Elektronisk bruksanvisning
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Sikkerhet og feilsøking

Informasjon om sikkerhet og feilsøking
Sikkerhetstiltak og vedlikehold • Feilsøking • Forskrifter • Andre opplysninger

Sikkerhetstiltak og vedlikehold
ADVARSEL: Bruk av brytere, justeringer eller prosedyrer som ikke er
beskrevet i denne dokumentasjonen kan forårsake elektrisk støt, elektrisk
fare og/eller mekanisk fare.
Les og følg disse instruksene når du skal tilkople og bruke dataskjermen din.
●
●

●

●

●

●

Kople skjermen fra strømforsyningen hvis den ikke skal brukes over lengre tid.
Ikke prøv å fjerne bakdekselet, ettersom det kan utsette deg for fare for elektrisk støt.
Bakdekselet skal kun fjernes av autorisert servicepersonale.
Ikke legg gjenstander oppå skjermkabinettet, ettersom de kan falle ned i viftene eller dekke
dem slik at skjermens elektroniske utstyr ikke blir tilstrekkelig nedkjølt.
For å unngå faren for elektrisk støt eller varig skade på skjermen, må den ikke utsettes for
regn eller store mengder fuktighet.
Bruk aldri alkohol eller salmiakkbaserte væsker for å rense skjermen. Hvis skjermen er
skitten, tørk av den med en lett fuktet klut. Kople alltid skjermen fra strømforsyningen før den
vaskes.
Når du skal plassere skjermen, pass på at du har lett tilgang til strømuttaket og
strømkontakten.

Ta kontakt med en servicetekniker hvis skjermen ikke virker som den skal når du følger instruksene
i denne håndboken.

TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN
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Om denne elektroniske bruksanvisningen

Om denne elektroniske bruksanvisningen
Om denne guiden • Andre dokumenter du kan trenge • Symboler

Om denne guiden
Denne elektroniske bruksanvisningen er beregnet på alle som bruker fargeskjermer fra Philips. Den
beskriver skjermens funksjoner, innstillinger og bruk, og gir deg all annen informasjon, nøyaktig den
samme som i den trykte versjonen.
Avsnittene er som følger:
●

●

●
●

●

●

●
●
●

Sikkerhet og feilsøking gir tips og løsninger til vanlige problemer samt andre slike
opplysninger du kan trenge.
Om denne elektroniske bruksanvisningen gir deg en oversikt over hva slags informasjon
som bruksanvisningen inneholder, samt en beskrivelse av symbolene som er brukt her og
annen dokumentasjon du kan bruke.
Produktinfo gir deg en oversikt over skjermens funksjoner og tekniske spesifikasjoner.
Installere skjermen beskriver første oppstart og gir deg en oversikt over hvordan du skal
bruke skjermen.
Skjermmenyen (OSD) gir deg informasjon om hvordan du skal justere innstillingene på
skjermen.
Service og garantier er en liste over Philips' kundesentre over hele verden med tilhørende
telefonnumre, samt informasjon om garantien som gjelder for ditt produkt.
Ordliste gir deg mer informasjon om noen tekniske ord og uttrykk.
Last ned lar brukerne laste ned hele bruksanvisningen og lagre den på harddisken.
Ofte Stilte Spørsmål gir deg svar på ofte stilte spørsmål.

TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN

Andre dokumenter du kan trenge
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Om denne elektroniske bruksanvisningen

I tillegg til denne elektroniske bruksanvisningen kan du få nytte av følgende dokumentasjon:
●

Philips Color Monitor Quick Start Guide som gir et sammendrag av trinnene for hvordan du
installerer skjermen. Denne følger med produktet.

TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN

Symboler
Følgende avsnitt beskriver symbolene som er brukt i dette dokumentet.
Merknad, Forsiktig og Advarsel
Gjennom denne bruksanvisningen kan tekstblokker være merket med et symbol samt være satt i fet
eller kursiv skrift. Disse tekstblokkene er ment som merknader, forsiktighetsregler og advarsler, og
brukes som følger:
MERKNAD: Dette symbolet angir viktig informasjon og tips som gjør at du får
mer nytte av datasystemet ditt.

FORSIKTIG: Dette symbolet angir informasjon som forteller deg hvordan du
kan unngå mulig skade på maskinvaren eller tap av data.

ADVARSEL: Dette symbolet angir hvordan du kan unngå problemer som kan
forårsake personskade.
TIPS: Dette symbolet angir informasjon som kan være nyttig når du skal
justere skjermenyen på skjermen.

Noen advarsler kan også være satt i andre formater og ikke være fulgt av et symbol. Disse
advarslene er oppgitt fordi lover eller forskrifter pålegger oss å ha det med.
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Produktinformasjon, 107E

Produktinformasjon
Funksjoner • Blyfritt produkt • Tekniske spesifikasjoner • Automatisk strømsparing • Annet •
Kontaktpunkter • Oversikt

Funksjoner
Modell

Föreskrift

Färg

107E60

TCO'03

Grå

107E61

MPRII

Grå

107E66

MPRII

Svart

107E6
●
●

●
●

●
●
●

17-tommers (16,0" VIS) fargeskjerm med svært god bildeytelse for bruk med Mac og PC.
Autoscan dekker horisontale frekvenser opptil 71 kHz, maksimal oppløsning 1280 x 1024 med
flimmerfri skjerm på 1024 x 768 ved opptil 89 Hz.
Flat, firkantet CRT-skjerm med høy kontrast og høy punktoppløsning: 0,27 mm (0,23 hdp).
Stort skjermbilde men skjermen tar likevel liten plass. Verdens korteste 17-tommers vanlig skjerm
med en maks. dybde på bare 419 mm/16,5".
Ekstrautstyr: Multimediebase.
sRGB for naturtro farger på skjermen.
Sertifisert iht. FCC, CE (kun i enkelte land), ISO9241 og ISO14001.
TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN

Blyfritt produkt
Philips fjernet giftige stoffer som bly fra displayene sine. Blyfritt display bidrar til å beskytte helsen din og
fremmer miljømessig gjenvinning og deponerng av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr. Philips oppfyller
EUs strenge RoHS-direktiv, som pålegger restriksjoner på farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr.
Med Philips kan du være trygg på at displayenheten din ikke er skadelig for miljøet.

Tekniske spesifikasjoner*
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CRT
• Størrelse og avbøyningsvinkel

17 tommer/41 cm; 90° avbøyningsvinkel

• Punktavstand

0,27 mm

• Horisontal punktavstand

0,23 mm

• Skjermtype

Shadow Mask, flat firkantet, høy kontrast, blendingsfri,
antistatisk, antireflekterende

• Fosfor

P22

• Anbefalt visningsområde

12,0" x 9,0" / 306 x 230 mm

• Maksimalt visningsområde

12,8" x 9,6" / 325 x 244 mm

FREKVENSOMRÅDER
• Horisontal frekvens

30-71 kHz

• Vertikal frekvens

50-160 Hz

VIDEO
• Båndbredde

120 MHz

• Inngangsimpedans
- Video

75 Ohm

- Synk

4,7 kOhm

• Inngangssignalnivåer

0,7 Vpp

• Synk-inngangssignal

Separat synk

• Synk-polaritet

Positiv og negativ

HVITFARGETEMPERATUR
Fargekoordinater (CIE):
• ved 9300 grader K

x = 0,283 / y = 0,297

• ved 6500 grader K

x = 0,313 / y = 0,329

• ved sRGB

x = 0,313 / y = 0,329

FORHÅNDSINNSTILLINGER
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720 x 400 v/70 Hz
640 x 480 v/60 Hz
640 x 480 v/85 Hz
800 x 600 v/75 Hz
800 x 600 v/85 Hz
1024 x 768 v/75 Hz
1024 x 768 v/85 Hz
1280 x 1024 v/60 Hz

sRGB
sRGB er en standard for å sikre at farger blir riktig overført mellom forskjellige enheter (f.eks.
digitale kameraer, skjermer, skrivere, skannere osv.).
Ved å bruke en standard enhetlig fargegjengivelse bidrar sRGB til å sørge for at bilder som blir
tatt med en sRGB-kompatibel enhet blir gjengitt korrekt på din Philips-skjerm med sRGB. På
denne måten blir fargene kalibrert, og du kan stole på at fargene som vises på skjermen er
riktige.
Når man bruker sRGB er det viktig å tenke på at lysstyrken og kontrasten på skjermen har en
forhåndsinnstilt verdi, og det samme gjelder for fargepaletten. Derfor er det viktig å velge sRGBinnstillingen på skjermmenyen.
For å gjøre dette, åpner du skjermmenyen ved å trykke på OK-tasten foran på skjermen. Bruk
pil ned for å gå til Color temperature (Fargetemperatur) og trykk på OK igjen. Bruk så pil ned for
å gå til sRGB, og trykk på OK igjen.
Gå ut av skjermmenyen.
Når du har gjort dette, bør du unngå å forandre lysstyrken eller kontrasten på skjermen. Hvis du
gjør dette, vil skjermen gå ut av sRGB-modus og gå til en fargetemperatur på 6500 K.
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* Alle data kan endres uten varsel.

TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN

Automatisk strømsparing
Hvis du har et skjermkort eller programvare installert i maskinen med DPMS-standard fra VESA, kan
skjermen automatisk senke strømforbruket når den ikke er i bruk. Når skjermen registrerer signaler fra et
tastatur, en mus eller annet utstyr, "våkner" den automatisk. Tabellen nedenfor viser strømforbruket og
signalene med denne automatiske strømsparingsfunksjonen:

Strømstyring
VESAmodus

Video

H-synk

V-synk

Strømforbruk

Energisparing
(%)

Lampefarge

Aktiv

PÅ

Ja

Ja

Typisk 64W

0%

Grønn

Dvale

AV

Nei

Nei

< 1W

99 %

Blinker grønt

Skru av

AV

--

--

< 1W

99 %

AV

Denne skjermen oppfyller ENERGY STAR®-kravene. Som ENERGY STAR®-partner har
PHILIPS fastslått at dette produktet møter kravene i henhold til ENERGY STAR®retningslinjene for energiutnyttelse.

TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN

Annet
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• Mål

15.6" x 15.1" x 16.5" / 397 x 383 x 419 mm (inkl. sokkel)
15.6" x 13.1" x 16.5" / 397 x 333 x 419 mm (ekskl. sokkel)

• Vekt

13,4 kg

• Strømforsyning

100 -240 VAC, 60-50Hz
(Se typeskilt)

• Temperatur (drift)

0 til 40 °C/32 til 104 °F

• Temperatur (drift)

-25 til +65 °C/-13 til +149 °F

• Relativ luftfuktighet

5 til 95 %

* Oppløsning 1280 x 1024, standard størrelse, kontrast maks., lysstyrke 50 %, 9300°, hvit bakgrunn.

* Alle data kan endres uten varsel.

TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN

Kontaktpunkter
15-beins D-sub-kontakt (hann) på signalkabel (IBM):

Bein
Oppgave
nr.

Bein
Oppgave
nr.

1

Rød videoinngang

9

DDC +5 V tilførsel

2

Grønn videoinngang

10

Logisk jording

3

Blå videoinngang

11

Identisk utgang - koplet til
bein 10

4

Identisk utgang - koplet til
bein 10

12

Seriell datalinje (SDA)
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5

Jording

13

H. Synk / H+V

6

Rød videojording

14

V. Synk (VCLK for DDC)

7

Grønn videojording

15

Seriell klokkelinje (SCL)

8

Blå videojording

TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN

Oversikt
Følg lenkene for å se bilder av hele skjermen og alle komponentene.

Forsiden
Baksiden

TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN
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Installere skjermen
Forsiden • Baksiden • 6G3B11 Multimediebase (ekstrautstyr)

Forsiden

Strømknappen slår skjermen på og av.

OK-tast som aktiverer skjermmenyene.

Innstilling av kontrast. Når du trykker på "-" blir kontrollene for
justering av KONTRAST vist.

Innstilling av lysstyrke. Når du trykker på "+" blir kontrollene for
justering av LYSSTYRKE vist.
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Installere skjermen

Pluss- og minusknappen brukes når du betjener skjermmenyen.

LightFrame™ -tast. Når du trykker på denne tasten, blir
LightFrame™-funksjonen vist med høy lysstyrke.

TILBAKE TIL TOPPEN AV SKJERMEN

Baksiden
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Installere skjermen

1. Strøminngang - kople til strømkabelen her.
2. Videoinngang - kabelen er allerede festet til skjermen. Kople den andre enden av
kabelen til PC-en.

TILBAKE TIL TOPPEN AV SKJERMEN
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Skjermmeny (OSD)
Beskrivelse av skjermmenyen • Menystruktur • Kontroller i skjermmenyene

Beskrivelse av skjermmenyen
Hva er skjermmeny?
Alle Philips-skjermer har en funksjon som gjør at sluttbrukeren kan justere skjermen direkte
gjennom menyer i skjermbildet. Brukergrensesnittet er brukervennlig og lett å bruke.

