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تلويزيون رنگي
دستورالعمل هاي مربوط به استفاده
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مهم

قبل از استفاده:
اطمينان حاصل فرماييد كه قطعات زير در بسته موجود است: تلويزيون و سيم 
برق، كنترل، دفترچه راهنما، كابل آنتن (اختياري) و كابل موازی (اختياري).

توجه:
ابتدا دفترچه راهنما را بخوانيد – اين تلويزيون فيليپس مجهز به يك دستگاه   .١
كنترل از راه دور و نمايشگر روی صفحه با طراحی بسيار عالی است كه 

استفاده از تلويزيون را برای شما بسيار راحت می كند.

نكات مهم ارائه شده در اين دفترچه شما را از اتالف وقت و هزينه نصب و   .٢
تنظيم تلويزيون بی نياز می سازد. اين هزينه مشمول ضمانت نامه نيست.

جهت كسب اطالع از مواردی كه در اين دفترچه راهنما نيامده، از جمله   .٣
مكانهای فروش اين محصول و ساير محصوالت فيليپس، لطفًا به

www.philips.com مراجعه نماييد، به اين ترتيب به طور خودكار
با وب سايت فيليپس محل خود ارتباط خواهيد يافت.

قبل از تماس برای دريافت خدمات، لطفًا به ' نكات مربوط به عيب يابي'   .۴
مراجعه نماييد.

در صورت نياز به تماس برای خدمات، توصيه می شود از همان اتاقی كه   .۵
تلويزيون قرار دارد تماس بگيريد و كنترل از راه دور، كارت ضمانت، شماره 

سريال و مدل تلويزيون را نزد خود داشته باشيد.

قطعات بسته بندی را دور نيندازيد زيرا:  .۶
ممكن است قطعات لوازم جانبی به طور جداگانه در كارتون بسته بندی   •

شده باشند.
همچنين ممكن است در طول مدت ضمانت، الزم شود دستگاه را  •

عوض كنيد.

بازيافت:
مواد استفاده شده در اين دستگاه ممكن است قابل بازيافت يا استفاده مجدد باشند. 

برای كاهش آلوده سازی محيط، شركت های تخصصی قطعات استفاده شده را جمع 
آوری مي كنند و پس از بازيابی مواد قابل استفاده مجدد، آنها را اوراق مي كنند.
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اطالعات ايمني

دستور العمل های مفيد

در صورت مشاهده موارد زير دوشاخه را از برق بيرون بياوريد:  •
چراغ نشانگر زير صفحه تلويزيون دائمًا در حال چشمك زدن است.  –

يك خط سفيد روشن در عرض صفحه مشاهده می شود.  –
هوا طوفانی و رعد و برق است.  –

دستگاه برای مدت طوالنی بدون مراقبت مانده است.  –

براي تميز كردن صفحه تلويزيون هرگز از مواد پاك كننده ساينده استفاده نكنيد. از يك قطعه چرم نازك و مرطوب يا   •
يك پارچه نرم استفاده كنيد.

از قرار دادن هرگونه شی شعله ور، مانند شمع روشن روی تلويزيون يا در مجاورت آن خود داری كنيد.  •

دستگاه تلويزيون را در معرض نور مستقيم آفتاب قرار ندهيد.  •

به منظور تهويه مناسب، در هر طرف دستگاه تلويزيون حداقل ١٠ سانتی متر فاصله در نظر بگيريد.  •

از قرار دادن دستگاه در مكانی كه در معرض باران يا آب است خودداری كنيد.  •

به منظور جلوگيری از ريختن يا ترشح مايعات روی دستگاه، از قرار دادن ظروف پر از مايع روی تلويزيون   •
خودداری كنيد.

١ مترحداقل

دستگاه را برای مدت طوالنی در حالت آماده به كار رها نكنيد. دستگاه را خاموش كنيد تا حالت مغناطيسی آن زدوده   •
شود. اگر حالت مغناطيسی دستگاه زدوده شود تصاوير با كيفيت بهتری نمايش داده می شوند.

وقتی تلويزيون روشن است، آن را حركت ندهيد. زيرا ممكن است رنگ بعضی قسمت های صفحه ناهموار شود.  •

هرگز سعی نكنيد اشكال تلويزيون را خودتان برطرف كنيد. هميشه با پرسنل خدماتی متخصص مشورت نماييد.  •
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قرار دادن دستگاه تلويزيون
١٠ سانتی متر

١٠ سانتی متر١٠ سانتی متر

تلويزيون را روی سطحی محكم و ثابت قرار داده و در 
هر طرف ١٠ سانتی متر فاصله در نظر بگيريد.

اتصاالت

دوشاخه آنتن را به سوكت  در پشت دستگاه بزنيد.  •
اگر از آنتن مخصوص داخل ساختمان استفاده می 

كنيد، ممكن است در بعضی شرايط دريافت با مشكل 
انجام شود. با چرخاندن آنتن می توانيد دريافت بهتری 

داشته باشيد. اگر دريافت هنوز ضعيف است، ممكن 
است به يك آنتن مخصوص خارج از ساختمان احتياج 

داشته باشيد.

دوشاخه برق را به پريز ديواری بزنيد.  •
ممكن است نمودار با دوشاخه واقعی فرق داشته باشد.

دستگاه تلويزيون ۴ كليد دارد كه در باال يا جلوی تلويزيون 
قرار گرفته است.

كنترل از راه دور

دو باتری نوع R6 (در بسته موجود است) را جا بيندازيد، 
دقت كنيد كه باتريها درست در جای خود قرار بگيرند.

باتريهای ارائه شده با اين دستگاه فاقد جيوه يا نيكل كادميوم 
می باشند.

در صورت دسترسی به تسهيالت بازيافت، لطفًا باتريهای 
استفاده شده را دور نريزيد (اگر مطمئن نيستيد، با فروشنده 

مشورت نماييد).

