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Kaugjuhtimispuldi nupud 
 
1 Ooterežiim 
2 Kursor üles 
3 Kursor paremale 
4 OK/Peata 
5 Kanali valimine 
6 Pildi suurus 
7 Kanali/Allika vahetamine 
8 Järgmine kanal 
9 Helitugevuse suurendamine 
10 TV/ Menüüst väljumine 
11 Allika valimine 
12 KOLLANE 
13 SININE 
14 Hoia 
15 Värskenda 
16 Indekslehekülg 
17 Näita 
18 Laienda 
19 Mix 
20 Teletekst 
21 Kellaaeg/ Alamlehekülg 
22 PUNANE 
23 ROHELINE 
24 Heli välja lülitamine 
25 Mono/Stereo – duaalne A-B 
26 Helitugevuse vähendamine 
27 Eelmine kanal 
28 Viimasena vaadatud programm 
29 Info (kanalitabel) 
30 Menüü 
31 Kursor alla 
32 Kursor vasakule 
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TFT televiisor 
 
VAADE EEST 
 
VAADE TAGANT 
 
Voolujuhtme pesa 
Sisse/välja lülitamise nupp 



30 
 
A Kõrvaklapid 
B Audio sisend (vasak, parem) 
C Video sisend 
D S-VHS sisend 
E OOTEREŽIIMI nupp 
F TV/AV nupp 
G MENÜÜ nupp 
H Järgmise/eelmise kanali valimise nupud 
I Helitugevuse suurendamise/vähendamise nupud 
J Voolujuhtme pesa 
K Sisse/välja lülitamise nupp 
L Antenn 
M Audio väljund vasak, parem 
N Scart 1 
O Scart 2 Täis scart 
P Audio sisend VGA jaoks) 
R VGA sisend 
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TFT televiisori seinale paigaldamine (valikuline) 
1- TFT televiisori seinale paigaldamiseks tuleb esmalt eemaldada televiisori jalg (joonis 1). 
Keerake välja neli kruvi (M4 x 6), mis hoiavad televiisori jalga TFT paneeli küljes, ning 
eemaldage jalg TFT paneeli küljest. 
 
2- Asetage 4 plastiktihvti TFT tagaküljel asuvatesse ümmargustesse kruviaukudesse ning 
kruvige need 4 (M6 x 20) kruviga TFT paneeli külge. 
 
3- Paigaldage seinale nelja ankru (M7 x 30) ja 4 kruviga (M4 x 30) tugi, nagu näidatud 
joonisel 2. 
Leidke seinal koht, kuhu TFT paneel asetada. Märgistage pliiatsiga toe 4 kinnituskohta. 
Puurige augud plastikankrute jaoks ning fikseerige seinatugi 4 kruviga (M4 x 30). 
 
4- Tõstke TFT paneel üles ning riputage see TFT tagaküljel oleva 4 väljaulatuva kruvi abil 
seinatoe aukude külge. 
 
TFT PANEEL 
KRUVIAUGUD PLASTIKTIHVTIDE JAOKS 
4 KRUVI (M4 X 6) 
TELEVIISORI JALG 
 
JOONIS 1 
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(valikuline) 
 
TFT PANEEL 
KRUVIAUGUD PLASTIKTIHVTIDE JAOKS 
4 KRUVI (M6 X 20) 
KRUVI (M4 X 30) 
PLASTIKANKUR (M7 X 30) 
PLASTIKTIHVTID 
SEINATUGI 
SEIN 
 
SEINATUGI 
 
 
JOONIS 2 
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Ettevalmistused 
Ventilatsiooni jaoks jätke igas suunas ümber televiisori vähemalt 10cm vaba ruumi. 
Igasuguste rikete või ohtlike olukordade vältimiseks ärge asetage televiisori peale mitte 
mingisuguseid esemeid. 
Kasutage seda seadet troopilises ja/või mõõdukas kliimas. 
 
Omadused 
• Kaugjuhtimisega värviteleviisor 
• Võimalik eelseadistada 100 programmi VHF, UHF lainealalt või kaabelkanalitest. 
• Häälestab kaabelkanaleid. 
• TV käsitsemine on menüüsüsteemi abil väga lihtne. 
• Televiisoril on 2 Euroconnector pesa väliste seadmete (nagu näiteks video, 

videomängude, audiokeskuse jne) jaoks. 
• Stereoheli süsteem (Saksa + Nicam). 
• Täisfunktsionaalne teletekst. 

Fastext (10 lehekülge), TOP tekst. 
• Võimalik ühendada kõrvaklappidega. 
• Otseligipääs kanalitele. 
• A.P.S. (automaatne programmeerimise süsteem). 
• Kõikidele programmidele saab nime anda. 
• Kahe viimati vaadatud programmi vahel lülitumine. 
• Automaatne edaspidi või tagurpidi häälestamine. 
• Unetaimer. 
• Lapselukk. 
• Automaatne heli välja lülitamine, kui ülekanne puudub. 
• Täisekraan (16:9), zoom, kirjakast, subtiitrid, tavasuurus (4:3), 14:9, WSS 

(laiekraansignaali) automaatlülitus. 
• NTSC taasesitus. 
• Saadaval esi-SVHS. 
• Saadaval esi-AV sisend. 
• AVL (automaatne helitugevuse piiramine). 
• Kui signaali ei tuvastata, lülitab televiisor end 5 minuti pärast automaatselt ooterežiimile. 
• PLL (kanaliotsing). 
• PC sisend (toetab kuni WXGA 1280 x 768). 
• PC stereo audio sisend. 
• Plug&Play Windows 9x, ME, 2000, XP jaoks 
• 4h Comb filter. 
• Audioväljund. 
 
Paneeli omadused 
Suur eristusvõime, 30-tolline TFT LCD kuvar. 
WXGA eraldusvõime (1280 x 768). 
Kontrastsuse määr (tavaliselt 800:1). 
Heledus (tavaliselt) 550 cd/m². 
Reaktsiooniaeg (tavaliselt) 8 millisekundit. 
Vaatenurk (tavaliselt) 170° (horisontaalne) ja 170° (vertikaalne). 



16,7 miljonit värvi. 
 
Ohutusmeetmed 
1. Toiteallikas 
Vastuvõtjat toiteks peaks kasutama ainult 230V, 50Hz vahelduvvoolu. Kindlustage oma 
mugavuse huvides, et te valite õige pinge. 
 
2. Toitejuhe 
Toitejuhe tuleks asetada nii, et selle peal ei kõnnitaks ja et see ei oleks teiste esemete alla ega 
vahele surutud. Pöörake erilist tähelepanu juhtmele seal, kus see siseneb pistikusse, 
seinapessa ja kohas, kus see vastuvõtjast väljub. 
 
3. Niiskus ja vesi 
Ärge kasutage seda seadet niiskes kohas (vältige vannituba, kraanikaussi köögis ja 
pesumasina lähedust). Ärge jätke seda seadet vihma või vee kätte, kuna see võib ohtlik olla. 
Ärge asetage televiisori peale vedelikuga täidetud esemeid. Vältige vedelike tilkumist ja 
pritsimist. 
 