Enkel innføring i kontrolltastene
Når du trykker på knappen

foran på skjermen, kommer hovedvinduet for skjermmenyen opp,

og du kan begynne å justere de forskjellige funksjonene. Bruk tastene
justeringene.
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for å foreta

Skjermmeny (OSD)
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Menystruktur
Nedenfor finner du en oversikt over strukturen i skjermmenyen. Denne kan du bruke som referanse
når du foretar de forskjellige justeringene.
Skjermen din har ikke nødvendigvis alle funksjonene på OSD-treet nedenfor.
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Service og garantier

Service og garantier
VELG OMRÅDE/LAND FOR Å LESE GARANTIEN SOM GJELDER:
VEST-EUROPA Østerrike • Belgia • Kypros • Danmark • Frankrike • Tyskland • Hellas •
Finland • Irland • Italia • Luxembourg • Nederland • Norge • Portugal • Sverige • Sveits •
Spania • Storbritannia
ØST-EUROPA Tsjekkia • Ungarn • Polen • Russland • Tyrkia • Bulgaria • Slovakia •
Slovenia
LATIN-AMERIKA Antillene • Argentina • Brasil • Chile • Colombia • Mexico • Paraguay •
Peru • Uruguay • Venezuela
NORD-AMERIKA USA og Canada
STILLEHAVSOMRÅDET: Australia • New Zealand
ASIA: Bangladesh • Kina • Hongkong • India • Indonesia • Japan • Korea • Malaysia •
Pakistan • Filippinene • Singapore • Taiwan • Thailand
AFRIKA: Marokko • Sør-Afrika
MIDT-ØSTEN Dubai • Egypt
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Ofte stilte spørsmål
1.

Hva betyr "Designed for Windows"-logoen?

"Designed for Windows"-logoen betyr at denne Philips-skjermen oppfyller kravene og anbefalingene i
PC9x (97, 98, or 99, 2000, XP) System Design Guide, og at skjermen har bestått strenge WHQL-tester.

2.

Hvilke modeller er Mac-kompatible?

Alle disse Philips-skjermene er Mac-kompatible. MEN du kan trenge en adapter i tillegg for å kople
skjermen til en Mac. Kontakt forhandleren for nærmere opplysninger.

3.

Hva er TCO?

TCO er en forkortelse for Tjänestemännens Centralorganisation, en svensk arbeidstakerorganisasjon.

4.

Hva er MPR?

MPR er en forkortelse for Statens Mät- och Provråd, det svenske NEMKO.

5.

Hva er forskjellen mellom MPRII, TCO92, TCO95, TCO99 og TCO'03?

Når det gjelder strenghetsgrad er det TCO'03/99 som er den høyeste sertifiseringsstandarden. Den
neste er TCO95, som er "bedre" enn TCO92, som igjen er "bedre" enn MPRII. Nedenfor sammenligner
vi standardene i hver kategori.
-TCO 92 utløp 30. juni 2000
-TCO 95 utløp 31.desember 2003
Elektromagnetisk stråling:
MPRII: Stiller lave krav til elektromagnetisk stråling fra skjermer.
TCO92: Satte strengere krav enn MPRII.
TCO95: Skjerpet reglene i TCO92.
TCO99: Stilte enda strengere krav og testprosedyrer enn TCO95.
TCO'03: Samme som TCO99-standarden + usikkerheter ved testing.
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Sikkerhet:
MPRII: Ingen krav.
TCO92/95/99/03: Alle krav.
Energisparing:
MPRII: Ingen krav.
TCO92: Standby-modus <30 W, avslått <8 W
TCO95: Standby-modus <30 W, avslått <8 W
TCO99: Standby-modus <15 W, avslått <5 W
TCO'03: Standby-modus < 15 W, Av-modus < 5 W
Visuell ergonomi:
MPRII: Ingen krav.
TCO92: Ingen krav.
TCO95: Stiller ergonomiske krav, bl.a. minste kontrast, flimring og flakking.
TCO99: Strammet opp kravene i TCO95.
TCO'03: Øker kravene i TCO99 for CRT og nye krav til skjermfarge for TFT LCD-skjermer.
Miljø:
MPRII: Ingen krav.
TCO92: Ingen krav.
TCO95: Stilte generelle miljøkrav, bl.a. forberedelse til resirkulering, miljøpolicy og miljøsertifisering.
TCO99: Strammet opp kravene i TCO95.
TCO'03: Krever at informasjon om resirkulering blir gitt til brukerne.

6. Hvordan starter jeg energisparefunksjonen?

Gå til 'Min datamaskin' og velg 'Kontrollpanel' og deretter 'Vis'. Velg "All default selection' og velg Philipsskjermen din fra listen over drivere. 'Plug and Play' sørger automatisk for at 'EPA' krysses av for deg. I
DOS eller Windows 3.1 må du først forsikre deg om at datamaskinen din støtter energisparing.

7. Hva er oppdateringsfrekvens?

Oppdateringsfrekvens, eller 'refresh rate', beskriver hvor mange ganger hele skjermen skannes
horisontalt i løpet av ett sekund. Med andre ord, hvis en skjerm har en oppdateringsfrekvens på 85 Hz,
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blir skjermen oppdatert, eller skannet horisontalt, 85 ganger per sekund. En høy oppdateringsfrekvens
gir mer stabile bilder og mindre flimring. En høy oppdateringsfrekvens bidrar til at brukere som må jobbe
lenge i strekk foran en skjerm blir mindre slitne i øynene og mindre stresset. For å endre
oppdateringsfrekvensen går du til "Start/Innstillinger/Kontrollpanel/Vis/Innstillinger/Avansert/Adapter".
Skjermen justerer seg automatisk etter skjermkortet.

8. Hvorfor ser det ut som om bildet på skjermen flimrer?
Flimring i bildet er som regel forårsaket av en lav oppdateringsfrekvens eller elektrisk interferense. Her
er noen mulige løsninger på problemet:
●
●
●
●

Sjekk at du har installert riktige drivere for skjermkortet ditt·
Pass på at alle elektriske enheter (som f.eks. mobiltelefoner) ligger minst en meter fra skjermen
Plasser skjermen på et annet sted, lenger unna elektrisk interferens
Juster oppdateringsfrekvensen til 75 Hz eller høyere.

9. Hvordan justerer jeg oppløsningen på skjermen min?
Oppløsningen er avhengig av mulighetene som skjermkortet og grafikkdriveren gir. I Windows'95 kan du
velge ønsket oppløsning i 'Vis egenskaper/Innstillinger'-menyen.

10. Hvordan justerer jeg størrelsen, posisjonen og rotasjonen på skjermbildet?

Avhengig av hvilken modell du har, kan du enten bruke CustoMax-programmet, skjermmenyen på
skjermen (OSD) eller bryterne på skjermen.

11. Hva gjør jeg hvis jeg roter til skjerminnstillingene?

file:///D|/EDFU/crt_17_6/edoc/norwegian/FAQ.HTM (3 of 13)2005-06-23 ¤U¤È 01:30:50

Ofte Stilte Spørsmål

Du bare trykker på OK-knappen og så velger du "Reset to factory settings" for å nullstille alle
innstillingene.

12. Hva er LightFrame ?

LightFrame

er en banebrytende Philips-teknologi, en unik og revolusjonerende løsning som gir

skjermen enda bedre lysstyrke og skarphet. Med LightFrame får brukeren se video og fotografier med
TV-kvalitet, uten at skjermen blir dårligere i vinduer som brukes av andre applikasjoner.

13. Hvordan virker LightFrame

LightFrame

?

består av et program og en integrert krets (IC) i skjermen. Sammen gir de bedre lysstyrke

og skarphet i et vindu eller område av skjermbildet som brukeren selv velger. Den unike LightFrame teknologien forbedrer fremvisningskvaliteten for fotografier og videobilder dramatisk.

14. Hvordan er LightFrame

viktig for meg?

Med LightFrame kan enkelte skjermer fra Philips vise video og fotografier med TV-kvalitet og samtidig
gi god kvalitet på tekstbaserte programmer. Dermed blir filmer og andre videoer skarpere og mer livlige,
og fotografier mer vibrerende og livlige.
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15. Er det noen andre merker som har det samme?

LightFrame er oppfunnet, utviklet og patentert av Philips. Det er en unik funksjon som bare finnes i
skjermer fra Philips.

16. Gir LightFrame

kortere levetid for en skjerm?

Nei. Omfattende testing har vist at LightFrame ikke har noen negativ påvirkning på skjermers levetid.
Dagens skjermer fra Philips er toppmoderne, bruker anriket fosfor og er utviklet for å gi høy lysstyrke.
LightFrame fremhever normalt fotografier og videoer. Men selv om den høyeste lysstyrken i det
fremhevede området er sterkt øket, økes normalt ikke den gjennomsnittlige lysstyrken, som er det som
kan påvirke katodene negativt. Uansett holder en egen automatisk lysstrålebegrenser (Automatic Beam
Limiter, ABL) den gjennomsnittlige maksimale lysstyrken innenfor akseptable grenseverdier.

17. Jeg får en feilmelding om at skjermen min kanskje ikke støtter LightFrame
temmelig sikker på at skjermen gjør det. Hva er det jeg gjør galt?

, men jeg er

Det er bare drivere fra Philips som kan avgjøre om skjermen din er utstyrt med LightFrame , det kan
ikke en generisk Windows-driver. Installer Philips-driveren som fulgte med skjermen. Hvis du fremdeles
får feilmeldingen etter at du har installert Philips-driveren, kan du bare overse den. LightFrame
fungerer likevel som den skal.

18. Hva skjer når systemet mitt ikke lenger er tilkoplet en skjerm som har LightFrame , f.eks.
når jeg tar med meg den bærbare datamaskinen min hjem?
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Den eksklusive LightFrame -funksjonen fra Philips krever både maskinvare i skjermen og programvare
som installeres i systemet. Funksjonen virker bare når en skjerm med den påkrevde maskinvaren
mottar kommandoer fra systemprogramvaren. LightFrame -funksjonen virker ikke med mindre du har
både en skjerm med LightFrame -maskinvaren og programvaren.

19. Hva er "XtraSpace Design" (XSD)?

XSD står for "XtraSpace Design", et gjennombrudd fra Philips som reduserer plassen en CRT-skjerm tar
på skrivebordet. XSD-skjermene fra Philips tar minst plass av alle skjermer i verden målt fra forsiden til
baksiden, og har samtidig svært høy billedkvalitet.

20. Hvordan klarte Philips å utvikle XtraSpace Design?

Philips oppnådde dette gjennombruddet med CRT-skjermer som tar mindre plass ved å bruke billedrør
med kort dybde og en fokusert designprosess som fjernet hver eneste unødvendige millimeter fra
skjermen.

21. Hva er lydløsningen på skjermene fra Philips?

Det er ikke alle brukere som trenger multimediefunksjoner. For å gi brukerne frihet til å velge selv, tilbyr
Philips en multimediebase (typenr.: 6G3B10) som ekstrautstyr. Man bytter ganske enkelt ut
standardsøylen som følger med skjermen og erstatter den med en multimediebase.
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22. Hvilke modeller kan brukes med multimediebasen?

Følgende modeller kan brukes med multimediebasen: 107B6, 107E6,107F6, 107S6, 107T6

23. Hva er spesifikasjonene til Philips multimediebase?

De detaljerte spesifikasjonene for multimediebase finner du på produktinformasjonssiden.

24. Hvorfor er det bedre med multimediebase enn med egne høyttalere?

Hovedfordelen med multimediebasen er at den tar så liten plass. Den bruker knapt noe ekstra plass i
det hele tatt: skjermen får samme bredde og dybde. Det er bare høyden som økes, og det bare med 3
centimeter.

25. Hvor kan jeg få kjøpt en multimediebase til min Philips-skjerm?

Kontakt nærmeste forhandler for nærmere opplysninger.

26. Hva gjør Auto Calibrate?
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Det gjør at skjermen får bedre ytelse over lengre tid. Etter hvert som en skjerm blir eldre, dempes
gradvis lysstyrken og fargene endres. Dette er en velkjent prosess som skjer med alle skjermer. Etter
mange år har skjermen ofte mindre enn 50 % av sin opprinnelige lysstyrke. Da anses skjermen som å
ha nådd slutten av sin brukstid. Auto Calibrate justerer regelmessig fargetemperaturen og lystettheten
tilbake til sine opprinnelige verdier.

27. Hvordan er Philips Auto Calibrate-funksjonen en fordel for meg?

På en skjerm med Auto Calibrate tar det 33 prosent lenger før lystettheten går ned til 50 prosentnivået
som markerer slutten på skjermens brukstid. Takket være Auto Calibrate kan f.eks. en skjerm med en
forventet normal levetid på 10.000 timer vare i 13.300 timer, og dermed har den fått forlenget sin levetid
med en tredjedel.