روشن كردن

برای روشن كردن دستگاه، كليد روشن/ خاموش را فشار دهيد.
چراغ نشانگر قرمز نشان می دهد كه تلويزيون در حالت 
آماده به كار است. برای كسب اطالع از عملكرد كليدهای 

مختلفی كه می توانيد برای روشن كردن دستگاه استفاده 
كنيد، به صفحه بعد در مورد ' كليدهای كنترل از راه دور' 

مراجعه نماييد. وقتی دستگاه در حال دريافت سيگنال از 
كنترل از راه دور است، يك چراغ نشانگر چشمك می زند.

كليد افزايش/ كاهش ولوم (VOLUME) برای تنظيم 
صدا استفاده می شود. كليد باال/پايين بردن كانال 

(CHANNEL) برای انتخاب كانال استفاده می شود.
برای دستيابی يا خروج از منو، كليدهای افزايش/ كاهش 

ولوم (VOLUME) را به طور همزمان فشار دهيد.
برای انتخاب يك مورد در منوی اصلی، كليد باال/ پايين 

كانال (CHANNEL) را فشار دهيد.
برای انتخاب يكی از تنظيمات، كليد افزايش/ كاهش ولوم 

(VOLUME) را فشار دهيد.

(نمودارها فقط برای مثال آورده شده اند، ممكن است با نصب دستگاه تلويزيون
دستگاه های تلويزيون واقعی متفاوت باشد)

كليدهای روی دستگاه تلويزيون
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(كنترل از راه دور مناسب كه به همراه اين تلويزيون كليدهاي كنترل از راه دور
ارائه شده است را انتخاب كنيد)

حالت آماده به كار
مي توانيد دستگاه تلويزيون را روي حالت 
آماده به كار قرار دهيد. براي روشن كردن 
 ،AV ، تلويزيون، كليد CH + يا –، 
A/CH، يا كليدهاي عددي را فشار دهيد.
كليدهاي تله تكست (صفحه ١٠)
حذف ليست مجموعه صفحات شخصي
براي حذف كانالهاي ذخيره شده در ليست 
مجموعه صفحات شخصي (صفحه ٩)

تصوير هوشمند
براي دستيابي به يك سري تنظيمات ذخيره 
شده: تيره، طبيعي، روشن، چندرسانه اي 
يا شخصي.

بدون عملكرد

مكان نما
از اين ۴ كليد براي حركت در منوها 
يا دستيابي مستقيم به قالب هاي مختلف 
تصوير استفاده مي شود (صفحه ٧-٩)

انتخاب كانال
براي دستيابي به كانال قبلي يا بعدي. هر 
وقت كانال جديدي انتخاب كنيد، شماره و 
حالت صدا براي چند لحظه نمايش داده 
مي شود.

كليد تله تكست (صفحه ١٠)

نمايش در صفحه
براي نمايش يا عدم نمايش اطالعات روي 
صفحه. براي فعال كردن نمايش دائمي شماره 
كانال، كليد را به مدت ۵ ثانيه فشار دهيد. 
از اين كليد براي خروج از منو نيز استفاده 
مي شود. 

AV انتخاب كانال
 (FRONT) ،AV2 ،AV1 براي انتخاب
جلو يا CV1 چندبار فشار دهيد.

تايمر خواب
اگر زماني را انتخاب كنيد، پس از سپري 

شدن اين زمان تلويزيون به طور خودكار به 
حالت آماده مي رود.

كليدهاي عددي
براي دستيابي مستقيم به كانالها. براي 

كانالهاي دو رقمي، عدد دوم را قبل از ناپديد 
شدن عدد اول وارد كنيد.

تعويض كانال
براي تعويض بين كانال كنوني و كانال قبلي.

صامت
براي صامت كردن يا بازنشاني صدا.

ولوم
براي تنظيم ميزان صدا.

منو
براي فراخواني يا خروج از منوها.

صداي هوشمند
براي دستيابي به يك سري تنظيمات ذخيره 

شده: تئاتر، موسيقي، صدا يا موارد شخصي 
ديگر استفاده مي شود.

افزودن ليست مجموعه صفحات شخصي
مي توانيد كانالها را به ليست مجموعه صفحات 
شخصي اضافه و در آن ذخيره كنيد (صفحه ٩)

تله تكست/ مجموعه صفحات شخصي
در حالت تله تكست؛ با كليدهاي رنگي مي 

توانيد مستقيمًا به يك مورد يا صفحه مربوطه 
دسترسي داشته باشيد (صفحه ١٠)

در مجموعه صفحات شخصي؛ مي توانيد 
براي هر كليد حداكثر تا ١٠ كانال شخصي 

در وب جستجو كنيد (صفحه ٩)
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(كنترل از راه دور مناسب كه به همراه اين تلويزيون كليدهاي كنترل از راه دور
ارائه شده است را انتخاب كنيد)

حالت آماده به كار
مي توانيد دستگاه تلويزيون را روي حالت 
آماده به كار قرار دهيد. براي روشن كردن 
 ،AV ، تلويزيون، كليد CH + يا -، 
A/CH، يا كليدهاي عددي را فشار دهيد.
AV انتخاب كانال
 CV1 جلو يا ،AV2 ،AV1 براي انتخاب
چندبار فشار دهيد.

حذف ليست مجموعه صفحات شخصي
براي حذف كانالهاي ذخيره شده در ليست 
مجموعه صفحات شخصي (صفحه ٩)

بدون عملكرد

تصوير هوشمند
براي دستيابي به يك سري تنظيمات 
ذخيره شده: تيره، طبيعي، روشن، 
چندرسانه اي يا شخصي.

صامت
براي صامت كردن يا بازنشاني صدا.

نمايش در صفحه
براي نمايش يا عدم نمايش اطالعات روي 
صفحه. براي فعال كردن نمايش دائمي شماره 
كانال، كليد را به مدت ۵ ثانيه فشار دهيد. 
از اين كليد براي خروج از منو نيز استفاده 
مي شود. 