4. Puhastamine 
Enne puhastamist ühendage vastuvõtja seinakontaktist lahti. Ärge kasutage vedelaid või 
aerosool puhastajaid. Kasutage pehmet ja kuiva lappi. 
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5. Ventilatsioon 
Pilud ja avad vastuvõtjal on mõeldud ventilatsiooni jaoks ja usaldusväärse töötamise 
tagamiseks. Ülekuumenemise ennetamiseks ei tohi neid avasid blokeerida aga mingil muul 
moel katta. 
 
6. Äike 
Tormi ja äikese ajal või puhkusele minnes eemaldage voolujuhe seinapistikust. 
 
7. Varuosad 
Kui tarvis läheb varuosi, tehke kindlaks, et teenindustehnik kasutab tootja poole määratud või 
originaalile vastavate omadustega varuosi. Omavolilised asendamised võivad kaasa tuua 
tulekahju, elektrilöögi või muud ohud. 
 
8. Teenindus 
Palun jätke kogu teenindus kvalifitseeritud personalile. Ärge eemaldage katet, kuna see võib 
kaasa tuua elektrilöögi. 
 
9. Avatud tuleallikad 
Ärge asetage aparaadile avatud tuleallikaid. 
HOIATUS: kui seadet pikka aega ei kasutata, eemaldage toide. 

Instruktsioonid utiliseerimiseks: 

• Pakend ja pakendi abimaterjalid on korduvkasutatavad ning tuleks üldiselt 

korduvkasutusse lasta. Pakendimaterjalid, nagu näiteks kilekott, tuleb laste 

haardeulatusest eemal hoida. 

• Patareisid, isegi neid, mis on raskemetallidevabad, ei tohiks koos majapidamisprahiga 

välja visata. Palun vabanege kasutatud patareidest keskkonnasõbralikul moel. Uurige 

oma piirkonnas kehtivaid määruseid.  
• LCD paneeli külmkatoodi fluorestsentslamp sisaldab väikest hulka elavhõbedat. Palun 

järgige utiliseerimisel kohalikku korda või määruseid. 
 
„LCD paneel on väga kõrgtehnoloogiline toode umbes miljoni õhukese kiletransistoriga, 
andes teile peente detailidega pildi. Aeg-ajalt võib ekraanile ilmuda mõni mitteaktiivne 
piksel sinise, rohelise või punase fikseeritud punktina. Palun pange tähele, et see ei 
mõjuta teie toote töötamist.“ 
 
„KUI TE KODUST LAHKUTE, ÄRGE JÄTKE OMA TELEVIISORIT 
OOTEREŽIIMILE VÕI TÖÖLE “ 
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Enne oma televiisori sisse lülitamist 
Voolutoide 
OLULINE: televiisor on loodud 230V, 50Hz vahelduvvoolu peal töötamiseks. 
Pärast lahti pakkimist laske televiisoril enne vooluallikaga ühendamist soojeneda ümbritseva 
keskkonna temperatuurini. 
 
Ühendused RF sisendi pessa 
 
[joonisel] 
KAABEL-TV 
TELEVIISORI TAGA 
 
• Ühendage õhuantenni või kaabel TV pistik televiisori taga asuvasse RF sisendi pessa ning 

ühendage kõigi seadmete (VCR, DVB) televiisori väljundipesast tulev kaablipistik samuti 
sinna pessa. 

 
Kuidas ühendada muid seadmeid 
OLULINE: enne iga välise seadme ühendamist lülitage televiisor välja. 
Pesad väliste seadmete ühendamiseks on televiisori tagaküljel (valikuline). Teiste seadmete 
ühendamiseks Euroconnectori abil vaadake vastavate toodete kasutusjuhendeid. 
 
Patareide sisestamine kaugjuhtimispulti 
• Asetage patareid õiges suunas, nagu allpool näidatud. 
• Eemaldage kaugjuhtimispuldi taga olev patareikate, tõmmates märgistatud osa õrnalt 

ülespoole. 
• Sisestage kaks MN2400 AAA või samaväärset tüüpi patareid. 
• Asetage patareikate tagasi. 
 
MÄRKUS: eemaldage patareid kaugjuhtimispuldist, kui seda pikka aega ei kasutata. Muidu 

võivad lekkivad patareid seda kahjustada. 

 

Televiisori sisse/välja lülitamine 
Televiisori sisse lülitamiseks: 
Teie televiisori sisse lülitamiseks on kaks sammu: 
1- Ühendage voolutoite juhe süsteemiga. Vajutage televiisori esiküljel olevat sisse/välja 
lülitamise nuppu. Seejärel lülitab televiisor end ooterežiimile ning televiisori esiküljel olev 
indikaatortuli läheb punaseks. 
2- Televiisori ooterežiimilt sisse lülitamiseks: 
Vajutage numbrinuppu kaugjuhtimispuldil, nii et valitakse programmi number 
VÕI 
Vajutage „...“, „-P/CH“ või „P/CH+“ nuppu televiisori peal või vajutage „-P/CH“ või 
„P/CH+“ nuppu kaugjuhtimispuldil, nii et valitakse välja eelmisel välja lülitamisel viimasena 
vaadatud programm. 
Mõlemal puhul lülitub televiisor sisse ning indikaatortuli läheb roheliseks. 
 
Televiisori välja lülitamiseks: 
Vajutage kaugjuhtimispuldil ooterežiimi nuppu, nii et televiisor lülitub ooterežiimile ning 
ROHELINE INDIKAATORTULI muutub PUNASEKS. 



VÕI 
Vajutage televiisori peal olevat „...“ nuppu, nii et televiisor lülitub välja ning ROHELINE 
INDIKAATORTULI muutub PUNASEKS. 
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Televiisori täielikult välja lülitamiseks vajutage sisse/välja lülitamise nuppu  
VÕI 
Eemaldage toitejuhe vooluvõrgust. 
 
Televiisori kasutamine 
Te saate oma televiisorit kasutada nii kaugjuhtimispuldi kui ka televiisoril asuvate nuppude 
abil. 
 
Algne APS (automaatne programmeerimise süsteem) 
Järgnev menüü kuvatakse ekraanil, kui te televiisori esimest korda sisse lülitate. APS otsib ja 
sorteerib kõik programmid ning salvestab need automaatselt teie televiisorisse vastavalt teie 
piirkonna programmisüsteemide ülekannetele. 
 
APS-i käivitumise tühistamiseks vajutage „TV“ nuppu. Esmalt valige keel ja riik, kasutades 
„^“ / “v“ ja „<“ / „>“ nuppe. See mõjutab APS-i sorteerimisprotsessi. APS-i käivitamiseks 
valige autoset, kasutades „^“ / “v“ nuppe ja vajutage „<“ / „>“ või „OK“ nuppu. 
 
