene allmenüüsse nupuga ◄/►. Vali 

seejärel soovitud valik nupuga ▲/▼. 

LNB Power 
Vali soovitud valik nupuga ◄/►. 
22 kHz 
Vali soovitud valik nupuga ◄/►. 
Toneburst 
Vali soovitud valik nupuga ◄/►. 
DisEqc1.0 (Digital Satellite Equipment 

Control) 
Vali soovitud valik nupuga ◄/►. 
DisEqc1.1 
Vali soovitud valik nupuga ◄/►. 
Mootor 
Vali soovitud valik nupuga ◄/►.
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Telekava 
Mida vajate 
Saad vaadata telekavast oma kanalite 

praeguste ja planeeritud saadete nimekirja. 
Sõltuvalt sellest, kust telekava andmed 
pärinevad, on näha kas analoog- ja digikanalid 
või ainult digikanalid. Kõik kanalid ei paku 
telekava andmeid. 

Teler võib koguda telekava andmed kanalite 
kohta, mis on telerisse paigaldatud (st. kanalid, 
mida teleriga vaatad). Teler võib koguda 
telekava andmed kanalite kohta, mida 
vaadatakse digitaalse vastuvõtja kaudu. 

Telekava kasutamine 
Ava telekava 
Vajuta telekava konsulteerimiseks nupule

 (TV GUIDE) (see on kasutatav ainult 
DTV režiimis). Võid muuta neid programme 
värviliste nuppudega, mis toovad ekraanil 
nähtavale nõuanded. Värvilised nupud 
töötavad järgnevalt:  

Salvestamine 
Vajuta kaugjuhtimispuldil soovitud saadete 

salvestamiseks nupule . 
Meeldetuletus 
Võid vajutada kaugjuhtimispuldil soovitud 

saadete meeldetuletuse seadistamiseks 
nupule . 

Eelm päev 
Vajuta eelmise päeva saadete loendi 

vaatamiseks kaugjuhtimispuldil nupule . 

Järgm. päev 
Vajuta järgmise päeva saadete loendi 

vaatamiseks kaugjuhtimispuldil nupule . 

Salvestamine ja ajanihe 
Salvestamine 
Mida vajate 
Võid digitaalse telesaate salvestada ja 

vaadata seda hiljem. 
Telesaate salvestamiseks on sul vaja... 
1. Ühendatud USB kõvaketast, mis on

formaaditud selles teleris. 
2. Antud telerisse paigaldatud digitaalseid

telekanaleid. 
3. Vaadata kanalite andmeid ekraanil

näidatavas telekavas. 
4. Usaldusväärset teleri kella seadistust; kui

seadistad teleri kella käsitsi, võib salvestamine 
ebaõnnestuda. 

Time-shift (Ajanihke) funktsiooni kasutamise 
ajal ei ole salvestamine võimalik. 

Autoriõigusseaduse täitmise tagamiseks 
võivad mõned DVB pakkujad kohaldada 
DRM (Digital Rights Management) 
tehnoloogia abil erinevaid piiranguid. Kaitstud 
kanalite ringhäälingu ja salvestamise korral 
võib salvestuse kehtivuse või vaatamiskordade 
arv olla piiratud. 

Salvestamine võib olla täiesti keelatud, ja kui 
püüad salvestada kaitstud saadet või 
taasesitada aegunud salvestust, võib nähtavale 
ilmuda veateade. 

Saate salvestamine 
Vajutage saate salvestamise alustamiseks 

DTV režiimis nupule  (Salvestus). 
Salvestusfunktsioon peab olema seostatud 
teleris formaaditud USB mäluga. 

Vajutage hetkel vaadatava saate 
salvestamiseks kaugjuhtimispuldil nupule 
(Salvestus), mis käivitab salvestuse kohe. 
Võite salvestuse peatada, vajutades nupule ■. 

Salvestuse plaanimine 
Võite vaadata ja hallata salvestusi salvestuste 

loendis. Salvestuste kõrval asub eraldi loend 
plaanitud salvestuste ja meeldetuletuste jaoks. 