انتخاب كانال
براي دستيابي به كانال قبلي يا بعدي.

تعويض كانال
براي تعويض بين كانال كنوني و كانال قبلي.

كليدهاي عددي
براي دستيابي مستقيم به كانالها. براي 

كانالهاي دو رقمي، عدد دوم را قبل از ناپديد 
شدن خط فاصله وارد كنيد.

ولوم
براي تنظيم ميزان صدا.

مكان نما
از اين ۴ كليد براي حركت در منوها 

يا دستيابي مستقيم به قالب هاي مختلف 
تصوير استفاده مي شود (صفحه ٧-٩)

منو
براي فراخواني يا خروج از منوها.

افزودن ليست مجموعه صفحات شخصي
مي توانيد كانالها را به ليست مجموعه صفحات 
شخصي اضافه و در آن ذخيره كنيد (صفحه ٩)

تايمر خواب
اگر زماني را انتخاب كنيد، پس از سپري 
شدن اين زمان تلويزيون به طور خودكار 

به حالت آماده مي رود.

مجموعه صفحات شخصي
مي توانيد براي هر كليد حداكثر تا ١٠ كانال 

شخصي در وب جستجو كنيد (صفحه ٩)

صداي هوشمند
براي دستيابي به يك سري تنظيمات ذخيره 

شده: تئاتر، موسيقي، صدا يا موارد شخصي 
ديگر استفاده مي شود.
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زبان
وقتی تلويزيون سيگنالی دريافت نمی كند، ممكن است 
تصوير در صفحه به حالت ناپايدار نمايش داده شوند.
در اين حالت، برای انتخاب كانال AV از كليد  

استفاده كنيد.

(نمايش روی صفحه ممكن است با تلويزيون واقعی متفاوت باشد)

با اين منو می توانيد حالت های خودكار، آنتن يا كابل را 
انتخاب كنيد.

برای ذخيره همه كانال های موجود به طور خودكار، از 
اين منو استفاده می شود.

جهت تغيير زبان نمايشگر برای منوها، ازويژگی 
Language (زبان) استفاده می شود.
١ كليد MENU (منو) را فشار دهيد.

٢ با استفاده از مكان نما، منوی Install (نصب) و 
سپس Language (زبان) را انتخاب كنيد.

٣ برای انتخاب زبان مورد نظر خود، از كليد  
استفاده نماييد.

۴ برای خروج از منو، كليد  را فشار دهيد.

١ كليد MENU (منو) را فشار دهيد.
٢ با استفاده از مكان نما، منوی Install (نصب) و 
سپس حالت Tuner (پيچ تنظيم) را انتخاب كنيد.
٣ برای انتخاب حالت خودكار، آنتن يا كابل، از كليد 

 استفاده نماييد.
۴ برای خروج از منو، كليد  را فشار دهيد.

١ كليد MENU (منو) را فشار دهيد.
٢ با استفاده از مكان نما، منوی Install (نصب) و سپس 

Auto Store (ذخيره خودكار) را انتخاب كنيد.

همه كانال های موجود ذخيره می شود. اين عملكرد چند 
دقيقه طول می كشد. مرحله جستجو و شماره كانال يافت 

شده در نمايشگر نشان داده می شود.
در پايان جستجو، منو ناپديد می شود.

برای خروج يا قطع جستجو، MENU (منو) را فشار 
دهيد. اگر كانالی يافت نشد، راه حل های احتمالی را در 

صفحه "نكات مهم" مطالعه كنيد.

(فقط در برخی مدل های تلويزيون كاربرد دارد)حالت پيچ تنظيم

(فقط در برخی مدل های تلويزيون كاربرد دارد)ذخيره خودكار



نصب دستورالعمل های مربوط به نحوه استفاده       ٧

برای ذخيره هر بار يك كانال، از اين منو استفاده می شود.

١ كليد MENU (منو) را فشار دهيد.
٢ با استفاده از مكان نما، منوی Install (نصب) و سپس 

Manual Store (ذخيره دستي) را انتخاب كنيد.

٣ Colour System (سيستم رنگ): برای انتخاب 
سيستم رنگ مورد نظر خود؛ Auto (خودكار)، 

PAL (پال)، NTSC 3.58 (ان تی اس سی 
٣٫۵٨)، يا NTSC 4.43 (ان تی اس سي ۴٫۴٣) 

از كليدهای  يا  استفاده كنيد.

با استفاده از اين ويژگی می توانيد كانالهايی كه سيگنال بد 
يا ضعيفی دارند و يا كانالهايی كه غالبًا تماشا نمی كنيد را 

ويرايش كنيد يا از آنها رد شويد.

اگر از يك كانال رد شويد؛ ديگر نمی توانيد با كليد كانال 
+ يا – به آن دسترسی داشته باشيد. فقط با كليدهای عددی 

(٠-٩) می توانيد به آنها دسترسی داشته باشيد.

(نمايش روی صفحه ممكن است با تلويزيون واقعی متفاوت باشد)

Sound System ۴ (سيستم صدا): برای انتخاب 
 ،BG ،(خودكار) Auto سيستم صدای مورد نظر خود؛

DK ،I يا M از كليدهای  يا  استفاده كنيد.
Search ۵ (جستجو): MENU (منو) را فشار دهيد. 

جستجو آغاز می شود. با يافتن يك كانال، جستجو 
متوقف می شود. به مرحله بعدی برويد.

اگر تصويری يافت نشد، راه حل های احتمالی را در 
(صفحه ١۴) مطالعه كنيد.