Pärast APS-i lõppemist ilmub ekraanile programmitabel. Programmitabelis näete te 
programmi numbreid ja programmidele antud nimesid. 
Kui teile ei sobi programmide asukohad ja/või nimed, saate neid muuta APS-i seadete menüüs 
alammenüüs. (Programmitabeli seletuse jaoks vaadake lehekülge 41.) 
 
Kasutamine televiisoril olevate nuppude abil 
Helitugevust ja kanaleid saab valida televiisoril olevate nuppude abil. 
 
Helitugevuse määramine 
Helitugevuse vähendamiseks vajutage „VOLUME-„ nuppu ning helitugevuse 
suurendamiseks vajutage „VOLUME+“ nuppu, nii et helitugevuse liugskaala kuvatakse 
ekraani all keskel. 
 
Programmi valimine 
Vajutage järgmise programmi valimiseks „P/CH+“ nuppu ning eelmise programmi 
valimiseks „P/CH-“ nuppu. 
Televiisoril olevaid „P/CH+ / P/CH-“ ja „VOLUME- / VOLUME+“ nuppe kasutatakse 
menüüs navigatsiooninuppudena. 
 
Menüüsse sisenemine 
Vajutage menüüsse sisenemiseks televiisori kontrollpaneelil olevat „MENU“ nuppu. 
Televiisoril olevaid „P/CH+ / P/CH-“ ja „VOLUME- / VOLUME+“ nuppe kasutatakse 
menüüs navigatsiooninuppudena. 
 
AV režiim 
Vajutage oma televiisori AV režiimile lülitamiseks kontrollpaneelil olevat „TV / AV“ nuppu. 
(AV režiimide kohta vaadake lehekülg 45). 
 
Kasutamine kaugjuhtimispuldi abil  
Teie televiisori kaugjuhtimispult on loodud teie valitud mudeli kõigi funktsioonide 
juhtimiseks. Funktsioone kirjeldatakse vastavalt teie televiisori menüüsüsteemile. 



Menüüsüsteemi funktsioone kirjeldatakse „Menüüsüsteemi“ peatükis. 
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Helitugevuse määramine 
Helitugevuse suurendamiseks vajutage „... +“ nuppu. Helitugevuse vähendamiseks vajutage 
„- ...“ nuppu. Helitugevuse liugskaala kuvatakse ekraani all keskel. 
 
Programmi valimine 
(Eelmine või järgmine programm) 
• Eelmise programmi valimiseks vajutage „-P/CH“ nuppu. 
• Järgmise programmi valimiseks vajutage „P/CH+“ nuppu. 
 
Programmi valik (otseligipääs): 
Vajutage programmi 0 kuni 9 valimiseks kaugjuhtimispuldi numbrinuppe. Televiisor lülitub 
pärast lühikest viivitust valitud kanalile. 
• Kahekohalise programminumbri valimiseks sisestage teine number kahe sekundi jooksul 

peale esimese numbri vajutamist. 
 
Menüüsüsteem 
Teie televiisor on varustatud menüüsüsteemiga, et multifunktsionaalset süsteemi kergelt 
juhtida. Vajutage menüüsse sisenemiseks „M“ nuppu. „M“ nupul on kaks funktsiooni. Selle 
esimene funktsioon on menüü avamine ja sulgemine, teine funktsioon on alammenüü 
sulgemine ja selle ülemmenüü avamine. 
Vajutage menüüpealkirja valimiseks  „<“ / „>“  nuppe ning seejärel menüüvaliku valimiseks 
„^“ / “v“ nuppe ja „<“ / „>“ või „OK“ nuppu menüüvalikusse sisenemiseks. Menüüst 
väljumiseks vajutage „M“ nuppu. 
 
Pildi menüü 
 „<“ / „>“ nuppu vajutades valige teine ikoon. Ekraanile ilmub pildi menüü. 
 
Heledus 
„^“ / “v“ nuppu vajutades valige brightness. Ekraanil on näha tekst „right/left to adjust 
brightness“. Heleduse suurendamiseks vajutage  „>“ nuppu. Heleduse vähendamiseks 
vajutage „<“ nuppu. Heledusastet saab reguleerida vahemikus 0 kuni 100. 
 
Kontrastsus 
„^“ / “v“ nuppu vajutades valige contrast. Ekraanil on näha tekst „right/left to adjust 
contrast“. Kontrastsuse suurendamiseks vajutage  „>“ nuppu. Kontrastsuse vähendamiseks 
vajutage „<“ nuppu. Kontrastsuse astet saab reguleerida vahemikus 0 kuni 100. 
 
Teravus 
„^“ / “v“ nuppu vajutades valige sharpness. Ekraanil on näha tekst „right/left to adjust 
sharpness“. Teravuse suurendamiseks vajutage  „>“ nuppu. Teravuse vähendamiseks 
vajutage „<“ nuppu. Teravusastes saab reguleerida vahemikus 0 kuni 8. 
 
Värv 
„^“ / “v“ nuppu vajutades valige color. Ekraanil on näha tekst „right/left to adjust color“. 
Värvide suurendamiseks vajutage  „>“ nuppu. Värvide vähendamiseks vajutage „<“ nuppu. 
Värviastet saab reguleerida vahemikus 0 kuni 100. 
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Tint 
See valik kuvatakse pildi menüüs kui televiisor on AV režiimil ja NTSC signaalil. „^“ / “v“ 
nuppu vajutades valige tint. Ekraanil on näha tekst „right/left to adjust tint“. Tindi 
suurendamiseks vajutage  „>“ nuppu. Tindi vähendamiseks vajutage „<“ nuppu. Tindiastet 
saab reguleerida vahemikus 0 kuni 100. 
 
Kui televiisor on AV režiimil, võivad pildimenüü valikud (heledus, kontrast, teravus ja värv) 
vajada uuesti reguleerimist. 
 
Kui televiisoriga on ühendatud VGA: 
 
Heledus 
„^“ / “v“ nuppu vajutades valige brightness. Ekraanil on näha tekst „right/left to adjust 
brightness“. Heleduse suurendamiseks vajutage  „>“ nuppu. Heleduse vähendamiseks 
vajutage „<“ nuppu. Heledusastet saab reguleerida vahemikus 0 kuni 100. 
 
Kontrastsus 
„^“ / “v“ nuppu vajutades valige contrast. Ekraanil on näha tekst „right/left to adjust 
contrast“. Kontrastsuse suurendamiseks vajutage  „>“ nuppu. Kontrastsuse vähendamiseks 
vajutage „<“ nuppu. Kontrastsusastet saab reguleerida vahemikus 0 kuni 100. 
 
Faas 
„^“ / “v“ nuppu vajutades valige phase. Ekraanil on näha tekst „right/left to adjust phase“. 
Faasi suurendamiseks vajutage  „>“ nuppu. Faasi vähendamiseks vajutage „<“ nuppu. 
Faasiastet saab reguleerida vahemikus 0 kuni 100. 
 
Akna menüü 
„<“ / „>“ nuppu vajutades valige kolmas ikoon. Ekraanile ilmub akna menüü. 
 