Ava või kustuta salvestuste loend 
Vali CHANNEL, vajuta kanalimenüüsse 

[  ] = planeeritud salvestused puuduvad
[A] = automaatrežiim; teler muudab 
salvestamise
 algus-lõpuaega dünaamiliselt, vastavalt 
elektroonilise telekava andmetele nii, et salvestus
kohandub vastavalt võimalikele muudatustele
[D] = igapäevane kordumine; teler salvestab 
teatud aja jooksul iga päev
[W] = iganädalane kordumine
[R] = tavaline salvestamine; teler salvestab ü
ks kord teatud aja jooksul (muudatused 
elektroonilises telekavas ei mõjuta midagi / 
neid ei rakendata dünaamiliselt)
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sisenemiseks OK, vali Schedule List 
(Ajakavade loend), vajuta kanali ajakava või 
salvestuste loendi andmetega tutvumiseks 
OK, vali nupuga ◄/► ajakava loend või 
salvestuste loend. Vali nupuga ▲/▼ salvestus 
ja vajuta taasesituseks OK või vajuta 
salvestatud faili kustutamiseks 
kaugjuhtimispuldil nupule . Võid vajutada 
loendist väljumiseks EXIT.  

Ajanihe 
Mida vajate 
Võid kasutada ajanihke funktsooni ja jätkata 

vaatamist veidi hiljem. 
Kasuta ajanihke funktsiooni, kui soovid. 
1. Ühendatud USB kõvaketast, mis on

formaaditud selles teleris. 
2. Antud telerisse paigaldatud digitaalseid

telekanaleid. 
3. Vaadata kanalite andmeid ekraanil

näidatavas telekavas. 
Kui USB kõvaketas on ühendatud ja 

formaaditud, jätkab teler pidevalt 
Vaadatava telesaate salvestamist. Kui lülitad 

mõnele teisele kanalile, lõpetatakse eelmise 
kanali edastamine. Samuti lõpetatakse 
edastamine, kui lülitad teleri ootele. 

Ajanihke funktsiooni ei saa kasutada 
salvestamise ajal. 

Kasuta ajanihet saate vaatamisel 
Vajuta DTV režiimis olles kaugjuhtimispuldil 

nupule , ekraanile ilmub ajanihke 
valikmenüü ja saade on peatatud olekus. 
Vajuta kaugjuhtimispuldil ajanihke funktsiooni 
peatamiseks ja lõpetamiseks nupule ■. Kui 
lahkud lühiajaliselt teleri juurest, võib ajanihke 
funktsioon salvestada edastatava saate USB-
ketta vahemällu. Kui jätkad vaatamist, võib 
saadet vaadata sealt, kust see pooleli jäi. 

Kordus 
Kuna teler salvestab vaadatava saate, on 

võimalik seda tavaliselt kohe paari sekundi 
võrra korrata. 

Kui paned saate pausile, võid vajutada selle 
normaalse taasesituse jätkamiseks nupule 
►(Esita).

Allikad 

Vaheta seadme signaali 
Leiad teleriga ühendatud seadmed 

ühenduste/allikate loendist (Source menu). 
Seadet on võimalik vahetada sellest allikate 
loendist. 

Allika menüü 
Vajuta allikate menüü avamiseks 

kaugjuhtimispuldil SOURCE. Vali seejärel 
ühendatud seade nupuga ▲/▼ ning vajuta 
signaaliallikasse sisenemiseks OK.  

Ooterežiimist 
Kui teler on ootel, võid lülitada ühendatud 

seadme sisse teleri kaugjuhtimispuldiga. 
Esita 
Vajuta nii plaadimängija kui ka ooterežiimil 

oleva teleri sisse lülitamiseks ja plaadi või 
saate kohese taasesituse alustamiseks 
kaugjuhtimispuldil nupule ► (Esita). 

Seadmel peab olema HDMI kaabel ja nii 
teleris, kui ka seadmes peab olema HDMI 
CEC sisse lülitatud. 

EasyLink 
Võid juhtida EasyLinki abil ühendatud 

seadet teleri kaugjuhtimispuldiga. EasyLink 
kasutab ühendatud seadmetega suhtlemiseks 
HDMI CEC protokolli. Seadmed peavad 
toetama HDMI CEC protokolli ja peavad 
olema ühendatud HDMI ühenduse kaudu. 
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Aeg 

Aja seadistused 
Unetaimer 
Võite seadistada unetaimeri nii, et teler 

lülitub eelnevalt määratud aja möödudes 
automaatselt unerežiimile. 

Unetaimeri seadistamine... 
1. Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule 

MENU, valige seejärel nupuga ◄/► ekraanil 
TIME (AEG) ning vajutage sisenemiseks OK.   

2. Valige nupuga ▲/▼ Sleep Timer 
(Unetaimer) ja reguleerige unerežiimi kestvust 
nupuga ◄/►: Off (Väljas), 15 minutit, 30 
minutit, 45 minutit, 60 minutit, 90 minutit, 
120 minutit, 240 minutit. 