،  يا  Channel ۶ (كانال): با كليدهای 
كليدهای عددی شماره كانال مورد نياز را وارد كنيد.
٧ Fine Tune (تنظيم دقيق): اگر دريافت رضايت 

بخش نيست، با كليدهای  يا  تنظيم كنيد.
٨ Store (ذخيره):  را فشار دهيد. كانال ذخيره 

می شود.
٨ را  ۵ تا  ٩ برای ذخيره هر كانال مورد نظر، مراحل 

تكرار كنيد.
١٠ برای خروج از منوها،  را فشار دهيد.

١ كليد MENU (منو) را فشار دهيد. MENU (منو) 
اصلي در صفحه نمايش داده می شود.

٢ با استفاده از مكان نما، منوی Install (نصب) و 
سپس منوی Channel Edit (ويرايش كانال) را 

انتخاب كنيد.
٣ وارد منو شده، شماره كانالی را كه می خواهيد از آن 

رد شويد، انتخاب نماييد.
۴ سپس برای انتخاب Skipped (رد شده) از كليد 

 استفاده كنيد. برای انتخاب On (فعال) از كليد 
 استفاده كنيد.

٣ و ۵ برای رد شدن از هر كانال مورد نظر، مراحل 
۴ را تكرار كنيد.

۶ برای خروج از منوها،  را فشار دهيد.

برای بازيابی كانالهای رد شده
٣ باال را تكرار كنيد. ١ تا  ١ مراحل 

٢ برای انتخاب Skipped (رد شده) از كليد  و 
برای انتخاب Off (غيرفعال) از كليد  استفاده كنيد.
 ٢ ١ و  ٣ برای رد شدن از كانال مورد نظر، مراحل 

را تكرار كنيد.
۴ برای خروج از منوها،  را فشار دهيد.

(فقط در برخی مدل های تلويزيون كاربرد دارد)ذخيره دستي

ويرايش كانال



استفاده ٨       دستورالعمل های مربوط به نحوه استفاده 

تنظيمات تصوير

١ MENU (منو) و سپس  را فشار دهيد. منوی 
Picture (تصوير) نمايش داده می شود:

(نمايش روی صفحه ممكن است با تلويزيون واقعی متفاوت باشد)

٢ برای انتخاب يكی از تنظيمات، از كليدهای  يا  
و برای تعديل آن از كليدهای  يا  استفاده نماييد.

توجه: در طول تنظيم تصوير، فقط خط انتخاب شده 
نمايش داده می شود. برای نمايش مجدد منو،  يا 

 را فشار دهيد.
٣ برای خروج كليد  را فشار دهيد.

١ MENU (منو) را فشار داده، Sound (صدا)
) را انتخاب كنيد و  را فشار دهيد. منوی  )

Sound (صدا) نمايش داده می شود.

(نمايش روی صفحه ممكن است با تلويزيون واقعی متفاوت باشد)

٢ برای انتخاب يكی از تنظيمات، از كليدهای  يا  
و برای تعديل آن از كليدهای  يا  استفاده نماييد.

٣ برای خروج كليد  را فشار دهيد.

شرح تنظيمات تصوير:
Brightness (روشنايي): روشنی تصوير را تغيير   •

می دهد.
Colour (رنگ): شدت رنگ را تغيير می دهد.  •

Contrast (دقت تصوير): ميزان تشخيص مرز سايه   •
روشن و تيره را تغيير می دهد.

Sharpness (وضوح): وضوح تصوير را تغيير  •
می دهد.

Hue (سايه): سايه رنگ را تنظيم می كند.  •
.Colour Temp (دمای رنگ): آستر رنگ را تغيير   •

می دهد: سرد (آبی تر)، معمولی (متعادل)، يا گرم 
(قرمزتر).

NR (كاهش پارازيت): در شرايط سخت دريافت،   •
پارازيت (برفك) تصوير را كاهش می دهد.

+ Contrast (دقت تصوير مثبت +) (بستگی به مدل   •
تلويزيون دارد): تنظيم خودكار دقت تصوير، كه به طور 

دائم تيره ترين قسمت تصوير را سياه می كند.

شرح تنظيمات صدا:
Treble (صدای زير) (افزايش صدای زير): در مورد   •

صداهای دارای فركانس باال هشدار می دهد.
Bass (صدای بم) (افزايش صدای بم): در مورد   •

صداهای دارای فركانس پايين هشدار می دهد.
Balance (تعادل): صدای بلندگوهای چپ و راست را   •

متعادل می كند.
AVL (تنظيم گر ولوم خودكار): از اين ويژگی برای   •

محدود كردن ميزان افزايش صدا، به خصوص در هنگام 
تغيير كانال يا پخش آگهی های تبليغاتی استفاده می شود.

تنظيمات صدا



استفاده دستورالعمل های مربوط به نحوه استفاده       ٩

قالب
اين ويژگی با امكان انتخاب از بين دو قالب تصوير:-

4:3 و Expand 4:3 (گسترده)، تماشای تصاوير را 
برای شما لذت بخش می سازد.

 

١ MENU (منو) را فشار دهيد، برای انتخاب ويژگی 
ها از كليدهای  يا  استفاده كنيد و كليد  

را فشار دهيد.
٢ برای انتخاب 4:3 يا Expand 4:3 (گسترده)، از 

كليد  استفاده نماييد.
٣ برای خروج كليد  را فشار دهيد.

اين ويژگی شدت سيگنال را در پايين صفحه نمايش می 
دهد. اگر گزينه On (فعال) را انتخاب كنيد، هر وقت 

كانال را تغيير دهيد شدت سيگنال ظاهر می شود.
١ MENU (منو) را فشار دهيد، برای انتخاب ويژگی 
ها از كليدهای  يا  استفاده كنيد و كليد  

را فشار دهيد.
٢ برای انتخاب On (فعال) يا Off (غيرفعال) از كليد 

 استفاده نماييد.
٣ برای خروج كليد  را فشار دهيد.

شرح قالب ها:
4:3

– اگر می خواهيد تصاوير معمولی را به صورت تمام 
صفحه نمايش دهيد، اين قالب را انتخاب نماييد.