Pildi suurus 
„^“ / “v“ nuppu vajutades valige image size. Ekraanil on näha tekst „right/left to change 
image size“. „<“ / „>“ nuppu vajutades saate muuta pildi suuruseks täida kõik (16:9), zoom, 
kirjakast, subtiitrid, tavaline (4:3), 14:9 ja auto. 
Saate pildisuuruse sisestada otse, vajutades „...“ nuppu. 
 
Kui televiisoriga on VGA pesa kaudu ühendatud arvuti 
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Pildi suurus 
„^“ / “v“ nuppu vajutades valige image size. Ekraanil on näha tekst „right/left to change 
image size“. „<“ / „>“ nuppu vajutades saate muuta pildi suuruseks täida kõik, täida 1:1 ja  
täida aspekt. 
 
 h asend 
„^“ / “v“ nuppu vajutades valige h position. Ekraanil on näha tekst „right/left to change h 
position“. Ekraani vasakule nihutamiseks vajutage „>“ nuppu. Ekraani paremale 
nihutamiseks vajutage „<“ nuppu. h asendit saab reguleerida vahemikus 0 kuni 100. 
 
v asend 
„^“ / “v“ nuppu vajutades valige v position. Ekraanil on näha tekst „right/left to change v 
position“. Ekraani vasakule nihutamiseks vajutage „>“ nuppu. Ekraani paremale 
nihutamiseks vajutage „<“ nuppu. v asendit saab reguleerida vahemikus 0 kuni 100. 
 
Audio menüü 
„<“ / „>“ nuppu vajutades valige neljas ikoon. Ekraanile ilmub audio menüü. 
 
Helitugevus 
„^“ / “v“ nuppu vajutades valige volume. Ekraanil on näha tekst „right/left to adjust 
volume“. Helitugevuse suurendamiseks vajutage „>“ nuppu. Helitugevuse vähendamiseks 
vajutage „<“ nuppu. Helitugevust saab reguleerida vahemikus 0 kuni 54. 
 
Kõrvaklappide helitugevus 
„^“ / “v“ nuppu vajutades valige hp volume. Ekraanil on näha tekst „right/left to adjust hp 
volume“. Kõrvaklappide helitugevuse suurendamiseks vajutage „>“ nuppu. Kõrvaklappide 
helitugevuse vähendamiseks vajutage „<“ nuppu. Kõrvaklappide helitugevust saab 
reguleerida vahemikus 0 kuni 100. 
 
Kõrvaklappide helirežiim 
„^“ / “v“ nuppu vajutades valige hp sound mode. Ekraanil on näha tekst „right to adjust hp 
sound mode“. Kõrvaklappide helirežiimi muutmiseks vajutage „>“ nuppu. 
Kõrvaklappide helirežiimi kasutatakse kõrvaklappide helirežiimi tuvastamiseks. 
Kõrvaklappide helirežiimi saab seada mono, stereo, dual a või dual b peale vastavalt 
ülekandele. 
 
Tasakaal 
„^“ / “v“ nuppu vajutades valige balance. Ekraanil on näha tekst „right/left to adjust 
balance“. Tasakaalu paremale suurendamiseks vajutage „>“ nuppu. Tasakaalu vasakule 
vähendamiseks vajutage „<“ nuppu. Tasakaaluastet saab reguleerida vahemikus -50 kuni 50. 
 
Ekvalaiser 
„^“ / “v“ nuppu vajutades valige equalizer. Ekraanil on näha tekst „right/left for equalizer 
settings“. Ekvalaiseri menüüsse sisenemiseks vajutage „<“ / “ >“ või „OK“ nuppu. 
Ekvalaiseri menüüs saab „<“ / “ >“ nuppu vajutades muuta helirežiimi user, flat, pop, rock, 
jazz ja classic vahel. Ekvalaiseri menüüseadeid saab muuta ainult siis, kui sound mode on 
seatud  user peale. „^“ / “v“ nuppu vajutades valige soovitud sagedus ning „<“ / “ >“ nupu 
abil suurendage või vähendage sageduslisa. 



Ekvalaiseri menüüst väljumiseks vajutage „M“ nuppu. 
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AVL 
„^“ / “v“ nuppu vajutades valige AVL. Ekraanil on näha tekst „right/left for AVL on/off“. 
AVL-i sisse või välja lülitamiseks vajutage „<“ / “ >“ nuppu. 
 
Ruumiline heli 
Seda kasutatakse helile ruumilise efekti andmiseks. „^“ / “v“ nuppu vajutades valige wide 
sound. Ekraanil on näha tekst „right/left for wide sound off/stereo/mono“. Ruumilise heli 
sisse või välja lülitamiseks vajutage „<“ / “ >“ nuppu. 
 
Dünaamiline bass 
Dünaamilist bassi kasutatakse televiisori bassiefekti suurendamiseks. 
„^“ / “v“ nuppu vajutades valige dynamic bass. Ekraanil on näha tekst „right/left for 
dynamic bass on/off“. Dünaamilise bassi sisse või välja lülitamiseks vajutage „<“ / “ >“ 
nuppu. 
 
Valikute menüü 
„<“ / „>“ nuppu vajutades valige viies ikoon. Ekraanile ilmub valikute menüü. 
 
Keel 
„^“ / “v“ nuppu vajutades valige language. Ekraanil on näha tekst „right/left to change 
language“. Keele valimiseks vajutage „<“ / “ >“ nuppu. 
 
Videomakk 
See valik kuvatakse ainult siis, kui televiisor on AV režiimil. „^“ / “v“ nuppu vajutades valige 
VCR. Ekraanil on näha tekst „right/left to change vcr status“. VCR sisse või välja 
lülitamiseks vajutage „<“ / “ >“ nuppu. 
 
Osd aegumine 
„^“ / “v“ nuppu vajutades valige osd timeout. Ekraanil on näha tekst „right/left to change 
osd timeout“. Osd aegumise muutmiseks 5, 15 või 60 sekundi peale vajutage „<“ / “ >“ 
nuppu. 
 
Menüü taust 
„^“ / “v“ nuppu vajutades valige menu background. Ekraanil on näha tekst „right to change 
menu background“. Saate muuta menüü tausta poolläbipaistvaks või läbipaistmatuks, 
vajutades „>“ nuppu.  
 
Lapselukk 
Te saate kasutada seda omadust, et takistada lastel televiisori sisse lülitamist või ilma 
kaugjuhtimispuldita programmide või seadete jne muutmist. 
„^“ / “v“ nuppu vajutades valige child lock. Ekraanil on näha tekst „left/right to change“. 
Lapselukku saab „<“ või “ >“ nupu abil kas sisse või välja lülitada. Kui on valitud off, ei ole 
teleka kasutamises mingeid muutusi. Kui valitud on on, saab telekat kasutada ainult 
kaugjuhtimispuldiga. 
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Scart 2 väljund 
„^“ / “v“ nuppu vajutades valige scart 2 out. Ekraanil on näha tekst „left/right to select scart 
2 out“. Te saate seada scart 2 väljundi Scart 1, tüüneri või FAV peale, vajutades „<“ / “ >“ 
nuppu. 
 