Keela teleri unetaimer: 
Vali ekraanil Off (Välja) ja sulge seejärel 

teleri unetaimer. 

Ajavöönd 
Valige nupuga ▲/▼ Time Zone 

(Ajavöönd) ja seejärel nupuga ◄/► oma riigi 
ajavöönd. 

Automaatse ooterežiim 
Valige nupuga ▲/▼ Auto Standby (Autom. 

ootel) ja reguleerige aja kestvust nupuga 
◄/►: Off (Väljas), 3 tundi, 4 tundi, 5 tundi. 

OSD taimer 
Valige nupuga ▲/▼ OSD Timer (OSD 

taimer) ja reguleerige seejärel nupuga ◄/► 
menüü kuvamisaega (5 sekundit, 15 sekundit, 
30 sekundit). 

Suveaeg 
Valige nupuga ▲/▼ Summer Time 

(Suveaeg) ja seejärel nupuga ◄/► soovitud 
suvand: On (Sees), Off (Väljas), Auto 
(Autom).  

 
 

 

LUKUSTUS 

Süsteemilukk 
Võite lülitada lukustussüsteemi sisse või 

välja. Kanalite blokeerimise suvandid on 
kasutatavad, kui lukustus on võimaldatud 
(vaikeparool: 0000). 

Seadista parool 
Seadistage uus parool. 

Kanali lukustus 
Vajutage kanalite loendis kanali 

blokeerimiseks nupule . Kui kanal on 
lukustatud, eeldab selle vaatamine parooli 
sisestamist. 

Vanemlik järelvalve 
Reguleerige kanalite blokeerimise taset: see 

funktsioon võimaldab vanematel blokeerida 
lastele sobimatud kanalid. 

Klahvilukk 
Lülitage klahvilukk sisse või välja. 

 

SEADISTUSED 

Üldseadistused 
Keel 
Valige teleri operatsioonisüsteemi keel. 

Teleteksti keel 
Vali teksti/teleteksti keel. 

Kuuldav keel 
Vali kuuldava heli keel, kui see valik on saate 

korral kasutatav. 

Subtiitrite keel 
Vali subtiitrite keel, kui see valik on saate 

korral kasutatav. 
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Kuulmispuue 
Seadistage Hearing impaired (Kuulmispuue) 

kas On (Sisse) või Off (Välja). 

PVR failisüsteem 
Halda USB seadet saate salvestuse jaoks. 

Kuvasuhe 
Seadistage kuvasuhe järgnevalt: Zoom1, 

Zoom2, Auto, 4:3, 16:9. 

Sinine ekraan 
Sinise ekraani valiku sisselülitamine laseb 

teleriekraanil siniseks muutuda, kui puudub 
signaalisisend. 

Esmakordne paigaldus 
Kui telerit kasutatakse esimest korda, saate 

seadistadasiin keele, riigi, keskkonna ja 
automaatse häälestuse. 

Lähtestus 
Teleri lähtestamine põhjustab kõigi tehase 

vaikeseadete taastumise. 

Tarkvarauuendus (USB) 
Uuendage tarkvara USB liidese kaudu. 

HDMI CEC-Easylink 
Seadistage HDMI CEC suvandeid. 

Spikker 
Sisene tööjuhendisse. 

PILT 

Pildi seadistamine 
Vajuta peamenüü kuvamiseks MENU, vali 

pildi ikoon (Picture) ja vajuta sisenemiseks 
OK.  

Picture Mode (Pildirežiim): vajuta nupule 
◄/► pildi kuvamisrežiimi seadistamiseks 
järgnevalt: Personal (Isiklik), Vivid (Erk), 
Standard (Standard), Mild (Pehme).  

Contrast (Kontrast): reguleeri nupuga 

◄/► pildi kontrasti (0~100). 
Brightness (Heledus): reguleeri nupuga 

◄/► pildi heledust (0~100).  
Colour (Värv): reguleeri nupuga ◄/► pildi 

värvi (0~100).    
Tint (Värvitoon): reguleeri nupuga ◄/► 

pildi värvitooni (see on saadaval ainult NTSC 
süsteemis).   

Sharpness (Teravus): reguleeri nupuga 
◄/► pildi teravust (0~100).    

Colour Temp (Värvi temp.): seadista 
nupuga ◄/► pildi värvi temperatuur 
järgmiselt: Cool (Jahe), Normal (Normaalne), 
Warm (Soe). 