Expand 4:3 (گسترده)
– اگر می خواهيد تصاوير انتقال يافته در قالب 'صندوق 

پست' (ستون های افقی سياه در باال و پايين صفحه) را 
گسترش دهيد، برای پر كردن كل صفحه اين قالب را 

انتخاب نماييد.

4:3

Letterbox
(صندوق پست)

Expand 4:3
(گسترده)

(فقط در برخی مدل های تلويزيون كاربرد دارد)شدت سيگنال



استفاده ١٠       دستورالعمل های مربوط به نحوه استفاده 

 Active Control ،به منظور ارائه بهترين كيفيت تصوير
(كنترل فعال) سيگنالهای ويدئويی را كنترل و تعديل می 
كند. اگر كنترل فعال يا نمايش در صفحه را روی فعال 

تنظيم كنيد، ويژگی های روشنايی، دقت تصوير، وضوح، 
دقت تصوير + و NR (كاهش پارازيت) به طور خودكار 

كنترل می شود. Active Control (كنترل فعال) اين 
تنظيمات تصوير را دائمًا و به طور خودكار تعديل می كند.

١ به صورتی كه در "تنظيمات ويژگی ها" در صفحه قبل 
شرح داده شد وارد منوی Features (ويژگی ها) شويد.

٢ برای انتخاب كنترل فعال از كليد  استفاده كنيد و برای 
 Display On (فعال) يا On ،(غيرفعال) Off انتخاب

(نمايش فعال)، كليد  را فشار دهيد.

با استفاده از ويژگی Personal Zapping (مجموعه 
صفحات شخصي) می توانيد يك ليست يا يك مجموعه از 

برنامه های تلويزيونی مورد عالقه خود را انتخاب كرده و 
در ۴ كليد رنگی ذخيره نماييد. با اين ويژگی می توانيد به 
راحتی در هر كليد رنگی حداكثر تا ١٠ كانال مورد عالقه 

خود را مشاهده كنيد.

برای افزودن كانالها:
١ با كليدهای عددی يك كانال انتخاب كنيد.
٢ برای نمايش ليست،  را فشار دهيد.

، كليد  ١ ٣ برای ذخيره كانال انتخاب شده در مرحله 
رنگی مورد عالقه خود را فشار دهيد.

٣ را  ١ تا  ۴ برای ذخيره كانال های ديگر، مراحل 
تكرار كنيد.

۵ برای خروج كليد  را فشار دهيد.
  

٣ برای خروج كليد  را فشار دهيد.

شرح گزينه ها:
Off (غيرفعال): Active Control (كنترل فعال)،

    فعال نمی شود.
On (فعال): Active Control (كنترل فعال) به كار می 
  افتد تا بهترين تصوير ممكن نمايش داده شود، 

  اما هنگام تغيير كانال صفحه كنترل نمايش 
  داده نمی شود.

Display On (نمايش فعال): هنگام تغيير كانال، يك
  صفحه كنترل Active Control (كنترل 

  فعال) برای چند لحظه ظاهر می شود.

صفحه كنترل فعال

برای حذف كانالها:
١ برای انتخاب كانال مورد نظر جهت حذف، كليد رنگی 

محل ذخيره كانال مربوطه را انتخاب كنيد و چندبار 
فشار دهيد.

٢ برای نمايش ليست،  را فشار دهيد.
٣ برای حذف كانال، كليد  را فشار دهيد.

٣ را  ١ تا  ۴ برای حذف كانال های ديگر، مراحل 
تكرار كنيد.

۵ برای خروج كليد  را فشار دهيد.

  
برای مشاهده كانالها:

برای انتخاب كانال مورد نظر جهت مشاهده، كليد رنگی محل 
ذخيره كانال مربوطه را انتخاب كنيد و چندبار فشار دهيد.

(فقط در برخی مدل های تلويزيون كاربرد دارد)كنترل فعال

(فقط در برخی مدل های تلويزيون كاربرد دارد)مجموعه صفحات شخصی



استفاده دستورالعمل های مربوط به نحوه استفاده       ١١

تله تكست يك سيستم اطالعاتی است كه توسط كانالهای خاصی پخش می شود. از اطالعات تله تكست می توان مانند 
روزنامه بهره برد. تله تكست امكان دستيابی به زيرنويس را برای بينندگانی كه مشكل شنوايی دارند يا افرادی كه با زبان 

مخابره ای (شبكه های كابلی، كانالهای ماهواره ای و غيره) آشنا نيستند، نيز ارائه می كند.

(فقط با عملكرد تله تكست تلويزيون كاربرد دارد)تله تكست

فشار دهيد:

از اين كليد برای فراخوانی تله تكست، تغيير به 
حالت شفاف و سپس خروج استفاده می شود. 

خالصه به همراه ليستی از موارد قابل دسترسی 
ظاهر می شود. هر مورد يك شماره صفحه مشابه 

٣ رقمی دارد.
اگر كانال انتخاب شده پخش تله تكست نداشته 

باشد، نشانه ١٠٠ نمايش داده می شود و صفحه 
خالی باقی می ماند (در اين صورت از تله تكست 

خارج شويد و كانال ديگری را انتخاب نماييد).

با استفاده از كليدهای عددی، CH + يا – يا 
 شماره صفحه مورد نياز را وارد كنيد. 

مثال: صفحه ١٢٠، اعداد ١، ٢ و ٠ را وارد 
كنيد. شماره در قسمت چب باالی صفحه نمايش 

داده می شود، شمارشگر شماره می اندازد و 
سپس صفحه نمايش داده می شود. برای مشاهده 

صفحات ديگر اين عمليات را تكرار كنيد.
اگر شمارشگر به جستجو ادامه دهد به اين معنی 

است كه صفحه مورد نظر مخابره نشده است. 
شماره ديگری را انتخاب كنيد.