Unetaimer 
„^“ / “v“ nuppu vajutades valige sleep timer. Ekraanil on näha tekst „adjust sleeptimer“. 
Saate määrata uneaja 0, 10, 20, 30, ..., 110 või 120 minuti peale, vajutades „<“ / “ >“ nuppu. 
Unetaimerit kasutatakse televiisori välja lülitamiseks ette määratud ajal. 
 
Teleteksti keel 
„^“ / “v“ nuppu vajutades valige teletext language. Ekraanil on näha tekst „left/right to 
change teletext language“. Te saate seada teleteksti keele lääne-euroopa, ida-euroopa, 
kreeka-türgi, vene või araabia peale, vajutades „<“ / “ >“ nuppu. 
 
Seadete menüü 
„<“ / „>“ nuppu vajutades valige kuues ikoon. Ekraanile ilmub seadete menüü. 
• Kui kujunduse menüüs on valitud täisekraani valik, on seadete menüü selline, nagu 

allpool näha. 
 
TV tüüner 
„^“ / “v“ nuppu vajutades valige tv tuner. Ekraanil on näha tekst „<ok> to activate tuner 
menu“. Sisenege menüüsse, vajutades „<“ / „>“ või „OK“ nuppu. TV tüüneri menüül on 
kaks alammenüüd: aps ja programmeerimine. 
 
Aps menüü 
TV tüüneri menüüs „<“ / „>“ nuppu vajutades valige teine ikoon. Ekraanile ilmub aps menüü. 
 
Programmitabel 
„^“ / “v“ nuppu vajutades valige program table. Ekraanil on näha tekst „right/left to enter 
program table“. Sisenege järgnevasse programmitabelisse, vajutades „<“ / „>“ või „OK“ 
nuppu. 
Programmitabelisse saab siseneda ka otse „...“ nuppu vajutades. 
 
[tabel] 
 
Kursorit neljas suunas liigutades pääsete samal leheküljel ligi 30 programmile. 
Navigatsiooninuppude abil lehekülgi üles või alla kerides saate valida TV režiimil (välja 
arvatud AV režiimil) kõik programmid. 
 
Programmitabelis töötavad „^“ / “v“ nupud kui „suund üles“ ja „suund alla“. Kursori 
liikumise läbi toimub programmide valik automaatselt. 
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Programmi number on vahemikus 01 ja 99. 00 programmitabelis ei näidata. Programmi nime 
pikkuseks on 5-kohaline märgijada. Automaatselt pannakse programmi nimeks näiteks „C20“ 
või „S07“ (programmi tüüp ja number) või häälestatud programmi nimi, kui see on määratud. 
Programmitabeli allosas on programmi sorteerimise funktsiooni sektsioon. Iga funktsiooni 
aktiveerib värvinupp (näidatud ülalpool). Delete abil saate programme kustutada. Insert 
sisestab vana programmi kohale uue. Name lubab muuta programmi nime. 
 
Kustutamine: 
Kustutamise protsessi jaoks vajutatakse PUNAST nuppu. Ekraanile ilmub järgmine 
hoiatusmenüü. Aktiveeritud kustutusprotsessi tühistamiseks vajutage „M“. „OK“ nupu 
vajutamine kustutab valitud programmi programmide nimekirjast ja allpool olevad 
programmid liiguvad ühe võrra ülespoole. 
 
Sisestamine: 
Valige navigatsiooninuppude abil programm, mida soovite sisestada. Vajutage ROHELIST 
nuppu. Navigatsiooninuppude abil liigutage valitud programm soovitud kohta ning vajutage 
veelkord ROHELIST nuppu.  
 
Nimi: 
Soovitud programmi nime vahetamiseks valige see programm ning vajutage KOLLAST 
nuppu. Ekraanile ilmub järgmine menüü. 
 
Valitud nime esimene täht on esile toodud. Tähe muutmiseks saab kasutada „^“ / “v“ nuppu 
ning järgmiste tähtede muutmiseks „<“ / „>“ nuppu. Kui kursor on programmi nime viimasel 
tähel, liigutab „>“ nupu vajutus kursori nime algusesse. Ja vastupidi, programmi nime 
esimesel tähel olles „<“ nupu vajutamine viib kursori nime lõppu. 
 
Riik 
„^“ / “v“ nuppu vajutades valige country. Ekraanil on näha tekst „right/left to change 
country“. „<“ / „>“ nuppu vajutades valige oma asukohariik. 
 
Autoset 
„^“ / “v“ nuppu vajutades valige autoset. Ekraanil on näha tekst „<ok> to activate autoset“. 
„<“ / „>“ või „OK“ nuppu vajutades ilmub ekraanile järgmine menüü. Kui te soovite autoset 
funktsiooni tühistada, vajutage „M“ nuppu. Lähete tagasi aps menüüsse.  
Kui te vajutate „M“ nuppu peale autoseti käivitumist, ilmub ekraanile programmitabel. 
 
Kui vajutatakse „OK“ nuppu, käivitub autoset funktsioon, ning ekraanile ilmub järgmine 
menüü. 
 
Pärast autoseti lõppu ilmub ekraanile programmitabel. 
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TV tüüneri menüüs „<“ / „>“ nupu vajutamisega valige esimene ikoon. Ekraanile ilmub 
programmeerimise menüü. 
 
Programm 
„^“ / “v“ nuppu vajutades valige program. Ekraanil on näha tekst „right/left to select 
program“. „<“ / „>“ nuppu vajutades saate valida programmi numbri. Saate numbri sisestada 
ka kaugjuhtimispuldi numbrinuppude kaudu. Olemas on 100 programmikohta vahemikus 00 
kuni 99. 
 
Peenhäälestamine 
„^“ / “v“ nuppu vajutades valige fine tune. Ekraanil on näha tekst „right/left to adjust fine 
tuning“. „<“ / „>“ nuppu vajutades saate peenhäälestust muuta. Reguleerimisväärtus on 
vahemikus -50 kuni +50. 
 
Kanal 
„^“ / “v“ nuppu vajutades valige channel. Ekraanil on näha tekst „right/left to change 
channel“. „<“ / „>“ nuppu vajutades saate vahetada kanali numbrit. Saate numbri sisestada ka 
kaugjuhtimispuldi numbrinuppude kaudu. Reguleerimisväärtused muutuvad vastavalt 
standardile ja kanali tüübile. 
 
Standard 
„^“ / “v“ nuppu vajutades valige standard. Ekraanil on näha tekst „right/left to change 
standard“. „<“ / „>“ nuppu vajutades saate vahetada standardit B/G, D/K, I või L/L’ vahel. 
 
Kanali tüüp 
„^“ / “v“ nuppu vajutades valige channel type. Ekraanil on näha tekst „right/left to change 
channel type“. „<“ / „>“ nuppu vajutades saate vahetada kanali tüüpi C või S vahel. 
 