Noise Reduction (Müra vähendamine): 
seadista nupuga ◄/► pildi müra 
vähendamine järgmiselt: Off (Väljas), Low 
(Madal), Middle (Keskmine), High (Kõrge) ja 
Default (Vaikimisi).  

HDMI Mode (HDMI režiim): ajuta nupule 
◄/► HDMI režiimi pildi seadistamiseks.  

HELI 

Heli seadistamine 
Vajuta peamenüü kuvamiseks MENU, vali 

heli ikoon (Sound) ja vajuta sisenemiseks OK.  
Heli stiil: vajutage ◄/► nupule, et seada 

heli kuvarežiim, nagu: Standard, Music 
(Muusika), Movie (Film), Sports (Sport) või 
Personal (Isiklik).  

Treble (Kõrged toonid): reguleeri nupuga 
◄/► heli kõrgete toonide väärtust (0~100). 

Bass (Madalad toonid): reguleeri nupuga 
◄/► heli madalate toonide väärtust 
(0~100).  

Balance (Tasakaal): reguleeri nupuga ◄/► 
heli tasakaalu väärtust (0~100).   

Auto Volume (Autom. Helitugevus): vajuta 
nupule ◄/► autom. helitugevuse sisse või 
välja lülitamiseks.  

SPDIF Mode (SPDIF režiim): vajuta nupule 
◄/► heli SPDIF režiimi valimiseks: PCM, 
Auto, Off (Väljas).    

AD Switch (AD lüliti): vajuta AD lüliti sisse 
või välja lülitamiseks nupule ◄/►.  
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MULTIMEEDIA 

Looge USB ühendus 
Sisesta USB seade, vajuta menüü 

kuvamiseks SOURCE või MENU, vali 
MULTIMEDIA ja vajuta 
multimeediamängijasse sisenemiseks OK.  

Märkus: kui soovid MULTIMEDIA menüüst 
väljuda, vali allikas uuesti. 

Foto 
Valige multimeedia menüüs nupuga ◄/► 

Photo (Foto) ja vajutage seejärel sisenemiseks 
OK. Võite valida kataloogis oleva pildi 
nuppudega ▲/▼/◄/► ja vajutada seejärel 
selle näitamiseks nupule START(►).   

Fotorakenduse suvandid: 

 

1. Esita/peata: esita / peata slaidiesitus.
2. Eelmine: esita eelmine foto.
3. Järgmine: esita järgmine foto.
4. Lõpeta: lõpeta foto näitamine ja mine

tagasi eelmisesse menüüsse. 
5. Korda: korda foto näitamist: repeat1

(korda ühte), repeat all (korda kõiki), repeat 
none (ära korda midagi). 

6. Muusika: esita taustamuusikat.
7. Esitusloend: näita fotode esitusloendit.
8. Info: näita foto andmeid.
9. Pööra: pööra fotot päripäeva.
10. Pööra: pööra fotot vastupäeva.
11. Suurendamine: suurenda fotot.
12. Vähendamine: vähenda fotot.
13. Liiguta vaadet: kui foto on ekraanist

suurem, võite kasutada seda funktsiooni foto 
liigutamiseks. 

Muusika 
Valige multimeedia menüüs nupuga ◄/► 

Music (Muusika) ja vajutage seejärel 
sisenemiseks OK. Võite valida kataloogist 
muusikapala ja vajutada seejärel selle 
esitamiseks nupule START(►).   

Muusikamängija suvandid: 

1. Esita/peata: esita/peata muusika.
2. FB: Vajutage seda kiireks

tagasikerimiseks, vajutage tavaliseks 
esituseks uuesti nupule START(►) 

3. FF: vajutage seda kiireks
edasiker imiseks, vajutage tavaliseks 
esituseks uuesti nupule START(►). 

4. Eelmine: mängi eelmist muusikat.
5. Järgmine: mängi järgmist muusikat.
6. Lõpeta: lõpeta muusika mängimine ja

mine tagasi eelmisesse menüüsse. 
7. Korda: korda lugusid: repeat1 (korda

ühte), repeat all (korda kõiki), repeat 
none (ära korda midagi). 

8. Esitusloend: näita mängitavate
lugude loendit. 

9. Info: näita loo andmeid.
10. Aja valija: vali loo mängimise aeg.

Film 
Valige multimeedia menüüs nupuga 

◄/►Movie (Film) ja vajutage seejärel 
sisenemiseks OK. Võite valida kataloogist 
filmi ja vajutada seejärel selle esitamiseks 
nupule START( ). 