28. Hvordan virker Auto Calibrate?

Under kalibreringsprosesen vises forskjellige forhåndsdefinerte svarte og hvite bilder på skjermen.
Strålestrømmen fra den røde, grønne og blå kanonen måles nøyaktig og sammenlignes de opprinnelige
verdiene som er lagret i skjermen. Ved å justere forsterkningen på hver enkelt kanon, kan avviket
reduseres til null. Standardverdiene blir lagret under produksjon. Hvis brukeren stiller inn en ny
fargetemperatur, lagres den nye verdien som standardverdi.

29. Når bør kalibrering utføres?

Kalibreringsprosessen tar mindre enn seks sekunder. I løpet av denne perioden vises forskjellige bilder.
Når prosessen er ferdig, vises det opprinnelige bildet igjen. Det er ikke nødvendig med løpende
omkalibrering. Kalibrering bør utføres etter at skjermen er oppvarmet. Selvkalibrering (Auto Calibration)
skjer når skjermen mottar et signal som angir at den snart skal bytte til hvilemodus/standby-modus.
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30. Hvilke Philips-skjermer er utstyrt med Auto Calibrate-funksjonen?

Auto Calibrate er i dag tilgjengelig på de nye 202P-, 201B- og 109P-modellene.

31. Hovedmenyen visre OSD MAIN MENU LOCKED. Ingenting skjer når jeg trykker på knappene
på frontpanelet. Hvordan kan jeg låse opp denne funksjonen?

Trykk inn OSD-menytasten og hold den inne i ca. 15 sekunder til bildet viser "OSD MAIN MENU
UNLOCKED".

32. På skjermen min står meldingen NO SYNC INPUT, hvordan blir jeg kvitt dette?

Prøv følgende tiltak:
●
●
●
●

●

Sjekk om beina på videokabelen er bøyd
Sjekk om datamaskinen er slått på
Sjekk at VGA-kabelen sitter godt i
Sjekk at BNC/D-Sub-kontakten på baksiden av skjermen sitter på riktig plass. Nyere modeller
har dette valget i skjermmenyen (On Screen Display) under "Input Signal Selection".
Prøv å kople skjermen til en annen datamaskin - det kan hende at videokortet ikke er VESAstandard

33. Hvorfor viser skjermen min meldingen "Out of Range"?
Videokortet på maskinen din er kanskje for høyt for spesifikasjonene til skjermen. Kontakt produsenten
av datamaskinen for informasjon om hvordan du stiller inn lavere oppløsning på operativsystemet ditt.
34. Hva er moiré? Hvorfor har skjermen min dette bølgefenomenet?
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Moiré er en naturlig effekt og et naturlig fenomen med CRT. Det ser ut som et bølgemønster som
gjentas og ligger oppå skjermen som bølgete bilder. Her er noen forslag til hvordan du kan redusere
denne effekten:
●

●
●
●

Noen skjermer har en egen funksjon for å utligne moiré. Aktiver funksjonen eller juster
utligningsfunksjonen for moiré via skjermmenyen (OSD).
Skift oppløsing til anbefalt standard for skjermstørrelsen.
Skift Windows-mønsteret til et mønster der moiré er mindre synlig.
Skift størrelsen horisontalt og vertikalt for å redusere moiré-effekten mest mulig.

35. Det virker som om skjermen min mangler en eller flere farger. Hva kan jeg gjøre for å rette
opp dette?
●
●
●
●

Hvis det også mangler en farge i skjermmenyen (OSD), kontakt service for mer informasjon.
Sett fargetemperaturen til 9300
Se om noen av beina på videokabelen kan være bøyd.
Kan være feil på videokortet (prøv å kople skjermen til en annen datamaskin).

36. Når jeg avmagnetiserer skjermen min (degauss), kommer det en høy lyd. Er dette normalt?

Ja, når du bruker skjermmenyen for å avmagnetisere skjermen din, er det normalt at skjermen lager en
ganske høy lyd. Merk at på mange modeller kan du ikke gjøre dette mer enn én gang i en bestemt
tidsperiode (opptil 10 minutter). Dette er fordi enheten har en motstand som er temperaturfølsom.
Mens enheten avmagnetiseres, øker temperaturen i motstanden, og når den når en bestemt
temperatur, økes motstanden slik at spenningen ikke når fram til avmagnetiseringsspolen. Dermed
stopper avmagnetiseringen, og motstanden i enheten senkes når den kjøles ned igjen slik at
avmagnetiseringsfunksjonen kan brukes igjen. Dette er gjort med vilje og er standard for slike
produkter, ikke bare for skjermer fra Philips. Det er ikke alle modeller fra Philips som har denne
manuelle avmagnetiseringsfunksjonen. Noen modeller er bygget med funksjon som avmagnetiserer
skjermen automatisk når skjermen slås på.

37. Hvordan justerer jeg bildet på skjermen?
Slik justerer du skjermbildet:
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●
●

●

Nullstill skjermen via skjermmenyen (OSD)
Juster den horisontale bredden (Horz) og/eller den vertikale høyden (Vert) i skjermmenyen
(OSD)
Juster oppløsningen til anbefalt verdi

38. Det ser ut som om kanten på skjermbildet er forvrengt. Hva kan jeg gjøre for å rette opp
dette?

Slik justerer du skjermbildet:

●

●
●
●

Dårlig geometri i bildet er som regel forårsaket av magnetisk eller elektrisk interferens, prøv å
plassere skjermen på et annet sted
Nullstill skjermen til fabrikkinnstillingene via skjermmenyen (OSD)
Gå inn i geometrimenyen i skjermmenyen og juster verdiene
Endre oppløsningen til anbefalt verdi

39. Bildet ser for mørkt ut. Hva kan jeg gjøre for å rette opp dette?
Juster lysstyrken (Brightness) og/eller kontrasten (Contrast) i skjermmenyen (OSD). På noen modeller
kan man velge videoinngang (Video Input Select) under Advanced Controls i skjermmenyen. De fleste
datamaskiner krever at denne verdien settes på 0,7 V.
Mulige tiltak:
Hvis skjermmenyen også er mørk, kontakt service for å avtale reparasjon
● Nullstill skjermen via skjermmenyen (OSD)
● Endre innstillingen for fargetemperatur til 9300 via skjermmenyen (OSD)
● Sett kontrasten (Contrast) til maksimalt nivå (100) og lysstyrken (Brightness) til midtre nivå (50)
Kan være feil på videokortet (prøv å kople skjermen til en annen datamaskin)
●
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40. Jeg har lagt merke til to tynne, vannrette streker på skjermen min. Er dette normalt?
Dette kan oppstå som et normalt fenomen på modellene 107P, 109P og 202P. Skjermen din bruker en
Aperture Grille, som består av tynne, vannrette tråder som holder elektronstrålene på linje med fosforet
på skjermen. For å hindre at disse vannrette trådene vibrerer for å holde den på linje med billedrøret,
kreves det to vannrette dempetråder. Disse ligger en tredjedel og to tredjedeler fra toppen av skjermen.
Du får derfor se to veldig tynne vannrette streker på skjermen din ettersom de to trådene kaster en smal
skygge på overflaten av skjermen. Disse trådene finner du i alle skjermer fra Philips og fra andre merker
som bruker Aperture Grill-teknologien.

41. Hvordan kan jeg øke antall farger på skjermen?
Det er videominnet på videokortet som bestemmer hvor mange farger du kan vise på dataskjermen. For
å få mest ut av videokortet ditt, må du enten installere de nyeste driverne på datamaskinen din eller
oppgradere minnet på videokortet. Ta kontakt med produsenten av datamaskinen eller videokortet for
nærmere opplysninger.

42. Hvorfor er det ikke noe bilde på skjermen min?
●
●
●
●

Sjekk om det er strøm i strømuttaket ved å kople til et annet produkt.
Sjekk at strømkabelen er riktig koplet både til strømuttaket og til skjermen.
Sjekk at skjermen er slått på.
Trekk ut kontakten til skjermen, vent ca. 1 minutt og sett i kontakten igjen. Slå på skjermen.

43. Hvorfor er det ikke bilde på skjermen min, selv om strømlampen er gul eller blinker grønt?
●

●

●
●

Ta en omstart på datamaskinen mens du holder Control-tasten inne. Hvis du ser noe bilde under
oppstartsprosessen, sjekk innstillingene i videokortet (i Windows går du til Kontrollpanel og
velger Vis).
Sjekk at videokabelen ike er skadet eller bøyd, og at ingen av beina på kontakten er skadet
(merk at en del VGA-kontakter mangler ett ben). Hvis du finner skader, skift til en ny kabel.
Sjekk at kabelen er riktig koplet til datamaskinen.
Trykk på en tast på tastaturet for å gå ut av strømsparemodus.
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44. Hvorfor er det ikke noe bilde på skjermen selv om lysdioden for strøm lyser grønt?

●

Kontroller instillingene for kontrast (Contrast) og lysstyrke (Brightness) på skjermen. Trykk på 5
(-)og hold den inne for å øke kontrasten, og trykk på 4 (+)og hold den inne for å øke lysstyrken.
Disse knappene finner du foran på skjermen.

●

Trykk og hold inne både 5 (-) og OK samtidig for å skifte mellom inngangssignalene A og B.

45. Hvorfor forsvinner bildet når jeg trykker raskt på av/på-knappen?
Dette er en unik funksjon fra Philips som er utviklet for å forlenge levetiden til skjermen din. La det gå 5
sekunder før du slår av eller på skjermen, da får du bildet tilbake.

file:///D|/EDFU/crt_17_6/edoc/norwegian/FAQ.HTM (13 of 13)2005-06-23 ¤U¤È 01:30:50

Glossary

Ordliste
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

A
Autoscan
En mikroprosessor-basert funksjon på Philips Brilliance-skjermer som kan registrere horisontale og
vertikale frekvenser og tilpasse dem til det installerte videokortet. En skjerm med autoscan kan
altså fungere med en rekke videokort. MultiSync, et registerert varemerke for NED, har en
tilsvarende funksjon.
TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN

B
Balansert putefortegning
Se Geometrisk forvrengning.

BNC-kontakt
En spesiell type kontakt som brukes på noen skjermer med høy horisontal frekvens. BNC-kontakten
gir optimal skjerming og tilpassing av den karakteristiske impedansen til videosignalet for å sikre
best mulig videoytelse.
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Båndbredde
Uttrykker hvor raskt data blir overført mellom videokortet og de etterfølgende kretsene, noe som er
avhengig av punktklokkens frekvens målt i MHz.
Også kjent som punktfrekvens.

TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN

C
CE-merke
CE-merket brukes på produkter som tilfredsstiller EU-direktivet om elektromagnetisk støy og
lavspentdirektivet, og er obligatorisk på produkter som skal selges innenfor EU.

CRT
Katodestrålerør - det generelle uttrykket for alle elektronrør der en eller flere elektronstråler fra en
katode periodisk blir avsøkt mot en fosforskjerm ved hjelp av avbøyningskretser. Billedrørene i TVfile:///D|/EDFU/crt_17_6/edoc/norwegian/GLOSSARY/GLOSSARY.HTM (2 of 23)2005-06-23 ¤U¤È 01:30:51
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apparater og dataskjermer er eksempler på katodestrålerør.

TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN

D
DDC (Display Data Channel)
DDC er en kommunikasjonskanal for skjermer og datamaskiner. DDC-funksjonen gjør at
skjermkontrolleren kan konfigureres automatisk for å gjøre optimal bruk av visningsområdet uten
manuelle inngrep fra brukeren. DDC fungerer som del av det nye Plug & Play-konseptet for å øke
brukervennligheten på PC-er.
De tre nivåene for Plug & Play er: (1) DDC1, skjermen sender data til datamaskinen, (2) DDC2B,
datamaskinen kan be om informasjon fra skjermen og (3) DDC2Bi som er en toveiskommunikasjon
- skjermen kan adresseres, og datamaskiner eller grafikkort kan gi kommandoer til skjermen.

DDC 1/2B
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Se DDC.

DDC 2Bi
Se DDC.

Degaussing
Avmagnetisering, i denne sammenheng betyr det å avmagnetisere skyggemasken og tilhørende
metalldeler av et billedrør når skjermen slås på, for å minimere forvrengning. Dette gjøres vanligvis
ved hjelp av en spesiell avmagnetiseringsspole som utsettes for et vekselfelt som langsomt
reduseres for å avmagnetisere billedrøret. På noen skjermer kan man aktivere avmagnetisering
manuelt når som helst.

Digital kontroll
Mikroprosessorbasert digital kontroll av billedparametre og videomodus for å gi full kontroll av
billedinnstillingene, ved at man kan hente fram innstillinger ved å trykke på en knapp. Dette er en
svært avansert funksjon som gjør brukeren i stand til å veksle mellom ønskede innstillinger når som
helst uten å bruke tid på å justere bildet. Finnes nå på de fleste Philips-skjermer.

TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN

E
Elektromagnetisk stråling
Det finnes internasjonale standarder for elektromagnetisk stråling fra skjermer. De to viktigste
standardene i dag har imidlertid begge sitt utspring i svenske standarder.
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MPR-II
Opprinnelig utviklet av Statens Mät- och Provråd i Sverige. Måler maksimal elektromagnetisk
stråling fra skjermer, og er nå akseptert som standard over hele verden. MPR-II definerer maksimalt
tillatte nivåer for elektrostatiske, magnetiske og elektriske felter målt i en avstand på 50 cm fra
sentrum av skjermen (se tabell).
TCO
I 1991 utviklet Tjänstemännens Centralorganisation (TCO, en svensk arbeidstakerforening) en
standard som er enda strengere enn MPR-II, særlig når det gjelder vekslende elektriske felter
(AEF). Standarden er mer krevende enn MPR-II ved at den ikke bare reduserer de tillatte nivåene,
men også måleavstanden (se tabell).
Standarder for elektromagnetisk stråling
EMI (Elektromagnetisk interferens)
Elektrisk og/eller magnetisk stråling som kommer fra elektrisk eller elektronisk utstyr når det er i
bruk.
EMS (Elektromagnetisk påvirkning)
Hvor godt elektrisk eller elektronisk utstyr er i stand til å fungere riktig i miljøer med elektrisk og/eller
elektromagnetisk interferens.
TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN

F
Fargetemperatur
En måte å beskrive fargen på en strålekilde som en temperatur (i grader Kelvin) på et svart legeme
som avgir stråling med den samme dominerende frekvens som kilden.
De fleste Philips-skjermer gir mulighet til å stille inn fargetemperaturen til ønsket verdi.
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Flimring
Svært raske variasjoner i bildeintensitet forårsaket av at elektronstrålen trenger en bestemt tid for å
skanne et bilde til skjermen. Det forekommer to typer flimring: linjeflimring som skyldes at
elektronstrålen skanner inn hver linje av bildet, og bildeflimring (eller feltflimring hvis bildet er
"interlaced") som følger av at bildet oppdateres 50 ganger i sekundet. Bildeflimring er merkbart ved
GUI- og DTP-programmer (som har lys bakgrunn) og kan være svært plagsomt, særlig for personer
med mye skjermarbeid - det er anstrengende for øynene og bidrar til hodepine, synsforstyrrelser,
stress osv. Problemet kan imidlertid elimineres ved å øke oppfriskningshastigheten (antall bilder per
sekund) til over ca. 70 Hz. Følsomhet overfor flimring ser ut til å bli redusert når man blir eldre.

Forvrengning
Bildet har ikke riktig fasong. Følgende typer forvrengning er mest vanlig:
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Fosfor
Generelt navn for en gruppe stoffer som avgir luminescens. For å danne et bilde på skjermen blir
det plassert fosfor på den indre flaten av billedrørskjermen, og dette avgir da lys når det bestråles
av elektronstrålen. Typiske fosforstoffer som brukes er P22 med middels til kort varighet, og EBUfosfor med høy fargemetning.

TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN

H
Hertz
Måleenhet for frekvens oppkalt etter fysikeren Heinrich Hertz (1857-1894). 1 hertz (Hz) tilsvarer 1
svingning per sekund.

Horisontal frekvens
Kalles også linjefrekvens og måles i kHz. Dette er antallet videolinjer som vises på skjermen hvert
sekund (fra venstre mot høyre). Jo høyere horisontal frekvens, desto bedre er oppløsningen (dvs.
høyere oppløsning og/eller høyere oppfriskningshastighet).

Horisontal punktavstand
Se punktavstand.
TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN
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I
INF-fil
INF-fil (Informasjonsfil)
Informasjonsfiler (INF-filer) lagrer informasjon i et bestemt format. Oppsettfunksjonene mottar
informasjon fra INF-filen som de bruker under installeringen. Blant opplysningene som lagres i en
INF-fil er INI- og registreringsopplysninger, filnavn og hvor kildefilene er plassert på kildemediet.

Interlaced/non-interlaced
Interlaced.
Linjesprangavsøking, en metode der et bilde blir vist på skjermen ved først å avsøke alle de like
linjene og deretter alle de odde linjene. Resultatet er at hele bildet er satt sammen av to delbilder
eller felter avsøkt i to omganger. Ved interlacing betyr en vertikal frekvens (feltfrekvens) på 50 Hz
en bildefrekvens på 25 Hz.
Non-interlaced.
Uten linjesprangavsøking, metoden der et bilde blir overført til skjermen ved å avsøke etterfølgende
linjer i bildet, slik at hele bildet blir vist på skjermen gjennom en vertikal bevegelse av strålene. Hvis
skjermen er non-interlaced, betyr en vertikal frekvens på 50 Hz at bildefrekvensen også er 50 Hz.
Ved enhver gitt oppløsning gir non-interlaced bedre kvalitet, men dette er også dyrere.
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K
Kontrast
Forholdet mellom lysstyrken i de lyseste og mørkeste delene av et bilde. Den mørkeste delen av
bildet blir stilt etter lysstyrken i den ikke-magnetiserte fosforen, som styres av i hvor stor grad lys fra
omgivelsene blir reflektert. Kontrasten blir derfor redusert når det er mye lys i omgivelsene. Black
Matrix-billedrør reflekterer mindre lys fra omgivelsene og har altså høyere kontrast enn andre
billedrør.

Konvergensfeil
Feil tilpasning av strålene, slik at en eller flere av de tre strålene går gjennom feil åpning i
skyggemasken og treffer et fosforpunkt i feil triade.
Konvergensfeil uttrykkes i mm, ofte målt på tre klart definerte punkter på skjermen, betegnet med A,
B og C (se bilde). Kalles også miskonvergens.
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Steder hvor konvergensfeil er spesifisert.

Korrigering av konvergensfeil
En måte å korrigere for konvergensfeil på ved å sikre at alle de tre strålene havner samtidig i
samme triade. Dette gjøres vanligvis ved spesielle korreksjonsspoler i avbøyningsspolen.

TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN

L
Lavfrekvente elektriske felter og magnetfelter
Varierende felter laget av avbøyningsspolen. Disse får etter hvert stadig mer oppmerksomhet, ikke
minst fra myndighetene, innen bransjen og i pressen. Selv om det ikke er vitenskapelig bevist at
stråling fra skjermer er skadelig, er det lagt mye arbeid i å redusere strålingen ut fra føre varprinsippet. To områder er av særlig interesse: elektriske felter og magnetfelter med svært lav
frekvens (VLF) fra 2 kHz til 400 kHz, og felter med ekstremt lav frekvens (ELF) fra 5 Hz til 2 kHz.
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Se også Elektromagnetisk stråling.

Lavstråleskjerm
En skjerm som tilfredsstiller de internasjonale standardene for stråling.
Se Elektromagnetisk stråling.

Linearitet
Kontroll av at den faktiske plasseringen av et punkt (et bildeelement) på skjermen stemmer med
hvor det er ment å være (se figur).

Linjefrekvens
Se Horisontal frekvens.

TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN
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M
Moiré-effekt
Et flimremønster som oppstår ved at to linjemønstre påvirker hverandre.
På en dataskjerm skyldes dette interferens mellom skyggemaskemønsteret og videoinformasjon
(video-moiré), eller mellom skyggemaskemønsteret og det horisontale linjemønsteret (avsøkingsmoiré). Det vises som bølgende flimring på skjermen, og blir mer merkbart når oppløsningen økes.
Ettersom videosignalet varierer kontinuerlig, er det lite man kan gjøre med video-moiré. Avsøkingsmoiré er avhengig av den horisontale frekvensen, og her kan det hjelpe å velge en egnet frekvens.
Autoscan (MultiSync)-skjermer, som fungerer med en rekke avsøkingsfrekvenser, kan noen ganger
vise moiré i visse videomoduser.

MPR
Se Elektromagnetisk stråling.

MultiSync-skjerm
Se Autoscan-skjerm.
TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN

N
Non-interlaced
Se Interlaced/non-interlaced.
TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN

file:///D|/EDFU/crt_17_6/edoc/norwegian/GLOSSARY/GLOSSARY.HTM (12 of 23)2005-06-23 ¤U¤È 01:30:51

Glossary

O
Oppfriskningshastighet
Se Vertikal frekvens.

Oppløsning
Antallet punkter som kan vises på skjermen, angitt som antall punkter på en linje ganget med
antallet horisontale linjer.
Se også Videografikk-adapter.

OSD (On Screen Display)
Skjermmeny, funksjon som gjør sluttbrukeren i stand til å justere innstillinger direkte gjennom et
vindu i skjermbildet. Se CustoMax i CrystalClear-delen.

Overskanning
Det at områder uten nyttig videoinformasjon avsøkes utenfor det synlige området av skjermen for å
gjøre maksimal bruk av skjermen til å vise aktiv informasjon. Dette er noen ganger nødvendig fordi
en del videokort skaper et videomønster som er mindre enn den synlige delen av skjermen, noe
som gir et bilde som er mindre (og mindre synlig) enn det trenger å være.
TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN
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Parallellogram-forvrengning
Se Geometrisk forvrengning.

Piksel
Punkt, det minste bildeelementet som kan vises på skjermen. Jo lavere punktstørrelse, desto bedre
oppløsning har skjermen. Punktstørrelsen avgjøres av størrelsen av elektronpunktet på skjermen,
og altså ikke nødvendigvis av fosforens punktavstand (størrelsen på triaden). En skjerm med store
elektronpunkter som dekker flere triader kan derfor ha dårlig oppløsning selv om punktavstanden er
liten.

Plug-and-Play
Se DDC. Se USB-delen.

Punktavstand
Korteste avstand mellom to fosforpunkter med samme farge på skjermen. Jo mindre
punktavstanden er, desto bedre oppløsning har skjermen.
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Punktfrekvens
Antall punkter som kan skrives i en videolinje per sekund.

Punkthastighet
Se punktfrekvens.

Putefortegning
Se geometrisk forvrengning.
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R
Raster
Området på skjermen som elektronstrålen kan nå.

Rotasjonsfunksjon
Funksjon som gjør at brukeren kan rotere hele skjermen horisontalt.
På grunn av jordens magnetfelt kan bildet på skjermen bli forskjellig når skjermen vender forskjellig
vei.
TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN

S
Selvtestfunksjon
En skjerm med maskin- eller programvare som gjør at den automatisk registrerer tilkoplede kabler

Skjermbelegg
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Antistatiske belegg
På grunn av bombarderingen med elektroner fra strålerørene blir skjermene elektrisk ladet når de
er i bruk. Dette betyr at de kan trekke til seg støv. Et antistatisk belegg er et ledende belegg på
skjermen (eller på et glasspanel like foran skjermen) som leder bort denne elektriske ladingen og
hindrer støv i å samle seg på skjermen.
AGAS (Anti-Glare, Anti-Static)-belegg
AGAS er et silisiumbelegg som påføres overflaten av skjermen i en prosess med dreiing og
sprøyting. Belegget fungerer slik at det sprer reflektert lys slik at lyskilder ikke blir vist like sterkt på
skjermen. For å gi belegget antistatiske evner er belegget impregnert med små ledende partikler.
ARAS (Anti-Reflection, Anti-Static)-belegg
ARAS er et av de mest effektive antistatiske og refleksdempende systemene i dag. Det består av
en flerlagsstruktur av transparent dielektrisk materiale som undertrykker speilrefleks som følge av
bredbåndinterferens på skjermens overflate. De antistatiske egenskapene kommer fra ett enkelt
ledende lag innenfor flerlagsstrukturen.
Med ARAS blir styrken av det reflekterte lyset redusert fra ca. 4,5 % av det innfallende lyset (refleks
på skjermer uten belegg) til under 0,5 %. ARAS har også en annen fordel fremfor de andre
metodene: den sprer ikke reflektert lys, så bildets kontrast og skarphet blir helt uberørt. Belegget er
også lett å rengjøre, og tåler vanlige rengjøringsmidler.
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ARAS-belegget reflekterer bare ca. 0,5 % av det innfallende lyset.

AGARAS (Anti-Glare Anti-Reflection Anti-Static)-belegg.
Et antistatisk belegg som også demper refleks og sjenerende lysskinn.

SOG (Synkronisering på grønn)
En fargeskjerm som fungerer skal ha fem typer signaler: horisontal synk-puls, vertikal synk-puls,
rødt fargesignal, grønt fargesignal og blått fargesignal. Signaler fra en datamaskin overføres til
skjermen på en av tre måter:
1. Separat synk: Horisontale og vertikale synk-signaler overføres separat.
2. Sammensatt synk: Horisontale og vertikale synk-pulser blandet til ett enkelt signal.
3. SOG: Horisontale og vertikale synk-pulser blandet, deretter kombinert med signalet for
grønnfargen.
TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN
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T
TCO
Se Elektromagnetisk stråling.

Trapesforvrengning
Se Geometrisk forvrengning.