Siltide redigeerimine 
„^“ / “v“ nuppu vajutades valige edit labels. Ekraanil on näha tekst „right/left to edit labels“. 
„<“ / „>“ või „OK“ nuppu vajutades saate siseneda järgmisesse menüüsse. 
 
Siltide redigeerimiseks kasutatakse „^“ / “v“ või „<“ / „>“ nuppe. 
 
Programmi salvestamine 
„^“ / “v“ nuppu vajutades valige store program. Ekraanil on näha tekst „right/left to store 
program“. „<“ / „>“ või „OK“ nuppu vajutades saate salvestada programmi ning ekraanile 
ilmub järgmine menüü. 
 
Käsitsiotsing 
„^“ / “v“ nuppu vajutades valige manual search. Ekraanil on näha tekst „right/left to 
search“. „<“ / „>“ nuppu vajutades saate alustada programmide otsimist ning ekraanile ilmub 
järgmine menüü. 
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Allika valimine 
„^“ / “v“ nuppu vajutades valige settings menüüs source select. Ekraanil on näha tekst „<ok> 
to activate source selection menu“. „<“ / „>“ või „OK“ nuppu vajutades saate siseneda 
allika valimise menüüsse. 
 
Allika valimise menüüs liikuge „^“ / “v“ nuppu vajutades ühele allikale ning valige see „>“ 
nupu vajutusega. Allika tüübid on: tüüner, Scart 1, Scart 1 RGB, Scart 2, Scart 2 RGB, 
PC, FAV ja S-VIDEO. 
 
Muud omadused 
Televiisori seisund 
Programmi number, nimi ja heli indikaator kuvatakse ekraani üleval paremal ääres. 
Ekraani paremas alumises ääres kuvatakse samuti allikas. Neid kuvatakse 3 sekundi jooksul 
peale programmi vahetamist. 
 
Programmi number 
Programmi nimi (5 tähemärki) 
 
Neid ekraanikuvasid näidatakse numbrinuppude abil uue programmi valimisel, „P<P“, „-
P/CH“, P/CH“ või „TV“ nupu vajutamisel. 
 
Eelmine programm 
Viimasena vaadatud programmi valimiseks vajutage „P<P“ nuppu. See nupp võimaldab 
liikuda kahe viimati vaadatud programmi vahel. Valige näiteks programm 8 ning seejärel 
valige programm 2. „P<P“ nupu vajutamisel valitakse programm 8. Sama nuppu uuesti 
vajutades valitakse programm 2 jne. 
 
Pildi peatamine 
Saate pildi ekraanil peatada, kui vajutate „OK“ nuppu. 
 
Heli indikaator 
Selle indikaatori alternatiivid on Mono, Stereo, Dual A ja Dual B. See indikaator kuvatakse 
ekraanil programmi numbri indikaatori all. „I-II“ nuppu kasutatakse Mono, Stereo, Dual A 
või Dual B valimiseks. 
 
Mono ülekandes või sunnitud monos (stereo ülekanne). 
 
Stereo ülekandes. 
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Kui tuvastatakse duaalne ülekanne. Dual A valitakse vaikimisi ning seda saab valida ka pärast 
Dual B valimist kaugjuhtimispuldi abil. 
 
Kui kaugjuhtimispuldi abil on valitud Dual B. 
 
Välja lülitatud heli indikaator 
Asetseb ekraani vasakul üleval ääres, kui sisse lülitatud. 
 
Heli välja lülitamise tühistamiseks on kaks võimalust. Esimene on „...“ nupu vajutamine, 
mille järel taastatakse heli endisel tugevusel. Teine võimalus on helitugevuse 
suurendamine/vähendamine, mille järel suureneb/väheneb helitugevus võrreldes endise 
tasemega. 
 
AV režiimid 
„SOURCE“ nuppu vajutades või läbi source select menüü saate lülitada oma televiisori AV 
režiimidele (välja arvatud teletekstis olles). Selle nupu vajutamine lülitab televiisori 
järjestikku ühele valikulisele AV režiimile: tüüner, Scart 1, Scart 1 RGB, Scart 2, Scart 2 
RGB, PC, FAV ja S-VIDEO. 
Videomakilt vaatamisel peaks vcr valik options menüüs olema on peal. 
AV režiimide tühistamiseks vajutage „TV“, numbrinuppe või „-P/CH“ või „P/CH+“ nuppu. 
 
Teletekst 
Teletekst on informatsioonisüsteem, mis kuvab teksti teie televiisoriekraanil. Teleteksti 
infosüsteemi kasutades saate vaadata infolehekülge teemal, mis on saadaval sisunimekirjas 
(indeksis). 
Tekstirežiimil ei ole ekraanipilt saadaval. 
Kontrastsuse, heleduse ja värvi kontroll ei ole tekstirežiimil saadaval, muuta saab ainult 
helitugevust. 
 
Teleteksti kasutamine 
• Valige telejaam, mis edastab teleteksti. 
• Vajutage „...“ nuppu. Tavaliselt kuvatakse ekraanil sisukord (indeks). 
 
Teleteksti lehekülje valimine 
• Vajaliku teletekstilehekülje saamiseks vajutage vastavaid numbrinuppe. 
Valitud leheküljenumber kuvatakse ekraani vasakul ülemises nurgas. Teletekstilehekülje 
loendur otsib kuni valitud number leitakse ja soovitud lehekülg kuvatakse ekraanil. 
 
• Teleteksti ekraanil ühe lehe võrra edasi liikumiseks vajutage „P/CH+“. 
• Teleteksti ekraanil ühe lehe võrra tagasi liikumiseks vajutage „-P/CH“ 
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Indekslehekülje valimine 
Sisukorra leheküljenumbri (tavaliselt lehekülg 100) valimiseks vajutage „...“ nuppu. 
 
Teleteksti valimine televiisoriprogrammis 
• Vajutage „...“ nuppu. Tekst katab ekraanil jooksva pildi. 
• Teleteksti leheküljele naasmiseks vajutage uuesti „...“ nuppu. 
 
Topeltkõrgusega teksti valimine 
• Vajutage „...“ nuppu, et kuvada infolehekülje ülemine pool topeltkõrge tekstiga. 
• Vajutage uuesti „...“ nuppu, et kuvada infolehekülje alumine pool topeltkõrge tekstiga. 
• Vajutage veelkord „...“ nuppu, et kuvada kogu  infolehekülg normaalsuuruses tekstiga. 
 
„Varjatud“ info näitamine 
• Ühekordne „...“ nupu vajutamine avab vastused viktoriini või mängude leheküljel. 
• „...“ nupu teistkordne vajutus varjab avatud vastused. 
 
Automaatse lehevahetuse peatamine 
Teie valitud teleteksti lehekülg võib sisaldada rohkem informatsiooni, kui ekraanile mahub. 
Ülejäänud info kuvatakse teatud aja pärast. 
• Automaatse lehevahetuse peatamiseks vajutage „...“ nuppu. 
• Järgmise lehekülje kuvamise lubamiseks vajutage uuesti „...“ nuppu. 
 