Videomängija suvandid: 

1. Esita/peata: esita/peata video.
2. FB: Vajutage seda kiireks

tagasikerimiseks, vajutage tavaliseks 
esituseks uuesti nupule START(►). 
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3. FF: vajutage seda kiireks
edasiker imiseks, vajutage tavaliseks 
esituseks uuesti nupule START(►). 

4. Eelmine: esita eelmine video.
5. Järgmine: esita järgmine video.
6. Lõpeta: lõpeta videoesitus ja mine

tagasi eelmisesse menüüsse. 
7. Korda: korda videoesitust: repeat1

(korda ühte), repeat all (korda kõiki), 
repeat none (ära korda midagi). 

8. SEADISTA A-B: seadista punkt A ja
punkt B, misjärel on saab vaadata 
korduvalt A ja B vahele jäävat lõiku. 

9. Esitusloend: näita videote
esitusloendit. 

10. Info: näita video andmeid.
11. Aja valija: vali video esitamise aeg.
12. Suurendamine: suurenda fotot.
13. Vähendamine: vähenda fotot.
14. Kuvasuhe: reguleeri kuvasuhet:

zoom1, zoom2, auto , 4:3, 16:9. 
15. Liiguta vaadet: kui foto on ekraanist

suurem, võite kasutada seda funktsiooni 
foto liigutamiseks. 

TEKST 
Teksti menüüsuvandid on samad kui fotode 

menüüs. Vaadake fotode menüü suvandeid. 
Vajuta multimeedia menüüs nupule ◄/► 

ja vali TEXT ning vajuta sisenemiseksOK . 
Võid valida failikaustas TEXT ja vajutada 
kaugjuhtimispuldil taasesitamiseks 
START(►). 
1. Vali järgmine leht nupuga ◄/ .
2. Vali järgmine leht nupuga ►/ .

Tehnilised andmed 

Ekraanilahutused 
Arvutiekraani formaadid: Lahutusvõime - 

värskendussagedus: 
HD FHD

720×400 70Hz 640×480 60Hz 

640×480 60Hz 800×600 60Hz 
800×600 60Hz 1024×768 60Hz 
1024×768 60Hz 1360×768 60Hz 
1360×768 60Hz 1920×1080 60Hz 

Videoformaadid: Eraldusvõime-
värskendussagedus: 
480i -60Hz 
480p -60Hz 
576i -50Hz 
576p -50Hz 
720p -50Hz, 60Hz 
1080i -50Hz, 60Hz 
1080p -50Hz, 60Hz 

Multimeedia 
Toetatav mäluseade: USB (toetatakse ainult 

FAT või FAT 32 USB-mäluseadmeid) 
Ühilduvad multimeediafailide formaadid: 
Foto: JPEG 
Heli: MP3 
Video: MPEG 2 / MPEG4, H.264,HEVC 

Helitugevus 
8W×2 

Ekraani eraldusvõime 
32PHS4001 / 32PHT4001 /32PHS4012: 

1366×768 
42PFS4012 / 43PFS4001/ 43PFT4001/ 

43PFS4012/ 49PFS4001/ 49PFT4001/ 
50PFS4012: 1920×1080 

Tuuner / vastuvõtt / ülekanne 
Antennisisend: 75 ohm koaksiaalkaabel 

(IEC75) 
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Toetatavad süsteemid: 
ATV: PAL, SECAM, NTSC 
DTV: DVB-T/C/T2 

Kaugjuhtimispult 
Patareid: 2×AAA 

Toiteallikas 
Peamine toiteallikas: 100-240V~, 50/60 Hz 
Ooterežiimi energiatarbe: ≤0,5 W 
Keskkonna temperatuur: 5-40 °C 
Energiatarbivus: 
32PHS4001 / 32PHT4001: 55W 
32PHS4012: 65W 
42PFS4012 / 43PFS4001 / 43PFT4001 / 
43PFS4012 : 75W 
49PFS4001/ 49PFT4001 : 110W 
50PFS4012 : 108W 