TTL-signal
TTL står for Transistor-Transistor-Logic, et digitalt signalnivå for å kontrollere fargene på skjermen.
Med TTL kan signalene for rødt. grønt og blått bare slås av og på, eller utstyres med et
intensitetssignal. En TTL-drevet skjerm kan dermed maksimalt vise 64 farger. Videostandarder som
MDA, CGA og EGA er basert på TTL-nivå.
TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN

U
USB eller Universal Serial Bus
En smart kontakt for datatilbehør. USB-porten finner automatisk ut hva slags ressurser (f.eks.
driverprogramvare og båndbredde for buss) som tilbehøret krever. USB-porten sørger for at de
nødvendige ressursene er tilgjengelige uten at brukeren trenger å gjøre noe selv..
●

●

Med USB trenger man ikke lenger å ta av "huset" på harddisken for å installere nye kretskort
- som ofte krever justering av kompliserte IRQ-innstillinger - for nytt tilbehør.
Med USB slipper man begrensningene i antall porter. På en vanlig PC uten USB-port, kan
man normalt bare kople til en skriver, to enheter via COM-porten (vanligvis en mus og et
modem) og en enhet via parallellporten (f.eks. en skanner eller et videokamera) samt en
joystick. Hver dag kommer det nye tilbehør til datamaskiner på markedet. Med USB kan du
kjøre opptil 127 enheter samtidig på den samme datamaskinen.
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●

Med USB kan du bare sette i kontakten og bruke tilbehøret med en gang. Du trenger ikke å
slå av maskinen, sette i kontakten på tilbehøret, starte maskinen på nytt og så kjøre
installasjonsrutinene for å kunne ta i bruk nytt tilbehør. Og du trenger ikke å gjøre det
samme i motsatt rekkefølge for å trekke ut kontakten på et tilbehør..

"Plug-and-Play" slik det var ment å være!
Hub
En universal seriebuss-enhet (USB) som gir ekstra tilkoplinger til USB-enheten.
Huber er svært viktige i plug-and-play-arkitekturen til en USB. Figuren viser en typisk hub. De letter
USB-tilkoplingen fra brukerens synspunkt, og er robuste, rimelige og enkle.
Huber er samlingspunkter for ledninger, og gjør det mulig å tilkople mer utstyr samtidig.
Tilkoplingspunktene kalles porter. Hver hub gjør ett enkelt tilkoplingspunkt om til flere
tilkoplingspunkter. Det er mulig å kople til flere huber.
Oppstrøms-porten på en hub kopler den til vertsmaskinen. Hver av de andre portene (nedstrømsportene) kan brukes til å kople til en annen hub, eller en annen funksjon. Huber kan registrere hva
som koples til og fra hver av disse portene, og gjør det mulig å fordele strøm til disse enhetene.
Hver av nedstrøms-portene kan aktiveres individuelt og konfigureres med enten høy eller lav
hastighet. Huben isolerer porter med lav hastighet fra signaler med full hastighet.
En hub består av to deler: kontrollenheten og repetisjonsenheten. Repetisjonsenheten er en bryter
mellom hovedporten og de andre portene. Den har også maskinvarestøtte for signaler om
nullstilling og avbryt/gjenoppta-funksjoner. På kontrollenheten finner man også grensesnittet som
tillater kommunikasjon til/fra vertsmaskinen. Spesifikke status- og kontrollkommandoer for hver hub
gjør det mulig for vertsmaskinen å konfigurere en hub, og holde oppsyn med og kontrollere portene
på huben.
Enhet
En logisk eller fysisk enhet som utfører en funksjon. Hva slags enhet det dreier seg om, kan være
avhengig av funksjonen. På det laveste nivået kan det være en enkeltstående
maskinvarekomponent, som i en minneenhet. På et høyere nivå kan det vise til en samling av
maskinvarekomponenter som utfører en bestemt funksjon, slik som et USB-grensesnitt. På et enda
høyere nivå kan det referere til funksjonen som utføres av USB-enheten, f.eks. en data/faksmodemenhet. Enheter kan være fysiske, elektriske, adresserbare og logiske.
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Nedstrøms
Retningen av datastrømmen bort fra vertsmaskinen. En nedstrøms port er en port på en hub som
elektrisk sett er lengst borte fra vertsmaskinen som forsyner huben med datatrafikk. Nedstrøms
porter mottar oppstrøms datatrafikk.
Oppstrøms
Retningen av datastrømmen mot vertsmaskinen. En oppstrøms port er porten på en hub som
elektrisk sett er nærmest vertsmaskinen som forsyner huben. Oppstrøms porter mottar nedstrøms
datatrafikk.

UPS (Universal Power Supply)
Skjermer med UPS-funksjon kan fungere i forskjellige land med forskjellig spenning på strømnettet.
TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN

V
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Vertikal frekvens
Måles i Hz. Dette er antallet felter som skrives til skjermen hvert sekund i interlaced-modus. I noninterlaced-modus er vertikal frekvens antall bilder (helbilder) som skrives til skjermen hvert sekund
(også kalt oppfriskningshastighet).

Vertikal punktavstand
Se punktavstand.

Vertikale synk-pulser
En serie av firkantede kurveformer som definerer starten på et nytt bilde.

VESA
Video Electronic Standards Association, en gruppe etablert av produsentene for å opprette og
opprettholde industristandarder for videokort og skjermer. VESA bidro betydelig til innføringen av
videografikk-standardene Super VGA og Utvidet VGA (se Video-grafikkadaptere) med en
oppfriskningshastighet på 70 Hz, som minimerer flimring og er med på å redusere stress og
påkjenninger på brukernes øyne.

Videografikk-adaptere
Et kort utstyrt med karaktergenerator eller grafikkgenerator og videominne, med visning på
skjermen. En mikroprosessor avsøker videominnet og omformer databitene til videosignaler som
skjermen kan vise. Disse kortene er i samsvar med forskjellige standarder som bestemmer typen
og kvaliteten på visningen.
VGA (Video Graphics Array) ble lansert i 1987 som det første analoge kortet. Det gav bedre
oppløsning enn EGA: 640 x 480 punkter ved grafikk og 720 x 400 punkter ved tekst, og en
fargepalett på 256 farger. VGA kunne også emulere EGA og CGA.
Super VGA ble innført av VESA i 1989 og har en oppløsning på 800 x 600 punkter.
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Utvidet VGA ble innført av VESA i 1991 og har en beste oppløsning på 1024 x 768 punkter (noninterlaced) og en oppfriskningshastighet som er litt høyere enn XGA 8514A fra IBM.
Avanserte grafikkadaptere som er innført i løpet av de tre siste årene for profesjonelle
arbeidsstasjoner gir en beste oppløsning fra 1280 x 1024 til 1600 x 1280 punkter, horisontale
frekvenser på opptil 90 kHz og båndbredde på opptil 200 MHz.

Video-punktfrekvens
Se punktfrekvens.

Vippefunksjon
Se Rotasjonsfunksjon.

VIS (Viewable Image Size)
De virkelige målene på en skjerm som brukeren kan måle diagonalt. VIS er alltid litt lavere enn den
såkalte skjermstørrelsen. For eksempel har en 17-tommers skjerm en VIS på ca. 16 tommer. VIS er
avhengig av katodestrålerørets utnyttbare skjermareal, og på åpningen i fronten av skjermen.

TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN
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Last ned og skriv ut
På denne siden kan du eventuelt velge å lese bruksanvisningen i .pdf-format. Du kan laste ned
PDF-filer til harddisken, og bruke Acrobat Reader eller nettleseren din til å lese eller skrive dem ut.
Hvis du ikke har Adobe® Acrobat Reader installert, klikker du på lenken for å laste ned
programmet. Adobe® Acrobat Reader for PC / Adobe® Acrobat Reader for Mac.

Laste ned
Slik laster du ned filen:
1. Klikk og hold musen over ikonet nedenfor. (Win95/98/2000/Me/XP-brukere må høyreklikke.)
2. Fra menyen som kommer opp velger du 'Lagre lenke som ...', 'Lagre mål som ...' eller 'Last ned
lenke'.
3. Velg hvor du ønsker å lagre bildefilen og klikk på 'Lagre' (Hvis du blir spurt om du vil lagre den
som tekst eller kilde, velg kilde.).

Skrive ut
Slik skriver du ut instruksjonsboken:
1. Med filen åpen følger du instruksene for skriveren din og skriver ut de sidene du trenger.

Instruksjonsbok på engelsk
107B.pdf
107C.pdf
107E.pdf
107H.pdf
107S.pdf
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Feilsøking
Sikkerhetstiltak • Feilsøking • Forskrifter
• Andre opplysninger

Vanlige problemer
Problemer? Noe som ikke virker? Før du ringer etter hjelp, prøv disse tiltakene.

Problem

Ikke noe bilde
(strømlampen ikke tent)

Ikke noe bilde

Tiltak
●

●
●

●
●

(strømlampen lyser
blinker grønt)

●

●

●

Ikke noe bilde
●

(strømlampen lyser
grønt)

●

●

●

Skjermbildet vises ikke
●

når skjermen slås på
●

Sjekk at strømkabelen er satt i strømuttaket og i uttaket på
baksiden av skjermen.
Strømknappen foran på skjermen skal stå i stillingen (PÅ).
Kople skjermen fra strømuttaket i omtrent ett minutt.
Sjekk om datamaskinen er slått på.
Pass på at skjermkabelen er riktig koplet til datamaskinen.
Sjekk om det er noen bøyde bein på kontakten til
skjermkabelen.
Energisparefunksjonen kan ha blitt aktivert.
Sjekk at lysstyrke (Brightness) og kontrast (Contrast) er
riktig innstilt.
Sjekk at skjermkabelen er riktig koplet til datamaskinen.
Sjekk om det er noen bøyde bein på kontakten til
skjermkabelen.
Sjekk at strømknappen på datamaskinen er slått på.
Sjekk at skjermkabelen er riktig koplet til datamaskinen.
(Se også Quick Start Guide).
Sjekk om det er noen bøyde bein på kontakten til
skjermkabelen.
Sjekk at datamaskinen er slått på.
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Feilsøking

Ikke noe farge eller
farge som kommer og
går

●

●

Fargen ser flekkete ut

●
●

●

En eller flere farger
mangler

●
●

●

Mørkt bilde

Bildet er for stort eller
for lite.
Billedkantene er ikke
firkantede.
Skjermbildet har et
dobbelt bilde.

●

Ustabilt bilde

Problemer med
skjermmenyen (OSD)

Bildet kan trenge avmagnetisering (degauss).
Fjern alle magnetiske gjenstander som ligger i nærheten.
La skjermen stå mot øst for bedre billedkvalitet.
Sjekk fargetemperaturen.
Sjekk at skjermkabelen er riktig koplet til datamaskinen.
Sjekk om det er noen bøyde bein på kontakten til
skjermkabelen.
Juster innstillingene for lysstyrke (Brightness) og kontrast
(Contrast).
Sjekk skjermkortet og bruksanvisningen for skjermkortet,
det kan være at skjermkortet ikke er av VESA-DDCstandard.

●

Juster skjermstørrelsen horisontalt eller vertikalt.
Juster zoom-faktoren.

●

Juster geometrien.

●

●
●

Ikke bruk videokabel og/eller videokoplingsboks.
La skjermen stå mot øst for bedre billedkvalitet.

●

Sjekk at moiré er slått av.
Juster synk-inngangen.

●

Øk oppdateringsfrekvensen.

●

Se instrukser og feilsøking i kapittelet om skjermmenyen.

●

Bildet er ikke skarpt.

Hvis du bruker et skjermkort som ikke er av VESA-DDCstandard, slå av DDC1/2B-funksjonen.

For mer hjelp, se listen over kundeinformasjonssentre for å kontakte din lokale Philips-distributør.
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TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN
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Regulatory Information
TCO '99 Information • TCO'99 Environmental Requirements • TCO '03 Information • Recycling
Information for Customers • CE Declaration of Conformity• Energy Star Declaration • Federal
Communications Commission (FCC) Notice (U.S. Only) • Commission Federale de la Communication
(FCC Declaration) • EN 55022 Compliance (Czech Republic Only) • VCCI Class 2 Notice (Japan Only) •
MIC Notice (South Korea Only) • Polish Center for Testing and Certification Notice • North Europe
Information (Nordic Countries) • BSMI Notice (Taiwan Only) • Ergonomie Hinweis (nur Deutschland) •
Philips End-of-Life Disposal • Information for UK only
Safety Precautions and Maintenance • Troubleshooting • Other Related Information

TCO '99 Information (For TCO Model Only)

Congratulations!
You have just purchased a TCO' 99approved and labeled product! Your choice has provided you with a product
developed for professional use. Your purchase has also contributed to reducing the burden on the environment
and also to the further development of environmentally adapted electronics products.

Why do we have environmentally labeled computers?
In many countries, environmental labeling has become an established method for encouraging the adaptation of
goods and services to the environment. The main problem, as far as computers and other electronics equipment
are concerned, is that environmentally harmful substances are used both in the products and during their
manufacture. Since it is not so far possible to satisfactorily recycle the majority of electronics equipment, most of
these potentially damaging substances sooner or later enter nature.
There are also other characteristics of a computer, such as energy consumption levels, that are important from
the viewpoints of both the work (internal) and natural (external) environments. Since all methods of electricity
generation have a negative effect on the environment (e.g. acidic and climate-influencing emissions, radioactive
waste), it is vital to save energy. Electronics equipment in offices is often left running continuously and thereby
consumes a lot of energy.