Alamkoodilehe valimine 
Alamkoodilehed on alamsektsioonid pikkade teletekstilehekülgede jaoks, mida saab kuvada 
ekraanil vaid osade kaupa. 
• Valige soovitud teletekstilehekülg. 
• Vajutage „...“ nuppu. 
• Valige soovitud alamkoodilehe number (nt. 0001). 
• Kui valitud alamkoodilehte mõne hetke jooksul ei kuvata, vajutage „...“ nuppu. Ekraanil 

näidatakse televiisoriprogrammi. 
• Teletekstilehekülje number kuvatakse ekraani üleval vasakus nurgas kuni valitud lehekülg 

leitakse. 
• Valitud teletekstilehekülje kuvamiseks vajutage „...“ nuppu. 
 
Teletekstist väljumine 
• Vajutage „...“ või „...“ nuppu. Ekraan lülitub TV režiimile. 
 
Kellaaja kuvamine 
• Teleteksti ülekannetega programmide vaatamise ajal vajutage „...“ nuppu. Teletekstist 

võetud jooksev kellaaeg kuvatakse ekraanil. 
• Kellaaja näidu ekraanilt eemaldamiseks vajutage uuesti „...“ nuppu. 
• Kui teie vaadatud programmil teleteksti info puudub, siis informatsiooni ei kuvata. 
 
Fastext 
Teie televiisor toetab 10-leheküljelist teleteksti süsteemi. Kui sisestatakse mistahes 10 mälus 
oleva lehekülje number, ei otsi süsteem soovitud lehekülge vaid kuvab selle automaatselt. Kui 
soovitud lehekülge mälus ei leidu, otsib süsteem soovitud lehekülje ning salvestab selle mällu. 



 
Fastexti jaoks 
Informatsiooni teemapealkiri võib olla kindlat värvi. 
• Vajutage vastavat PUNAST, ROHELIST, KOLLAST või SINIST nuppu, et otsida 

kiiresti vastavat lehekülge. 
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TOP teksti jaoks 
Teksti TOP režiim aktiveeritakse vastavalt ülekandele automaatselt. 
• Kui TOP teksti ülekanne on olemas, ilmuvad staatuseribale värvkodeeritud nupud. 
• Kui TOP teksti ülekannet ei ole, staatuseriba ei ilmu. 
Informatsiooni teemapealkiri võib asuda värvilise kasti sees. 
TOP režiimil viivad „-P/Ch“ või „PCH+“ nupud vastavalt eelmisele või järgmisele 
leheküljele. Kui TOP ülekanne ei ole saadaval, toimub nende nuppude kasutamisel 
ümberpööramine. Näiteks paistab lehekülg 100 olevat ühe võrra suurem, kui lehekülg 199. 
 
Perifeersete seadmete ühendamine 
Olemas on lai valik audio- ja videoseadmeid, mida saate oma televiisoriga ühendada. 
Järgnevad ühendusdiagrammid näitavad teile, kuhu erinevaid (valikulisi) seadmeid peaks 
televiisori taga või paremal poolel ühendama. 
 
Euroconnectori kaudu 
TFT televiisoril on 2 Euroconnectori pesa. Kui te soovite televiisoriga ühendada lisaseadmeid 
(nt. video, dekooder jne), millel on Euroconnector ühendused, kasutage SCART 1 või 
SCART 2 sisendeid. 
Kui väline seade on Euroconnectori kaudu ühendatud, lülitub televiisor automaatselt AV 
režiimile. Kui signaal on RGB, valige pildi nägemiseks allika valimise menüüs RGB. Kui 
väline seade on ühendatud SCART 1 pessa, valige SCART 1 RGB. Kui väline seade on 
ühendatud SCART 2 pessa, valige SCART 2 RGB. 
 
Ant sisendi kaudu 
Kui te soovite oma televiisorit ühendada videomaki või dekoodriga, kuid ühendataval 
seadmel ei ole Euroconnectorit, peaksite selle ühendama televiisori ANT sisendi kaudu. 
Kui videomakk on ühendatud antennisisendi kaudu, soovitatakse kasutada programmi 
0. 
 
Dekooder 
Kaabel-TV pakub teile laia programmivalikut. Enamus neist on tasuta, teiste eest peab 
vaatamiseks maksma. See tähendab, et te peate programmi edastaja juures registreeruma. 
Samas saate ka vastava Dekoodri, mille abil saate programme vaadata. 
Rohkema informatsiooni saamiseks võtke ühendust oma müüjaga. Samuti vaadake 
dekoodriga kaasas olevat brošüüri. 
Ühendage õhuantenni pesaga dekooder televiisoriga.  
• Ühendage õhuantenni kaabel. 
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Ühendage õhuantenni pesata dekooder televiisoriga.  
• Ühendage dekooder eurokaabliga televiisori SCART 1 pessa. 
 
TV ja videomakk 
• Ühendage õhuantenni kaablid. 
Parema pildikvaliteedi saate, kui ühendate SCART pesadesse ka eurokaabli. 
 
NTSC taasesitamine 
Selle võimaluse kasutamiseks saate te: 
• Ühendada NTSC videomakki televiisori küljel olevasse Euroconnectorisse. 
• Ühendada NTSC videomakki televiisori paremal küljel olevatesse RCA pesadesse. 
Seejärel vajutage õige allika valimiseks „SOURCE“ nuppu. 
 
Kopeerimise võimalus 
Videomakiga salvestamiseks allika valimine. 
• Valige options menüü. 
• Valige allikaks  scart 2 out, vajutades „^“ / “v“ nuppu. 
• Pildi tüünerist kopeerimiseks valige Tuner. 
• Valige FAV või Scart 1, et kopeerida pilt FAV või SCART 1 kaudu. 
 
Videomaki testsignaali otsimine ja salvestamine 
• Ühendage videomaki õhuantenni kaabel õhuantenni kaabli „ANT“ pesast lahti. 
• Lülitage televiisor sisse ning pange videomakk testsignaalile. (Vaadake oma videomaki 

brošüüri.) 
• Sisenege settings menüüs tv tuner menüüsse. Sisenege tv tuner menüüs programming 

menüüsse ning valige manual search. 
• Otsige oma videomaki testsignaali samal viisil nagu otsisite ja salvestasite televiisori 

signaali. Vaadake programming menüüd. Salvestage testsignaal programm nr 0 all. 
- Kui te olete testsignaali salvestanud, asendage oma videomaki õhuantenni kaabel õhuantenni 
„ANT“ pesas. 
 
Kaamera ja camcorder 
FAV sisendi kaudu ühendamine 
Ühendage oma kaamera või camcorder televiisori paremal küljel asuvasse FAV sisendisse. 
• Ühendage oma seadmed televiisoriga VIDEO (kollane), AUDIO R (punane) ja AUDIO 

L (valge) sisendite kaudu. Ühendage pistikud värvide järgi. 
 