Mõõdud ja kaal 
32PHS4001 / 32PHT4001 
Ilma aluseta 
Mõõdud (L×K×S): 732×430×76 (mm) 
Kaal: 4,4Kg 
Alusega 
Mõõdud (L×K×S): 732×474×193 (mm) 
Kaal: 4,5Kg 
32PHS4012 
Ilma aluseta 
Mõõdud (L×K×S): 732×432×76 (mm) 
Kaal: 4,0Kg 
Alusega 
Mõõdud (L×K×S): 732×492×183 (mm) 
Kaal: 4,0Kg 
42PFS4012 
Ilma aluseta 
Mõõdud (L×K×S): 947×553×78 (mm) 
Kaal: 6,6Kg 
Alusega 
Mõõdud (L×K×S): 947×610×226 (mm) 
Kaal: 6,7Kg 
43PFS4001/ 43PFT4001 
Ilma aluseta 
Mõõdud (L×K×S): 970×564×75 (mm) 
Kaal: 8,3Kg 
Alusega 
Mõõdud (L×K×S): 970×614×219 (mm) 
Kaal: 8,5Kg 

43PFS4012 
Ilma aluseta 
Mõõdud (L×K×S): 969×567×83 (mm) 
Kaal: 7,4Kg 
Alusega 
Mõõdud (L×K×S): 969×625×226 (mm) 
Kaal: 7,5Kg 
49PFS4001/ 49PFT4001 
Ilma aluseta 
Mõõdud (L×K×S): 1102×639×82 (mm) 
Kaal: 9,6Kg 
Alusega 
Mõõdud (L×K×S): 1102×696×258 (mm) 
Kaal: 10,0Kg 
50PFS4012: 
Ilma aluseta 
Mõõdud (L×K×S): 1126×655×83 (mm) 
Kaal: 10,1Kg 
Alusega 
Mõõdud (L×K×S): 1126×713×226 (mm) 
Kaal: 10,3Kg 

 
 

Tarkvara 

Tarkvara värskendamine 
On võimalik, et teleri tarkvara on vaja 

värskendada. Tarkvara telerisse laadimiseks on 
vaja arvutit ja USB mäluseadet. Kasuta USB 
mäluseadet, millel on 256 MB vaba ruumi. 
Veendu, et kirjutamiskaitse on välja lülitatud. 

1. Käivita teleris värskendus. 
Tarkvaravärskenduse alustamiseks.... 
Vajuta MENU, vali SETTING ja vajuta OK. Vali 

Software Update (USB) (Tarkvaravärskendus 
(USB)), vajuta tarkvaravärskenduse alustamiseks 
OK.  

Määratle teler. 
Sisesta USB mälu ühte teleri USB liidesesse. 

USB mäluseadmesse kirjutatakse 
identifitseerimisfail. 

Lae alla teleri tarkvara. 
Sisesta USB mälu oma arvutisse. 
Otsi USB mäluseadmel fail üles ja kontrolli 

seda hoolikalt. Vaata, kas tarkvara nimetus on 
see, mis on allpool näha: 
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Mudel: Tarkvara nimetus 
32PHS4001 MSD3463_S_SN51_50.bin 
32PHS4012 MSD3463_S.bin 
32PHT4001 MSD3463 _SN51_50.bin 
42PFS4012 MSD3463_S_SN51_63.bin 
43PFS4001 MSD3463_S_AS358_70.bin 

43PFT4001 MSD3463_ AS358_70.bin 
49PFS4001 MSD3463_ AS358_35.bin 
49PFT4001 MSD3463_ AS358_35.bin 
50PFS4012 MSD3463_S_AS358_60.bin 
Kopeeri failid pärast nende allalaadimist USB 

mäluseadmesse. Ära paiguta faili ühtegi kausta. 
• Sisesta USB mäluseade telerisse.
• Vajuta peamenüü kuvamiseks MENU, vali

SETTING (SEADISTUSED) ja vajuta 
sisenemiseks OK. 

• Vali Software Update (USB)
(Tarkvaravärskendus (USB)), vajuta OK ja vali 
YES (JAH), teler värskendab tarkvara 
automaatselt.  

• Kui värskendusprotsess on 100% lõpetatud, 
taaskäivitab teler automaatselt alglaadimise. 

Värskenda teleri tarkvara 
Värskendus käivitub automaatselt. Teler lülitub 

umbes minutiks välja ja seejärel lülitub see 
uuesti sisse; palun oota. 
Märkus: 
• Ära kasuta kaugjuhtimispulti.
• Ära eemalda USB mäluseadet telerist.
• Hoia toide tarkvara uuendamise ajal

ühtlane, sest selle äkiline väljalülitumine 
kahjustab telerit. 

Avatud lähtekoodiga tarkvara 
Teler sisaldab avatud lähtekoodiga tarkvara. TP 

Vision Europe B.V. kohustub käesolevaga 
esitama vastava soovi korral tootes kasutatud 
autoriõigusega kaitstud avatud lähtekoodiga 
tarkvarapakettide koopia, mille taoline esitamine 
on vastavate litsentside põhjal nõutav. 