What does labeling involve?
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This product meets the requirements for the TCO' 99 scheme which provides for international and environmental
labeling of personal computers. The labeling scheme was developed as a joint effort by the TCO (The Swedish
Confederation of Professional Employees), Svenska Naturskyddsforeningen (The Swedish Society for Nature
Conservation) and Statens Energimyndighet (The Swedish National Energy Administration).
Approval requirements cover a wide range of issues: environment, ergonomics, usability, emission of electric
and magnetic fields, energy consumption and electrical and fire safety.
The environmental demands impose restrictions on the presence and use of heavy metals, brominated and
chlorinated flame retardants, CFCs (freons) and chlorinated solvents, among other things. The product must be
prepared for recycling and the manufacturer is obliged to have an environmental policy which must be adhered
to in each country where the company implements its operational policy.
The energy requirements include a demand that the computer and/or display, after a certain period of inactivity,
shall reduce its power consumption to a lower level in one or more stages. The length of time to reactivate the
computer shall be reasonable for the user.
Labeled products must meet strict environmental demands, for example, in respect of the reduction of electric
and magnetic fields, physical and visual ergonomics and good usability.
Below you will find a brief summary of the environmental requirements met by this product. The complete
environmental criteria document may be ordered from:
TCO Development
SE-114 94 Stockholm, Sweden
Fax: +46 8 782 92 07
Email (Internet): development@tco.se
Current information regarding TCO' 99 approved and labeled products may also be obtained
via the Internet, using the address: http://www.tco-info.com/

RETURN TO TOP OF THE PAGE

Environmental Requirements
Flame retardants
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Flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and housings. Their purpose is to
prevent, or at least to delay the spread of fire. Up to 30% of the plastic in a computer casing can consist of flame
retardant substances. Most flame retardants contain bromine or chloride, and those flame retardants are
chemically related to another group of environmental toxins, PCBs. Both the flame retardants containing bromine
or chloride and the PCBs are suspected of giving rise to severe health effects, including reproductive damage in
fish-eating birds and mammals, due to the bio-accumulative* processes. Flame retardants have been found in
human blood and researchers fear that disturbances in fetus development may occur.
The relevant TCO' 99 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams must not contain
flame retardants with organically bound bromine or chlorine. Flame retardants are allowed in the printed circuit
boards since no substitutes are available.
Cadmium**
Cadmium is present in rechargeable batteries and in the color-generating layers of certain computer displays.
Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses. The relevant TCO' 99 requirement states that
batteries, the color-generating layers of display screens and the electrical or electronics components must not
contain any cadmium.
Mercury**
Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. It damages the nervous system and is toxic in high
doses. The relevant TCO' 99 requirement states that batteries may not contain any mercury. It also demands
that mercury is not present in any of the electrical or electronics components associated with the labeled unit.
CFCs (freons)
The relevant TCO' 99 requirement states that neither CFCs nor HCFCs may be used during the manufacture
and assembly of the product. CFCs (freons) are sometimes used for washing printed circuit boards. CFCs break
down ozone and thereby damage the ozone layer in the stratosphere, causing increased reception on earth of
ultraviolet light with increased risks e.g. skin cancer (malignant melanoma) as a consequence.
Lead**
Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the nervous system
and in higher doses, causes lead poisoning. The relevant TCO' 99 requirement permits the inclusion of lead
since no replacement has yet been developed.
* Bio-accumulative is defined as substances which accumulate within living organisms.
** Lead, Cadmium and Mercury are heavy metals which are bio-accumulative.
RETURN TO TOP OF THE PAGE

TCO' 03 Information (For TCO Model Only)
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Congratulations!
The display you have just purchased carries the TCO'03
Displays label. This means that your display is designed,
manufactured and tested according to some of the strictest
quality and environmental requirements in the world. This
makes for a high performance product, designed with the
user in focus that also minimizes the impact on our natural
environment.

Some of the features of the TCO'03 Display requirements.
Ergonomics
●

Good visual ergonomics and image quality in order to improve the working environment
for the user and to reduce sight and strain problems. Important parameters are luminance,
contrast, resolution, reflectance, colour rendition and image stability.
Energy
●

Energy-saving mode after a certain time-beneficial both for the user and the environment
●

Electrical safety

Emissions
●
●

Electromagnetic fields
Noise emissions

Ecology
●

●

The product must be prepared for recycling and the manufacturer must have a certified
environmental management system such as EMAS or ISO 14 000
Restrictions on
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chlorinated and brominated flame retardants and polymers
heavy metals such as cadmium, mercury and lead.

The requirements included in this label have been developed by TCO Development in cooperation with scientists, experts, users as well as manufacturers all over the world. Since the
end of the 1980s TCO has been involved in influencing the development of IT equipment in a
more user-friendly direction. Our labelling system started with displays in 1992 and is now
requested by users and IT-manufacturers all over the world.

For more information, please visit
www.tcodevelopment.com
RETURN TO TOP OF THE PAGE

Recycling Information for Customers
Philips establishes technically and economically viable objectives to optimize the environmental performance of
the organization's product, service and activities.
From the planning, design and production stages, Philips emphasizes the important of making products that can
easily be recycled. At Philips, end-of-life management primarily entails participation in national take-back
initiatives and recycling programs whenever possible, preferably in cooperation with competitors.
There is currently a system of recycling up and running in the European countries, such as The Netherlands,
Belgium, Norway, Sweden and Denmark.
In U.S.A., Philips Consumer Electronics North America has contributed funds for the Electronic Industries
Alliance (EIA) Electronics Recycling Project and state recycling initiatives for end-of-life electronics products from
household sources. In addition, the Northeast Recycling Council (NERC) - a multi-state non-profit organization
focused on promoting recycling market development - plans to implement a recycling program.
In Asia Pacific, Taiwan, the products can be taken back by Environment Protection Administration (EPA) to
follow the IT product recycling management process, detail can be found in web site www.epa.gov.tw
For help and service, please contact Consumers Information Center or F1rst Choice Contact Information Center
in each country or the following team of Environmental specialist can help.
Mr. Job Chiu - Environment manager
Philips Electronics Industries (Taiwan) Ltd, Monitor Business Unit
E-mail: job.chiu@philips.com
Tel: +886 (0) 3 454 9839
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Mr. Maarten ten Houten - Senior Environmental Consultant
Philips Consumer Electronics
E-mail: marten.ten.houten@philips.com
Tel: +31 (0) 40 27 33402
Ms. Delmer F. Teglas
Philips Electronics North America
E-mail: butch.teglas@philips.com
Tel: +1 865 521 4322
RETURN TO TOP OF THE PAGE

CE Declaration of Conformity
●

Philips Consumer Electronics declare under our responsibility that the product is in conformity with the
following standards
- EN60950:2000 (Safety requirement of Information Technology Equipment)
- EN55022:1998 (Radio Disturbance requirement of Information Technology Equipment)
- EN55024:1998 (Immunity requirement of Information Technology Equipment)
- EN61000-3-2:2000 (Limits for Harmonic Current Emission)
- EN61000-3-3:1995 (Limitation of Voltage Fluctuation and Flicker)
following provisions of directives applicable
- 73/23/EEC (Low Voltage Directive)
- 89/336/EEC (EMC Directive)
- 93/68/EEC (Amendment of EMC and Low Voltage Directive)
and is produced by a manufacturing organization on ISO9000 level.
●

The product also comply with the following standards
- ISO9241-3, ISO9241-7, ISO9241-8 (Ergonomic requirement for Visual Display)
- ISO13406-2 (Ergonomic requirement for Flat panels)
- GS EK1-2000 (GS specification)
- prEN50279:1998 (Low Frequency Electric and Magnetic fields for Visual Display)
- MPR-II (MPR:1990:8/1990:10 Low Frequency Electric and Magnetic fields)
- TCO99, TCO03 (Requirement for Environment Labelling of Ergonomics, Energy, Ecology and Emission,
TCO: Swedish Confederation of Professional Employees) for TCO versions

RETURN TO TOP OF THE PAGE
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Energy Star Declaration
PHILIPS
107E6*

This monitor is equipped with a function for saving energy which supports the VESA Display Power
Management Signaling (DPMS) standard. This means that the monitor must be connected to a
computer which supports VESA DPMS to fulfill the requirements in the NUTEK specification
803299/94. Time settings are adjusted from the system unit by software.
NUTEK

VESA State

LED Indicator

Power Consumption

Normal operation

ON (Active)

Green

Typical 64W

Power Saving
Alternative2
One Step

OFF (Sleep)

Flashing Green

< 1W

Switch Off

Off

< 1W

As an ENERGY STAR® Partner, PHILIPS has determined that this product meets
the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.

We recommend you switch off the monitor when it is not in use for quite a long time.

RETURN TO TOP OF THE PAGE

Federal Communications Commission (FCC) Notice (U.S. Only)
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This
equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and
used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio
communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a
particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or
television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user
is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
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●
●
●
●

Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance
could void the user's authority to operate the equipment.

Use only RF shielded cable that was supplied with the monitor when connecting this monitor to a computer
device.
To prevent damage which may result in fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or excessive
moisture.
THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS MEETS ALL REQUIREMENTS OF THE CANADIAN INTERFERENCECAUSING EQUIPMENT REGULATIONS.

RETURN TO TOP OF THE PAGE

Commission Federale de la Communication (FCC Declaration)
Cet équipement a été testé et déclaré conforme auxlimites des appareils numériques de
class B,aux termes de l'article 15 Des règles de la FCC. Ces limites sont conçues de façon
à fourir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une
installation résidentielle. CET appareil produit, utilise et peut émettre des hyperfréquences
qui, si l'appareil n'est pas installé et utilisé selon les consignes données, peuvent causer
des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne peut garantir
l'absence d'interférences dans le cadre d'une installation particulière. Si cet appareil est la
cause d'interférences nuisibles pour la réception des signaux de radio ou de télévision, ce
qui peut être décelé en fermant l'équipement, puis en le remettant en fonction, l'utilisateur
pourrait essayer de corriger la situation en prenant les mesures suivantes:
●
●
●
●

Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
Brancher l'équipement sur un autre circuit que celui utilisé par le récepteur.
Demander l'aide du marchand ou d'un technicien chevronné en radio/télévision.

Toutes modifications n'ayant pas reçu l'approbation des services compétents en matière de
conformité est susceptible d'interdire à l'utilisateur l'usage du présent équipement.
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N'utiliser que des câbles RF armés pour les connections avec des ordinateurs ou périphériques.
CET APPAREIL NUMERIQUE DE LA CLASSE B RESPECTE TOUTES LES EXIGENCES DU REGLEMENT
SUR LE MATERIEL BROUILLEUR DU CANADA.

RETURN TO TOP OF THE PAGE

EN 55022 Compliance (Czech Republic Only)

RETURN TO TOP OF THE PAGE

VCCI Notice (Japan Only)
This is a Class B product based on the standard of the Voluntary Control Council for Interference (VCCI) for
Information technology equipment. If this equipment is used near a radio or television receiver in a domestic
environment, it may cause radio Interference. Install and use the equipment according to the instruction manual.

Class B ITE
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RETURN TO TOP OF THE PAGE

MIC Notice (South Korea Only)
Class B Device

Please note that this device has been approved for non-business purposes and may be used in any
environment, including residential areas.

RETURN TO TOP OF THE PAGE

Polish Center for Testing and Certification Notice
The equipment should draw power from a socket with an attached protection circuit (a three-prong socket). All
equipment that works together (computer, monitor, printer, and so on) should have the same power supply
source.
The phasing conductor of the room's electrical installation should have a reserve short-circuit protection device in
the form of a fuse with a nominal value no larger than 16 amperes (A).
To completely switch off the equipment, the power supply cable must be removed from the power supply socket,
which should be located near the equipment and easily accessible.
A protection mark "B" confirms that the equipment is in compliance with the protection usage requirements of
standards PN-93/T-42107 and PN-89/E-06251.
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North Europe Information (Nordic Countries)
Placering/Ventilation
VARNING:
FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR
DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

Placering/Ventilation
ADVARSEL:
SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT
ER NEMT TILGÆNGELIGE.
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Paikka/Ilmankierto
VAROITUS:
SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI
IRROTTAA PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon
ADVARSEL:
NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR
STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

RETURN TO TOP OF THE PAGE

BSMI Notice (Taiwan Only)

RETURN TO TOP OF THE PAGE

Ergonomie Hinweis (nur Deutschland)
Der von uns gelieferte Farbmonitor entspricht den in der "Verordnung über den Schutz vor Schäden durch
Röntgenstrahlen" festgelegten Vorschriften.
Auf der Rückwand des Gerätes befindet sich ein Aufkleber, der auf die Unbedenklichkeit der Inbetriebnahme
hinweist, da die Vorschriften über die Bauart von Störstrahlern nach Anlage III ¤ 5 Abs. 4 der
Röntgenverordnung erfüllt sind.
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Damit Ihr Monitor immer den in der Zulassung geforderten Werten entspricht, ist darauf zu achten, daß

1. Reparaturen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden.
2. nur original-Ersatzteile verwendet werden.
3. bei Ersatz der Bildröhre nur eine bauartgleiche eingebaut wird.
Aus ergonomischen Gründen wird empfohlen, die Grundfarben Blau und Rot nicht auf dunklem
Untergrund zu verwenden (schlechte Lesbarkeit und erhöhte Augenbelastung bei zu geringem
Zeichenkontrast wären die Folge).
Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel nach DIN 45 635 beträgt 70dB (A) oder weniger.
ACHTUNG: BEIM AUFSTELLEN DIESES GERÄTES DARAUF ACHTEN, DAß
NETZSTECKER UND NETZKABELANSCHLUß LEICHT ZUGÄNGLICH SIND.