S-VHS sisendi ühendamine 
Ühendage oma kaamera või camcorder televiisori paremal küljel asuvasse S-VHS sisendisse. 
• Ühendage oma seadmed televiisoriga S-VHS sisendi ja FAV sisendi audiosisendite kaudu, 

kasutades S-VHS kaableid. 
 
Dekoodri ühendamine videomakiga 
Mõnedel videomakkidel on dekoodri jaoks spetsiaalne Euroconnector. 
Ühendage eurokaabel oma dekoodri euroconnectori pessa ja oma videomaki spetsiaalsesse 
euroconnectori pessa. Samuti vaadake oma videomaki brošüüri. 
Oma videomaki televiisoriga ühendamiseks vaadake TV ja videomaki peatükki. 



Kui te soovite oma televiisoriga rohkem seadmeid ühendada, pidage nõu oma müüjaga. 
 
Kõrvaklappide ühendamine 
Kasutage kõrvaklappide ühendamiseks televiisori paremal küljel olevat kõrvaklappide pesa. 
 
Arvuti ühendamine VGA sisendi kaudu 
• Enne ühenduse loomist lülitage välja nii arvuti, kui ka televiisor. 
• Ühendage oma televiisori VGA sisendi VGA kaabel oma arvuti taga olevasse 15-

nõelalisse pistikusse. 
• Pingutage pistikute kruvisid, kuni ühendused on kinnitatud. 
• Kui te kasutate Windows operatsioonisüsteemi Microsoft Plug&Play ühilduva 

videokaardiga arvutit, valib monitorile sobivad seaded teie süsteem. 
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Antenni ühendused 
 
Välise antenni ühendamine 
 
VHF antenn   Ümmargune 75 oomine koaksiaalkaabel 
Meetod 1 
          Televiisori taga 
          Televiisori taga 
 
VHF/UHF antenn  Lame 300 oomine paarisjuhtmega kaabel 
Meetod 2 
    Ümmargune 75 oomine koaksiaalkaabel 
 
 
Perifeersete seadmete ühendamine 
KÕRVAKLAPID 
AUDIO 
CAMCORDER 
VIDEO 
DEKOODER 
ANTENN 
SATELLIITVASTUVÕTJA JAOKS 
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Arvuti sisendi tüüpilised kuvarežiimid 
Displei maksimaalne eraldusvõime on 1280 x 768, vertikaalse sünkroniseeringu 
sagedusulatus 50-75 Hz ja horisontaalse sünkroniseeringu sagedusulatus 30-69 Hz. 
Järgnev tabel on mõnede tüüpiliste video kuvarežiimide näitamiseks. 
 

Eraldusvõime Sagedus Režiim 
Horisontaalne Vertikaalne Horisontaalne (kHz) Vertikaalne  (Hz) 

     
1 640 480 31,5 70 
2 640 480 31,5 60 
3 640 480 37,9 72 
4 640 480 37,5 75 
5 720 400 31,5 70 
6 800 600 35,2 56 
7 800 600 37,9 60 
8 800 600 48,1 72 
9 800 600 46,9 75 
10 1024 768 48,4 60 
11 1024 768 56,5 70 
12 1024 768 60,0 75 
13 1280 720 44,8 60 
14 1280 768 47,8 60 
 
TFT-LCD paneeli loomulik eraldusvõime on 1280 x 768. Seega soovitatakse 14. režiimi 
kasutamist parima arvutist tuleva pildikvaliteedi saamiseks. 
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Näpunäited 
Ekraani eest hoolitsemine 
Puhastage ekraani kergelt niiske pehme lapiga. Ärge kasutage kriimustavaid lahuseid, kuna 
need võivad kahjustada televiisoriekraani kattekihti. 
 
Kehv pilt 
Kas olete valinud õige TV süsteemi? Kas on teie televiisor või õhuantenni kaabel liiga lähedal 
kõlaritele, maandamata audioseadmetele või neoonlampidele vms? 
Mäed või kõrged hooned võivad põhjustada topelt- või kummituspilti. Mõnikord saate 
pildikvaliteeti õhuantenni suunda muutes parandada. 
Kas pilt või teletekst ei ole arusaadav? Kontrollige, kas olete sisestanud õige sageduse. 
Pildi kvaliteet võib kahaneda, kui televiisoriga on samaaegselt ühendatud kaks lisaseadet. 
Sellisel juhul ühendage üks seadmetest laht. 
 
Pilt puudub 
Kas õhuantenni kaabel on korralikult ühendatud? Kas pistikud on kõvasti pesades? Kas 
antenni kaabel on vigastatud? Kas antenni kaabli ühendamisel on kasutatud sobivaid 
pistikuid? Kui kahtlete, pidage nõu müüjaga. 
No picture tähendab, et teie televiisor ei võta ülekannet vastu. Kas olete vajutanud 
kaugjuhtimispuldil õigeid nuppe? Proovige veelkord. 
 
Heli 
Te ei kuule mingit heli. Kas te äkki katkestasite „...“ nuppu vajutades heli? Kas televiisoriga 
on ühendatud välised kõlarid? 
Heli tuleb vaid ühest kõlarist. Kas tasakaal on seatud liiga palju ühele poole? Vaadake audio 
menüüd. 
 
Kaugjuhtimispult 
Teie televiisor ei reageeri enam kaugjuhtimispuldile. Vajutage kaugjuhtimispuldil veelkord 
„...“ nuppu. Võib-olla on patareid tühjad. Sel puhul saate te ikkagi kasutada televiisoril 
asuvaid nuppe. 
Kas olete valinud vale menüü? Vajutage „...“ nuppu, et minna TV režiimile või vajutage „M“ 
nuppu, et naasta eelmisesse menüüsse. 
Miski ei aita: 
Lülitage oma televiisor välja ja sisse. Kui see ei tööta, helistage teeninduspersonalile. Ärge 
mitte kunagi üritage televiisorit ise parandada. 
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Tehnilised andmed 
TV ÜLEKANNE 
PAL B/G 
 
VASTUVÕTVAD KANALID 
VHF (LAINEALA I/III) 
UHF (LAINEALA U) 
HYPERBAND 
KAABEL-TV (S1-S20/S21-S41) 
 
EELSEATUD KANALITE ARV 100 
 
KANALIINDIKAATOR 
Kuvatakse ekraanil 
 
RF ÕHUANTENNI KAABLI SISEND 
75 oomi (tasakaalustamata) 
 
TÖÖPINGE 
230V, 50 Hz 
 
AUDIO 
Saksa + Nicam Stereo 
 
AUDIOVÄLJUNDI VÕIMSUS (WRMS) (%10 THD) 
2 x 8 
 
MAKSIMAALNE ENERGIATARBIMINE (W) 
148W 
< 3 W (ooterežiimil) 
 
PANEEL 
16:9 displei, 29,53’’ ekraanisuurus 
 
MÕÕTMED (mm) 

MÕÕTMED (mm) 
Laius Pikkus Kõrgus Kaal (kg)  
260 847 522 14,8 Jalaga 
102 847 490 13 Jalata 
 