See pakkumine kehtib kuni kolm aastat pärast 
toote ostmist kõigile, kes on sellest teada 
saanud. Kirjuta lähtekoodi saamiseks inglise 
keeles e-posti aadressile 
open.source@tpvision.com. 

Avatud lähtekoodiga litsentsi 
väljavõte 
Käesolevas Philipsi teleris kasutatud mistahes 

avatud lähtekoodiga tarkvara kinnitused ja 
litsentsitekstid: 

Tegemist on dokumendiga, mis kirjeldab 
Philipsi teleris kasutatud lähtekoodi jaotust, mis 
kuuluvad kas GNU üldise avaliku litsentsi (GPL) 
või GNU vähem üldise avaliku litsentsi (LGPL) 
või mistahes muu avatud lähtekoodi litsentsi alla. 
Leiate juhised tarkvara lähtekoodi saamiseks 
kasutusjuhendist. 

PHILIPS EI ANNA MINGIT SELLE 
TARKVARAGA SEOTUD OTSEST EGA 
KAUDSET GARANTIID EGA MISTAHES 
GARANTIID KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE 
EGA ERIOTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA. 
Philips ei paku selle tarkvara tuge. Eelnev ei 
mõjuta teie garantiisid ega seadusjärgseid õigusi 
seoses mistahes teie ostetud Philipsi toote või 
toodetega. See kehtib vaid teile kättesaadavaks 
tehtud lähtekoodile. 

Teler sisaldab avatud lähtekoodiga tarkvara. TP 
Vision Europe B.V. kohustub käesolevaga 
esitama vastava soovi korral tootes kasutatud 
autoriõigusega kaitstud avatud lähtekoodiga 
tarkvarapakettide koopia, mille taoline esitamine 
on vastavate litsentside põhjal nõutav. See 
pakkumine kehtib kolm aastat pärast toote 
ostmist ja kõigile käesolevast teada saanud 
isikutele. Kirjutage lähtekoodi saamiseks inglise 
keeles aadressil... 

Intellectual Property Dept. 
TP Vision Europe B.V. 
Prins Bernhardplein 200 
1097 JB Amsterdam

43PFS4012         MSD3463_S_SN51_68.bin
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Veaotsing ja klienditugi 

Üldküsimused 
Telerit ei õnnestu sisse lülitada: 
• Eemaldage toitejuhe seinakontaktist. 

Oodake üks minut enne selle uuesti 
ühendamist. 

• Veenduge, et toitejuhe on kindlalt 
ühendatud. 

Kaugjuhtimispult ei tööta korralikult: 
• Veenduge, et kaugjuhtimispuldi patareid on 

sees vastavalt "+/-" pooluste märkidele. 
• Vahetage kaugjuhtimispuldi patareid välja, kui 

need on tühjenemas või tühjad. 
• Puhastage kaugjuhtimispulti ja teleri 

anduriläätsi. 
Teleri menüü on vales keeles: 
• Muuda teleri menüü keel soovitud keeleks. 
Kui lülitate teleri sisse/välja, kuuldub teleri 

korpusest müra: 
• Tegema ei pea midagi. Müra tuleneb teleri 

normaalsest paisumisest ja kokkutõmbumisest, 
kui see maha jahtub või üles soojeneb. See ei 
mõjuta teleri tööd. 

Probleemid kanalitega 
Paigaldamise käigus ei leitud ühtegi 

digikanalit:  
• Vt tehnilisi andmeid, veendumaks, et teler 

toetab teie riigis DVB-T või DVB-C standardit. 
• Veenduge, et kõik juhtmed on korralikult 

ühendatud. 
Varem paigaldatud kanaleid ei ole 

kanaliloendis näha: 
• Veendu, et valitud on õige kanaliloend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Probleemid pildiga 
Teler on sisse lülitatud, aga pilt puudub: 
• Veenduge, et antenn on korralikult teleriga 

ühendatud. 
• Veenduge, et teleri allikaks on valitud õige 

seade. 
Heli on kuulda, aga pilt puudub: 
• Veenduge, et olete seadistanud õiged pildi 

seadistused. 
Halb antenniühenduse vastuvõtt: 
• Veenduge, et antenn on korralikult teleriga 

ühendatud. 
• Kõlarid, maandamata heliseadmed, 

neoontuled, kõrged hooned ja muud suured 
objektid võivad vastuvõtu kvaliteeti mõjutada. 
Proovige võimaluse korral parandada vastuvõtu 
kvaliteeti, muutes antenni suunda või viies 
seadmeid telerist eemale. 