RETURN TO TOP OF THE PAGE

End-of-Life Disposal
Your new monitor contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your
product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of.
Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor from your local Philips dealer.
(For customers in Canada and U.S.A.)
This product may contain lead and/or mercury. Dispose of in accordance to local-state and federal regulations.
For additional information on recycling contact www.eia.org (Consumer Education Initiative)

RETURN TO TOP OF THE PAGE

Information for UK only
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WARNING - THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED.
Important:
This apparatus is supplied with an approved moulded 13A
plug. To change a fuse in this type of plug proceed as
follows:
1. Remove fuse cover and fuse.
2. Fit new fuse which should be a BS 1362 5A,A.S.T.A. or
BSI approved type.
3. Refit the fuse cover.
If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it
should be cut off and an appropriate 3-pin plug fitted in its
place.
If the mains plug contains a fuse, this should have a value
of 5A. If a plug without a fuse is used, the fuse at the
distribution board should not be greater than 5A.
Note: The severed plug must be destroyed to avoid a
possible shock hazard should it be inserted into a 13A
socket elsewhere.

How to connect a plug
The wires in the mains lead are coloured in accordance
with the following code:
BLUE - "NEUTRAL" ("N")
BROWN - "LIVE" ("L")
GREEN & YELLOW - "EARTH" ("E")
1. The GREEN AND YELLOW wire must be connected to
the terminal in the plug which is marked with the letter "E"
or by the Earth symbol
AND YELLOW.

or coloured GREEN or GREEN
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2. The BLUE wire must be connected to the terminal which
is marked with the letter "N" or coloured BLACK.
3. The BROWN wire must be connected to the terminal
which marked with the letter "L" or coloured RED.
Before replacing the plug cover, make certain that the cord
grip is clamped over the sheath of the lead - not simply
over the three wires.

RETURN TO TOP OF THE PAGE
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Andre opplysninger
Sikkerhetstiltak • Feilsøking • Forskrifter • Informasjon til brukere i USA • Informasjon for
brukere utenfor USA

Informasjon for brukere i USA
For enheter stilt på 115 V:
Bruk et UL-godkjent kabelsett som består av en maks. 15 fot lang trelederkabel med minst 18
AWG, type SVT eller SJT og en jordet 15A, 125 V kontakt med parallelle bein.

For enheter stilt på 230 V:
Bruk et UL-godkjent kabelsett som består av en maks. 15 fot lang trelederkabel med minst 18
AWG, type SVT eller SJT og en jordet 15A, 250 V kontakt med parallelle bein.

Informasjon til brukere utenfor USA
For enheter stilt på 230 V:
Bruk et kabelsett med min. 5 A, 250 V ( for enheter stilt på 230V ) eller 10 A, 125 V (for enheter stilt
på 115 V). Kabelsettet skal være godkjent for bruk i henhold til forskriftene i landet der utstyret skal
installeres.

TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN
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6G3B11 Multimediebase (ekstrautstyr)

6G3B11 Multimediebase (ekstrautstyr)
Forsiden • Baksiden • Tekniske spesifikasjoner • Beskrivelse av kontrollene • Installere
Multimediebasen • Installere strømadapter

Tekniske spesifikasjoner*
• Utgangseffekt

2 x 1,5 W RMS / 36 W PMPO

• Basseffekt
• Tilkopling for høretelefon

3,5 mm plugg

• Mikrofon inn/ut

3,5 mm plugg

• Leveres med

Audiokabel og vekselstrømsadapter

• Mål

9,4" x 2,1" x 8,2" / 239 x 54 x 208 mm

• Effektforbruk

5W
TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN

Beskrivelse av kontrollene
A. Bassknapp
Slå av eller på for å justere
basslyden.
B. Strømbryter/volum
Hvis det er bølger i bildet når
du spiller lyd, reduser volumet.
Drei med urviserne for å slå på
strømmen. Hvis du dreier
knappen videre, blir lyden
sterkere.
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6G3B11 Multimediebase (ekstrautstyr)

C. Kontakt for høretelefon
Monter høretelefonen her.
Høyttalerne blir automatisk
slått av når høretelefonene
slås på.
D. Kontakt for mikrofon
Mikrofonen koples til her.
E. Audio-inngang
Koples til lydkortutgangen på
PC-en
F. MIC-utgang
Koples til mikrofonkontakten
på PC-en.
G. Likestrømskontakt
Kopl til strømkontakten her.

TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN

Installere sokkel for Multimediebase
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1. MONTERE
●

●

Før sokkelen på plass slik at den passer inn i
hullene på siden.
Før så den bakre kroken inn i det tilsvarende
hullet på bunnplaten på skjermen.

2. DEMONTERE
●

●

Løft den bakre kroken ut av hullet i bunnplaten
på skjermen.
Trekk sokkelen ut i motsatt retning fra
monteringen.

TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN

Montere strømadapter
Montere strømadapter
Det finnes to måter å montere adapteren på
A. T-kontakt
B. Veggkontakt

Skjerm

T-kontakt
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Multimediebase

PC-strømkabel

DC-inngang

Transformator

PC

Strømuttak

Merk:

Hold transformatoren
så langt unna skjermen
cm) for å unngå at bildet på skjermen blir ustabilt.

som mulig (minst 50
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TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN
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Kontroller i skjermmenyen
Beskrivelse av skjermmenyen • Menystruktur
Kontroller i skjermmenyen: Lysstyrke (hurtigtast) • Kontrast (hurtigtast) • Språk • Zoom •
Horisontal justering • Vertikal justering • Justere fasong • Justere farge • Tilbake til
fabrikkinnstillinger • Ekstra kontroller • Lukk hovedkontroller

LYSSTYRKE
Følg trinnene nedenfor for å justere lysstyrken på skjermen. Dette regulerer den totale styrken av
lyset fra skjermen. Vi anbefaler en innstilling på 50 %.
1) Trykk på

på skjermen. Vinduet BRIGHTNESS blir vist.

2) Trykk på

eller

for å justere lysstyrken.

3) Når lysstyrken er justert til ønsket nivå, stopp å trykke på

eller

forsvinner vinduet BRIGHTNESS, og den nye innstillingen er lagret.

TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN

CONTRAST
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, og etter tre sekunder

Kontroller i skjermmenyen

Følg trinnene nedenfor for å justere kontrasten på skjermen. Kontrast er forskjellen mellom de lyse
og mørke områdene på skjermen. Vi anbefaler en kontrast på 100 %.
1) Trykk på

på skjermen. Vinduet CONTRAST blir vist.

2) Trykk på

eller

for å justere kontrasten.

3) Når kontrasten er justert til ønsket nivå, stopp å trykke på

eller

og etter tre sekunder

forsvinner vinduet CONTRAST, og den nye justeringen er lagret.

TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN

LANGUAGE
SKJERMMENYEN viser innstillinger på ett av åtte språk. Standardvalget er engelsk, men du kan
også velge fransk, spansk, tysk, italiensk, forenklet kinesisk, koreansk eller portugisisk.
1) Trykk på

på skjermen. Vinduet MAIN CONTROLS blir vist. LANGUAGE skal være fremhevet.

2) Trykk på

igjen. Vinduet LANGUAGE blir vist.
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3) Trykk på

4) Trykk på

eller

til det ønskede språket er fremhevet.

for å bekrefte valget ditt og gå tilbake til vinduet MAIN CONTROLS. CLOSE MAIN

CONTROLS vil være fremhevet.

TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN
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ZOOM
ZOOM øker eller reduserer størrelsen på bildene på skjermen. For å justere ZOOM, følg trinnene
nedenfor.
1) Trykk på

på skjermen. Vinduet MAIN CONTROLS blir vist.

2) Trykk på

til ZOOM blir fremhevet.

3) Trykk på

. Vinduet ZOOM blir vist.

4) Trykk på

eller

for å justere ZOOM.
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5) Trykk på

for å bekrefte valget ditt og gå tilbake til vinduet MAIN CONTROLS. CLOSE MAIN

CONTROLS vil være fremhevet.

TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN

ADJUST HORIZONTAL
ADJUST POSITION under ADJUST HORIZONTAL flytter bildet på skjermen enten mot venstre
eller mot høyre, og brukes hvis bildet ikke virker sentrert. ADJUST SIZE under ADJUST
HORIZONTAL forstørrer eller kontrollerer bildet på skjermen og skyver det ut mot kantene eller
trekker det inn mot midten.
1) Trykk på

2) Trykk på

3) Trykk på

på skjermen. Vinduet MAIN CONTROLS blir vist.

til ADJUST HORIZONTAL blir fremhevet.

. Vinduet ADJUST HORIZONTAL blir vist. POSITION skal være fremhevet.
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4) Trykk på

eller

for å flytte bildet mot venstre eller høyre.

5) Når posisjonen er justert, trykk på
på

for å gå tilbake til vinduet MAIN CONTROLS, eller trykk

for å få fremhevet SIZE.

6) For å justere horisontal størrelse, trykk på

7) Når størrelsen er justert, trykk på

eller

-tasten

for å gå tilbake til vinduet MAIN CONTROLS. CLOSE

MAIN CONTROLS vil være fremhevet.
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TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN

ADJUST VERTICAL
ADJUST POSITION under ADJUST VERTICAL flytter bildet på skjermen enten opp eller ned, og
brukes hvis bildet ikke virker sentrert. ADJUST SIZE under ADJUST VERTICAL forstørrer eller
kontrollerer bildet på skjermen og skyver det opp eller ned, eller trekker det inn mot midten
1) Trykk på

2) Trykk på

3) Trykk på

på skjermen. Vinduet MAIN CONTROLS blir vist.

til ADJUST VERTICAL blir fremhevet.

. Vinduet ADJUST VERTICAL blir vist. POSITION skal være fremhevet.
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4) Trykk på

eller

for å flytte bildet oppover eller nedover.

5) Når posisjonen er justert, trykk på
på

for å gå tilbake til vinduet MAIN CONTROLS, eller trykk

for å fremheve SIZE.

6) For å justere vertikal størrelse, trykk på

7) Når størrelsen er justert, trykk på

eller

-tasten.

for å gå tilbake til vinduet MAIN CONTROLS. CLOSE

MAIN CONTROLS vil være fremhevet.
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TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN

ADJUST SHAPE
ADJUST SIDE CURVE
Med ADJUST SIDE CURVE under ADJUST SHAPE kan du justere to av de fem forhåndsinnstilte
valgene, nemlig PINCUSHION (putefortegning) og BALANCED pincushion (balansert
putefortegning). Merk: bruk bare disse funksjonene hvis bildet ikke er firkantet.
1) Trykk på

2) Trykk på

3) Trykk på

på skjermen. Vinduet MAIN CONTROLS blir vist.

til ADJUST SHAPE blir fremhevet.

. Vinduet ADJUST SHAPE blir vist. ADJUST SIDE CURVE skal være fremhevet.
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4) Trykk på

. Vinduet SIDE CURVE blir vist. PINCUSHION skal være fremhevet.

5) For å justere putefortegning, trykk på

6) Når putefortegningen er justert, trykk på

eller

-tasten.

for å fremheve BALANCED eller trykk på

gå tilbake til vinduet ADJUST SHAPE.
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for å

Kontroller i skjermmenyen

7) For å justere balansert putefortegning, trykk på

eller

8) Når den balanserte putefortegningen er justert, trykk på

-tasten

for å gå tilbake til vinduet ADJUST

SHAPE. BACK TO MAIN WINDOWS vil være fremhevet.
9) Trykk på

for å gå tilbake til vinduet MAIN CONTROLS, eller trykk på

til ADJUST SIDE

ANGLES blir fremhevet.

ADJUST SIDE ANGLES
Med ADJUST SIDE ANGLES under ADJUST SHAPE kan du justere to av de fem forhåndsinnstilte
valgene, nemlig TRAPEZOID and PARALLELOGRAM. Merk: bruk bare disse funksjonene hvis
bildet ikke er firkantet.
1) Trykk på

2) Trykk på

på skjermen. Vinduet MAIN CONTROLS blir vist.

til ADJUST SHAPE blir fremhevet.
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3) Trykk på

4) Trykk på

5) Trykk på

. Vinduet ADJUST SHAPE blir vist. ADJUST SIDE CURVE skal være fremhevet.

for å fremheve ADJUST SIDE ANGLES.