قسمت های رنگی در پايين صفحه نمايش داده 
می شود. ۴ كليد رنگی برای دستيابی به موارد 

صفحات مربوطه استفاده می شوند.
وقتی مورد يا صفحه هنوز قابل دسترسی نباشد، 

قسمت های رنگی چشمك می زنند.

با اين گزينه به صفحه محتوا (معموًال صفحه ١٠٠) 
باز می گرديد.

برای غيرفعال يا فعال كردن نمايش تله تكست به 
طور موقت، استفاده می شود.

با اين گزينه می توانيد قسمت باال و پايين صفحه 
را نمايش دهيد و دوباره به اندازه عادی بازگرديد.

فراخوانی
تله تكست

انتخاب صفحه

دستيابی مستقيم
به موارد

محتوا

توقف موقت

بزرگ كردن 
صفحه

براي دستيابي به:



استفاده ١٢       دستورالعمل های مربوط به نحوه استفاده 

فشار دهيد:

 برخی صفحات حاوی صفحات فرعی می باشند، 
كه پشت سرهم نمايش داده می شوند. از اين كليد 

برای متوقف كردن يا ادامه دستيابی به صفحه 
فرعی استفاده می شود.

٢ در سمت چپ باالی صفحه ظاهر می شود. نشانه 

برای نمايش يا عدم نمايش اطالعات پنهان
(راه حل بازيها).

برای برنامه های ٠ تا ۴٠ تله تكست می توانيد
۴ صفحه مورد عالقه خود را ذخيره كنيد.

با استفاده از كليدهای رنگی (قرمز، سبز، زرد، 
آبي) می توانيد مستقيمًا به اين صفحات دست يابيد.
١ برای تغيير به صفحات مورد عالقه، كليد  

را فشار دهيد.
٢ صفحه تله تكست مورد نظر را جهت ذخيره 

نمايش دهيد.
٣ كليد رنگی مورد نظر خود را ٣ ثانيه فشار 

دهيد، صفحه ذخيره می شود.
۴ عمليات را برای ساير كليدهای رنگی

انجام دهيد.
۵ اكنون می توانيد اطالعات تله تكست را 

مشاهده كنيد و صفحات مورد عالقه شما به 
صورت رنگی در پايين صفحه ظاهر می 

شوند. برای بازيابی موارد استاندارد،  را 
فشار دهيد.

برای پاك كردن همه موارد،  را به مدت 
۵ ثانيه فشار دهيد.

توقف دستيابی 
به صفحه فرعي

اطالعات مخفي

صفحات مورد 
عالقه

براي دستيابي به:

(فقط با عملكرد تله تكست تلويزيون كاربرد دارد)تله تكست



دستگاه های جانبی دستورالعمل های مربوط به نحوه استفاده       ١٣

اتصال تجهيزات جانبي

DVD دستگاه پخش

دستگاه ضبط ويدئو

Pr و Pb ،Y برای تلويزيونهای دارای اتصال
(توجه: اتصال Pr ،Pb ،Y و S-video برای برخی 

مدل های تلويزيون كاربرد دارد.)
 AV1 in) Y Pb Pr فيش های سبز، آبی و قرمز

 COMPONENT (ورودي)) تلويزيون را به فيش های
VIDEO IN (ورودی ويدئوی مؤلفه اي) مربوطه روي 

دستگاه پخش وصل كنيد.
Pr و Pb ،Y برای تلويزيونهای فاقد اتصال

فيش زرد (VIDEO (ويدئو)) را به فيش ويدئوی 
مربوطه روی دستگاه پخش وصل كنيد.

AV برای تلويزيون استريو/استريو
فيش های قرمز و سفيد (R وL (راست و چپ)) 
(AUDIO IN (ورودی ويدئو)) را به فيش های 

(AUDIO OUT (خروجی صوت)) روی دستگاه پخش 
وصل كنيد. رنگ كابل بايد با رنگ فيش يكی باشد. فيش 

قرمز مربوط به كانال صوتي Right (راست) و فيش 
سفيد مربوط به كانال صوتي Left (چپ) است.

برای تلويزيون تك صدايي و دوصدايي
 (MONO LEFT) (ورودی ويدئو) AUDIO IN فيش
(تك صدايي چپ) را به فيش AUDIO OUT (خروجی 

صوت) روی دستگاه پخش وصل كنيد.
تلويزيون و دستگاه پخش DVD را روشن كنيد. 

تلويزيون را روي CVI يا (AVI) تنظيم كنيد، صفحه 
پس زمينه DVD در صفحه نمايان می شود. اكنون می 

توانيد يك ديسك را پخش كنيد.
توجه: برای پخش مجدد ديسك DVD، الزم است كانال 

CVI يا (AVI) را به صورت دستی انتخاب كنيد.

AV برای تلويزيون استريو/استريو
فيش های زرد، سفيد و قرمز تلويزيون را به فيش های 

Audio و Video (صوتی و تصويري) مربوطه روی 
دستگاه پخش وصل كنيد.

برای تلويزيون تك صدايي و دوصدايي فقط الزم است فيش 
های AUDIO (صوتي) را وصل كرد.

تلويزيون و پخش VCR را روشن كنيد. تلويزيون را 
روی AV2 يا (AVI) تنظيم كنيد. اكنون می توانيد يك 

نوار كاست ويدئويی را پخش كنيد.
اتصال از طريق كابل آنتن نيز امكان پذير است. به اين 
ترتيب الزم است سيگنال تست دستگاه ضبط را تنظيم 

كرده، يك شماره كانال ٠ برای آن تعيين كنيد. برای 
پخش مجدد كانال ٠ را انتخاب نماييد.

ممكن است تلويزيون دارای سوكت های خارجی زير باشد كه (بسته به مدل تلويزيون) در پشت دستگاه قرار دارند.
سوكت AV1 in (ورودي) دارای ورودی های Pr ،Pb ،Y و يا صوتي/ تصويری، می باشد.
سوكت AV2 in (ورودي) دارای ورودی های S-Video و يا صوتي/ تصويری، می باشد.