• Kui vastuvõtt on halb ainult ühel kanalil, 
proovige kanalit häälestada. 

Halva kvaliteediga pilt ühendatud 
seadmetest: 

• Veenduge, et seadmed on korralikult 
ühendatud. 

• Veenduge, et olete seadistanud õiged pildi 
seadistused. 

Pilt ei mahu ekraanile ära; see on liiga suur või 
liiga väike: 

• Proovige kasutada erinevat pildiformaati. 
Pildi asend on vale: 
• Osade seadmete pildisignaalid ei pruugi 

ekraanile õigesti sobituda. Kontrollige seadme 
väljundsignaali. 

Probleemid heliga 
Pilti on näha, aga heli on halva kvaliteediga: 
• Veenduge, et juhtmed on korralikult 

ühendatud. 
• Veenduge, et helitugevus ei ole 0. 
• Veenduge, et heli ei ole summutatud. 
• Veenduge, et olete seadistanud õiged 

heliseadistused. 
Pilti on näha, aga heli on kuulda ainult ühest 

kõlarist: 
• Veenduge, et helitasakaal on määratud 

keskele. 
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Probleemid HDMI ühendusega 
Teil on probleeme HDMI seadmetega: 
• Pange tähele, et HDCP (High-Bandwidth

Digital Content Protection) tugi võib pikendada 
HDMI seadme sisu nähtavale ilmumise aega. 

• Kui teler ei tunne HDMI seadet ära ja
nähtavale ilmub vastav pilt, proovige teha 
signaaliallikaks mõni teine seade ja seejärel see 
endiseks tagasi vahetada. 

• Kui heli on katkendlik, veenduge, et HDMI
seadme väljundi seadistused on õiged. 

Probleemid arvutiühendusega 
Arvutist telerisse saabuv pilt ei ole stabiilne: 
• Veenduge, et arvuti kasutab õiget

resolutsiooni ja värskendussagedust. 
• Seadke teleri pildiformaat sobivaks.

Võtke meiega ühendust 
Kui te ei suuda probleemi lahendada, vaadake 

mudeli KKK vastuseid siit: 
www.philips.com/support. 

Kui probleemi ei suudeta lahendada, võtke 
ühendust kohaliku Philipsi 
klienditeeninduskeskusega. 

Hoiatus 
Ärge püüdke telerit ise parandada. See võib 

põhjustada tõsiseid vigastusi, teleri pöördumatut 
kahjustumist või tühistada teleri garantii. 

Märkus: 
Philipsi klienditeeninduskeskusega 

kontakteerumisel peab olema käepärast teleri 
mudel ja seerianumber. Need on trükitud teleri 
taha/alla ja pakendile. 

Kasutustingimused, 
autoriõigused ja 
litsentsid 

Kasutustingimused 
2017© TP Vision Europe B.V. Kõik õigused 

reserveeritud. Tehnilisi andmeid võidakse muuta 
ilma ette teatamata. Kaubamärgid kuuluvad 
Koninklijke Philips N.V-le või nende vastavatele 
omanikele. TP Vision Europe B.V. jätab endale 
õiguse muuta tooteid igal ajal ilma kohustuseta 
eelnevaid tooteid muutustele vastavaks 
reguleerida. 

Käesoleva kasutusjuhendi materjali peetakse 
süsteemi kavandatavaks kasutusviisiks piisavaks. 
Kui toode või selle eraldi mooduleid või 
toiminguid kasutatakse muul otstarbel, kui siin 
on kirjeldatud, tuleb hankida sellise kasutamise 
sobilikkuse ja võimalikkuse kinnitus. TPVision 
Europe B.V. garanteerib, et materjal ise ei riku 
ühtegi Ameerika Ühendriikide patenti. Muud 
otsesed või kaudsed garantiid puuduvad. 

TP Vision Europe B.V. ei saa pidada 
vastutavaks ei käesoleva dokumendi sisus 
esinevate vigade ega mistahes muude 
probleemide eest, mis tulenevad selle 
dokumendi sisust. Philipsile teatatud vead 
parandatakse ja avaldatakse Philipsi klienditoe 
veebilehel nii kiiresti kui võimalik. 

Autoriõigused ja litsentsid 
HDMI: 

MHL: 

Dolby: 
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