سوكت خروجی نمايشگر، دارای وروی های صوتی و تصويری می باشد.

(نمودارها فقط برای مثال آورده شده اند، ممكن است با دستگاه های تلويزيون واقعی متفاوت باشد)

(ورودي)

(ورودي)



دستگاه های جانبی ١۴       دستورالعمل های مربوط به نحوه استفاده 

تجهيزات ديگر (اگر در دسترس است)

آمپلی فاير (اگر در دسترس است)

اتصاالت جانبی (بستگی به مدل تلويزيون دارد)

گيرنده ماهواره، مبدل كد، بازيها و غيره.
١ رابط ها را به صورتی كه در تصوير مقابل نشان داده 

شده وصل كنيد.
٢ برای بهبود كيفيت تصوير، دستگاه توليد كننده سيگنال 

های ويدئويي (مبدل كد ديجيتالی، بازيها و غيره) را به 
ورودی AV1 in و دستگاه توليدكننده سيگنالهای

S-VHS) S-VHS و دستگاه های ضبط ويدئوی 
 AV2 را به ورودی (DVD برخی درايورهای ،Hi-8
 AV2 in يا AV1 in و ساير تجهيزات را به ورودی

وصل كنيد.

١ برای اتصال به سيستم hi-fi، از يك كابل اتصال صوتی 
استفاده كنيد و خروجی های  "L (چپ)" و "R (راست)" 

روی دستگاه تلويزيون را به "AUDIO IN (ورودی 
ويدئو)" "L (چپ)" و "R (راست)" روی آمپلی فاير 

hi-fi وصل كنيد.

رابط ها را به صورتی كه در تصوير مقابل نشان داده شده 
، AV يا FRONT را انتخاب  وصل كنيد. با كليد 
نماييد. برای دستگاه تك صدايی، سيگنال صوتی را به 

ورودی AUDIO L (صوتي چپ) وصل كنيد.

هدفون ها
وقتی هدفون وصل كنيد، صدای تلويزيون قطع مي شود. برای 

تنظيم ميزان صدا از كليدهای VOL + يا – استفاده نماييد. 
مقاومت هدفون بايد بين ٣٢ تا ۶٠٠ اهم باشد.

(نمودارها فقط برای مثال آورده شده اند. ممكن است با اتصال تجهيزات جانبي
دستگاه های تلويزيون واقعی متفاوت باشد)



اطالعات سودمند دستورالعمل های مربوط به نحوه استفاده       ١۵

نكات مهم
دريافت ضعيف

مجاورت با مناطق كوهستانی يا ساختمان های بلند، 
ممكن است باعث ايجاد تصاوير شبح، انعكاس يا 

سايه شود. در صورت بروز اين حالت، تصوير را 
به طور دستی تنظيم نماييد: به قسمت "تنظيم دقيق" 

دفترچه راهنما مراجعه كنيد، يا از كانال های كه 
سيگنال های تلويزيونی بد يا ضعيف دارند رد شويد 

و يا محل قرار گرفتن آنتن خارجی را تغيير دهيد. آيا 
آنتن شما قابليت دريافت برنامه هايی كه در اين دامنه 

(باند UHF يا VHF) پخش می شوند را دارد؟ در 
صورت بروز اشكال در دريافت (تصوير برفكي)، 
گزينه NR در منوی Picture (تصوير) را (در 

صورت امكان) به ON (فعال) تغيير دهيد.

تصوير نمايش داده نمی شود
اگر تلويزيون روشن نيست، كليد حالت آماده به كار 
 (در دستگاه كنترل از راه دور) را دوبار فشار 

دهيد. آيا سوكت آنتن درست وصل شده است؟ آيا 
سيستم  يا حالت پيچ تنظيم درست انتخاب شده است؟

اگر سوكت های آنتن درست وصل نشده باشند، 
غالبًا باعث بروز اشكاالت صدا و تصوير می شوند 

(بعضی اوقات ممكن است بر اثر حركت دادن يا 
چرخاندن دستگاه تلويزيون رابط ها از سوكت بيرون 

بيايند).
همه اتصاالت را بررسی كنيد.

صدا شنيده نمی شود
اگر در بعضی كانالها تصوير پخش می شود ولی 
صدا ندارد، به اين معنی است كه سيستم تلويزيون 

درست نيست. تنظيمات سيستم را درست كنيد.

تصاوير بريده بريده در صفحه
با استفاده از دكمه Power (روشن/ خاموش)، 

تلويزيون را خاموش كرده، ٢٠ دقيقه صبر كنيد و 
دوباره آن را روشن نماييد.

تصاوير مطلوب ولی بدون صدا
صدا را بيشتر كنيد. بررسی كنيد كه صدا روی 

"mute (صامت)" تنظيم نشده باشد. در اين صورت، 
برای بازيابی صدا كليد  را فشار دهيد.

صدا مطلوب است اما تصوير كم رنگ است يا اصًال 
تصويری نمايش داده نمی شود

تنظيمات دقت تصوير و روشنايی را بيشتر كنيد.

تصوير برفكی و پارازيت
اتصال آنتن در پشت تلويزيون را بررسي كنيد.

خطوط نقطه چين افقي
احتمال تداخل الكترونيكی، برای مثال، سشوار، 

جاروبرقی و غيره وجود دارد. دستگاه را خاموش 
كنيد.

تصاوير دوتايی يا "شبح"
ممكن است محل قرار گرفتن آنتن مناسب نباشد. 
ممكن است استفاده از يك آنتن جهت دار خوب، 

دريافت را بهبود بخشد.

هنگام استفاده از تجهيزات جانبی تصوير سياه و
سفيد است

ممكن است با كليد  اتصال سوكت به كانال 
درست انتخاب نشده باشد: برای مثال، اتصال سوكت 
AV1 in (ورودي) كانال AV1 را برای پخش مجدد 
انتخاب می كند. برای پخش كاست ويدئويی، بررسي 

 ،SECAM ،PAL) كنيد كه كاست با استاندار مشابه
NTSC) ضبط شده باشد، در اين صورت با دستگاه 

ضبط ويدئو مجددًا قابل پخش می باشد.

كنترل از راه دور كار نمی كند 
بررسي كنيد كه جهت قرار گرفتن باتريها درست بوده و 

مانعی بين تلويزيون و دستگاه كنترل از راه دور قرار 
نگرفته باشد. اگر هنگام استفاده از كنترل از راه دور 
چراغ نشانگر چشمك نمی زند، باتريها را عوض كنيد.



اطالعات سودمند ١۶       دستورالعمل های مربوط به نحوه استفاده 

واژه نامه
4:3

بيانگر نسبت بين طول و ارتفاع صفحه است. اين 
نسبت در تلويزيونهای پهن 16:9 است در حالی كه در 

تلويزيونهای معمولی 4:3 می باشد.

Expand 4:3 (گسترده)
تصاويری كه در قالب "صندوق پست" ضبط شده اند 

گسترده می شوند به طوري كه كل صفحه را پر می كنند 
و نوارهای افقی سياه باال و پايين صفحه از بين می روند.

Active Control (كنترل فعال)
اين دستگاه كنترل يك دستگاه منحصر به فرد، هوشمند و 
ابتكاری است كه جهت تعديل تنظيمات به طور خودكار 

برای دستيابی به كيفيت مطلوب تصوير، سيگنال آنالوگ 
ورودی را ۶٠ مرتبه در ثانيه اندازه گيری و تجزيه می 
كند. اين دستگاه همچنين مجهز به يك حسگر تعديل نور 

محيط اطراف است، وقتی اتاق روشنتر می شود، تصاوير 
نيز روشنتر می شوند.

+Contrast (دقت تصوير مثبت)
برای بهبود كيفيت تصوير، قسمت های تيره آن را تيره 

تر می كند.

Personal Zapping (مجموعه صفحات شخصي)
با استفاده از اين ويژگی كه مارك تجاری فيليپس می باشد، 

تركيب صفحات تله تكست يا كانالهای تلويزيونی مورد 
Channels/ عالقه و ذخيره آنها در كليدهای رنگی

Teletext (تله تكست/ كانالها) امكان پذير می باشد. در 
هر كليد حداكثر تا ١٠ صفحه تله تكست/ كانال با موضوع 

يا كاربر مشابه را می توان ذخيره كرد.

System (سيستم)
تصاوير تلويزيون در همه كشورها به يك صورت پخش 

 ،I ،DK ،BG :نمی شود. استاندارهای مختلفی وجود دارد
NTSC و SECAM. تنظيمات سيستم (صفحه ۶) برای 

انتخاب اين استاندارهای مختلف استفاده می شوند.



اطالعات سودمند دستورالعمل های مربوط به نحوه استفاده       ١٧

21PT5006نوع محصول

تصوير
۵٢٠ ميليمترقطر صفحه تصوير

۵١٠ ميليمتراندازه قابل رؤيت صفحه
xحالتهای تصوير هوشمند

xكنترل روشنايی
xكنترل رنگ

xكنترل دقت تصوير
xكنترل وضوح تصوير

xكنترل دمای رنگ
xدقت تصوير مثبت
xكاهش پارازيت

xكنترل فعال
xنشانگر شدت سيگنال

صدا
2x 5Wخروجی صدا

xبلندگوها با دامنه كامل
xحالت های صدای هوشمند
xتنظيم گر ولوم خودكار

دريافت
سيستم تنظيم

PLL تنظيمx
پيچ تنظيم

UV,Sx و باند قدرتمند
*Pal سيستم چندگانهx

انتخاب كانال
١٠٠x كانال از قبل تنظيم شده*

١٢۵x كانال از قبل تنظيم شده، كامًال كابلي*
ورودی آنتن

٧۵x اهم موازي
سيستم های ماهواره ای تلويزيون

NTSC M (3.58-4.5)x
*Pal BGx
*Pal D/Kx

*Pal Ix
*SECAM B/Gx
*SECAM D/Kx
سيستم های تلويزيون

*PAL- چندگانه APx

مشخصات



پخش مجدد ويدئو
NTSC 4.43/3.58x

NTSC پخش مجددx
*PAL 60x
سيستم صدا

AV استريوx
دو صدايی

تله تكست*
xاستاندارهای دريافت: عالی

xمتن هوشمند: يك صفحه حافظه

رابطها
جلو

از هدفون (٣٫۵ ميليمتر)
ورودی صوتي/ تصويری تك صدايي

اطراف
از هدفون (٣٫۵ ميليمتر)

ورودی صوتي/ تصويری تك صدايي
از هدفون استريو (٣٫۵ ميليمتر)
ورودی صوتي/ تصويری استريو

پشت
ورودی صوتي/ تصويری تك صدايي
خروجی صوتي/ تصويری تك صدايي
٢ x ورودی صوتي/ تصويری استريوx
١ x خروجی صوتي/ تصويری استريوx

xورودی ويدئوی مؤلفه ای
S-video ورودیx

كاربرد آسان
xنمايش صفحه چندزبانه

xمجموعه صفحات شخصي
xتعويض كانال
xتايمر خواب

اندازه و وزن
ابعاد دستگاه (تقريبي)

۴۵٢x۴٨٧x۵٩۶طول x عرض x ارتفاع (ميليمتر)
٢۵٫۵ كيلوگرموزن خالص

توجه: * ويژگی بستگی به مدل و يا سيستم مخابره تلويزيون دارد.

مشخصات



Specifi cations are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

www.philips.com
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