. Vinduet SIDE ANGLES blir vist. TRAPEZOID (trapesforvrengning) skal være

fremhevet.

file:///D|/EDFU/crt_17_6/edoc/norwegian/OSD_2/osd_cont.htm (12 of 24)2005-06-23 ¤U¤È 01:31:15
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6) For å justere trapesforvrengning, trykk på

eller

7) Når trapesforvrengningen er justert, trykk på
på

-knappen.

for å fremheve PARALLELOGRAM eller trykk

for å gå tilbake til vinduet ADJUST SHAPE.

8) For å justere parallellogram, trykk på

9) Når parallellogram er justert, trykk på

eller

-tasten.

for å gå tilbake til vinduet ADJUST SHAPE. BACK TO

MAIN WINDOWS vil være fremhevet.
10) Trykk på

for å gå tilbake til vinduet MAIN CONTROLS, eller trykk på

IMAGE blir fremhevet.
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ROTATE IMAGE (Finnes ikke på alle modeller)
ROTATE IMAGE under ADJUST SHAPE kan du justere to av de fem forhåndsinnstilte valgene,
nemlig PINCUSHION (putefortegning) og BALANCED pincushion (balansert putefortegning). Merk:
bruk bare disse funksjonene hvis bildet ikke er firkantet.
1) Trykk på

2) Trykk på

3) Trykk på

4) Trykk på

på skjermen. Vinduet MAIN CONTROLS blir vist.

til ADJUST SHAPE blir fremhevet.

. Vinduet ADJUST SHAPE blir vist. ADJUST SIDE CURVE skal være fremhevet.

-pilen til ROTATE IMAGE blir fremhevet.
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5) Trykk på

. Vinduet ROTATE IMAGE blir vist. ROTATE skal være fremhevet.

6) For å justere rotasjon, trykk på

eller

7) Når rotasjonen er justert, trykk på

-tasten.

for å gå tilbake til vinduet ADJUST SHAPE. BACK TO

MAIN CONTROLS skal være fremhevet.
8) Trykk på

for å gå tilbake til MAIN CONTROLS.

TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN

ADJUST COLOR
Du kan velge mellom tre forhåndsinnstillinger på skjermen. Den første er for generell bruk
(GENERAL USE), som passer til de fleste bruksområder. Den andre er for bildebehandling (IMAGE
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MANAGEMENT), f.eks. til DTP-prosjekter, for å se en DVD fra DVD-spilleren eller bilder på
Internett, eller videospill. Det tredje valget er PHOTO RETOUCH, for å arbeide med bilder du har
på maskinen som du ønsker å endre. Når du velger et av disse alternativene, justerer skjermen seg
selv automatisk. Det finnes også et fjerde valg, USER PRESET, der du kan justere fargene på
skjermen til den innstillingen du ønsker.
1) Trykk på

på skjermen. Vinduet MAIN CONTROLS blir vist.

2) Trykk på

til ADJUST COLOR blir fremhevet.

3) Trykk på

. Vinduet ADJUST COLOR blir vist.
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4) Trykk på

eller

for å fremheve 9300K for GENERAL USE, 6500K for IMAGE

MANAGEMENT, 5500K for PHOTO RETOUCH, eller USER PRESET.
5) Når du har fremhevet GENERAL USE, IMAGE MANAGEMENT eller PHOTO RETOUCH, trykk
på

for å bekrefte valget ditt og gå tilbake til vinduet MAIN CONTROLS. CLOSE MAIN

CONTROLS vil være fremhevet.

6a) Hvis USER PRESET blir fremhevet, trykk på

for å fremheve RED. Trykk deretter
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på

eller

for å justere rødfargen.

6b) Når du er ferdig med RED, trykk på
på

eller

for å justere grønnfargen.

6c) Når du er ferdig med GREEN, trykk på
eller

for å fremheve GREEN. Trykk deretter

for å fremheve BLUE. Trykk deretter på

for å justere blåfargen.

6d) Når alle justeringene er foretatt, trykk på

for å bekrefte justeringene og gå tilbake til vinduet

MAIN CONTROLS. CLOSE MAIN CONTROLS vil være fremhevet.

TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN

RESET TO FACTORY SETTINGS
RESET TO FACTORY SETTINGS tilbakestiller alle innstillingene i vinduene til de opprinnelige.
1) Trykk på

på skjermen. Vinduet MAIN CONTROLS blir vist.

2) Trykk på

til RESET TO FACTORY SETTINGS blir fremhevet.
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3) Trykk på

4) Trykk på

. Vinduet RESET TO FACTORY SETTINGS blir vist.

eller

for å velge YES eller NO. NO er standardinnstillingen. Ved å velge YES

blir innstillingene returnert til de opprinnelige.

5) Trykk på

for å bekrefte valget ditt og gå tilbake til vinduet MAIN CONTROLS. CLOSE MAIN

CONTROLS vil være fremhevet.

TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN

EXTRA CONTROLS
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DEGAUSS
Dette vil si å avmagnetisere skjermen for eventuelt å få bedre farger.
1) Trykk på

2) Trykk på

3) Trykk på

4) Trykk på

på skjermen. Vinduet MAIN CONTROLS blir vist.

til EXTRA CONTROLS blir fremhevet.

. Vinduet EXTRA CONTROLS blir vist. MOIRE vil være fremhevet.

for å fremheve DEGAUSS.
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5) For å avmagnetisere skjermen, trykk på

-tasten. Skjermen blir avmagnetisert, og deretter blir

MAIN CONTROLS-vinduet vist igjen. CLOSE MAIN CONTROLS vil være fremhevet.

ADJUST MOIRE (Finnes ikke på alle modeller)
Moiré er et flimremønster som skyldes at to linjemønstre interfererer med hverandre. For å justere
moiré, følg trinnene nedenfor. Merk: Må bare brukes hvis det er nødvendig. Å aktivere ADJUST
MOIRE kan påvirke skarpheten i bildet.
1) Trykk på

på skjermen. Vinduet MAIN CONTROLS blir vist.

2) Trykk på DOWN CURSOR til EXTRA CONTROLS blir fremhevet.
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3) Trykk på

. Vinduet EXTRA CONTROLS blir vist. ADJUST MOIRE vil være fremhevet.

4) Trykk på

. Vinduet ADJUST MOIRE blir vist. HORIZONTAL vil være fremhevet.
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5) For å justere horisontal moiré, trykk på

eller

-tasten.

6) Når horisontal moiré er justert, trykk på

for å fremheve VERTICAL.

7) For å justere vertikal moiré, trykk på

eller

-tasten.

8) Når vertikal moiré er justert, trykk på

for å gå tilbake til vinduet EXTRA CONTROLS. BACK

TO MAIN CONTROLS vil være fremhevet.
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LUKK HOVEDKONTROLLER

TILBAKE TIL TOPPEN AV SIDEN
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Internasjonal garanti

Din internasjonale garanti
Kjære kunde,
Takk for at du har kjøpt dette Philips-produktet, som er konstruert og produsert etter de strengeste
kvalitetskrav.
Hvis noe likevel skulle gå galt med produktet, garanterer Philips å dekke reservedeler og service
gratis uansett land hvor det repareres, i en periode på 12 måneder fra kjøpsdatoen. Denne
internasjonale Philips-garantien kommer i tillegg til de eksisterende nasjonale garantibetingelsene
som forhandlerne og Philips tilbyr i kjøpslandet, samt eventuelle øvrige juridiske rettigheter du har
som forbruker.
Philips-garantien gjelder under forutsetning av at produktet blir behandlet korrekt og brukt riktig, i
samsvar med bruksanvisningen. For å gjøre krav på garantien må man fremlegge original faktura
eller kjøpskvittering, forhandlerens navn, samt produktets modell og produksjonsnummer.
Philips-garantien gjelder eventuelt ikke dersom:
●
●
●

●

dokumentene er endret på noen måte eller gjort uleselige
modell- eller produksjonsnummeret på produktet er endret, slettet, fjernet eller gjort uleselig
det er foretatt endringer eller reparasjoner på produktet av uautoriserte bedrifter eller
personer
skaden skyldes uhell, inkludert men ikke begrenset til lynnedslag, vann eller brann, feil bruk
eller skjødesløshet.

Merk at produktet ikke regnes som defekt i henhold til garantien hvis det er nødvendig med
endringer for at produktet skal tilfredsstille lokale eller nasjonale tekniske standarder som måtte
gjelde i land som produktet ikke opprinnelig er konstruert og/eller produsert for. Kontroller derfor
alltid om et produkt er beregnet for bruk i et bestemt land.
Dersom Philips-produktet ditt er defekt eller ikke virker som det skal, ta kontakt med Philipsforhandleren. Hvis du trenger service mens du befinner deg i et annet land kan du få oppgitt
nærmeste forhandler ved å kontakte vår hjelpetelefon (Philips Consumer Help Desk); faks og
telefonnummer står oppgitt i denne brosjyren.
For å unngå unødig bry for deg, bør du lese bruksanvisningen grundig før du kontakter
forhandleren. Hvis du har spørsmål som forhandleren ikke kan svare på, eller andre spørsmål til
oss, kontakt Philips kundeinformasjonssenter eller via:
Internett: http://www.philips.com
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Garanti for USA

Philips F1rst Choice-garanti ( USA og Canada )
Takk for at du har kjøpt denne skjermen fra Philips.
Alle Philips-skjermer er konstruert og produsert etter strenge krav og tilbyr høy
kvalitet, brukervennlighet og enkel installering. Hvis det oppstår problemer når
du installerer eller bruker produktet, ta direkte kontakt med Philips for å nyte
godt av din Philips F1rst Choice-garanti. Dette er en tre-års servicegaranti som
gir deg rett til en erstatningsmodell levert til deg innen 48 timer etter at din
telefonsamtale er mottatt. Denne retten gjelder det første året etter kjøp. Hvis
du har problemer med skjermen i det andre og tredje året etter kjøp, reparerer
vi den gratis hvis den er blitt sendt til serviceleverandøren for din kostnad, og
returnerer den i løpet av fem arbeidsdager.

BEGRENSET GARANTI (Dataskjerm)
Klikk her for å gå til Warranty Registration Card.

Tre års garanti på arbeid / Tre års gratis service på deler / Ett års utskiftingsgaranti*
*Innenfor det første året vil vi skifte ut produktet med et nytt produkt eller et renovert produkt med
tilsvarende spesifikasjoner som originalen i løpet av to forretningsdager. Ved service i det andre og
tredje året sendes produktet til service for kundens kostnad.

HVEM ER DEKKET?
Du må ha kjøpsbevis for å få service under garantien. En salgskvittering eller annet dokument som
viser at du kjøpte produktet nytt blir regnet som bevis på kjøp. Fest den til bruksanvisningen og
oppbevar begge lett tilgjengelig.

HVA ER DEKKET?
Garantien begynner å løpe den dagen du kjøper produktet. I tre år etterpå vil alle deler bli reparert
eller skiftet uten kostnad. Fra og med tre år fra kjøpsdagen betaler du for utskiftning eller
reparasjon av alle deler, samt alle arbeidskostnader.
Alle deler, inkludert reparerte og skiftede deler, dekkes bare i den opprinnelige garantiperioden.
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Når garantien på det originale produktet utløper, utløper også garantien på alle erstattede og
reparerte produkter og deler.

HVA DEKKES IKKE?
Garantien dekker ikke:
●

●

●

●

●

●
●

arbeidskostnader for installering eller oppsett av produktet, justering av kontroller på
produktet og installering eller reparasjon av antennesystemer utenom produktet.
reparasjon og/eller skifting av deler som følge av feilaktig bruk, uhell, uautoriserte
reparasjoner eller andre grunner som Philips Consumer Electronics ikke har kontroll over.
mottaksproblemer som skyldes signalforhold eller kabel- eller antennesystemer utenfor
enheten.
et produkt som krever endring eller tilpassing for å kunne fungere i noe land bortsett fra
landet det er konstruert, produsert, godkjent og/eller autorisert for, eller reparasjon av
produkter skadet som følge av slike endringer.
Følgeskader eller tilknyttede skader som følge av produktet. (En del amerikanske delstater
tillater ikke at man utelukker følgeskader fra slike garantiordninger, så denne bestemmelsen
gjelder ikke nødvendigvis for deg.) Dette omfatter, men er ikke begrenset til, forhåndsinnspilt
materiale, enten det er opphavsrettbeskyttet eller ikke.
et produkt som benyttes til næringsmessige formål eller i en institusjon.
modell- eller produksjonsnummeret på produktet er endret, slettet, fjernet eller gjort uleselig.

Hvilke LAND GJELDER SERVICEN I?
Garantiservice er tilgjengelig i alle land der produktet distribueres offisielt av Philips Consumer
Electronics. I land hvor Philips Consumer Electronics ikke distribuerer produktet, vil Philips' lokale
serviceorganisasjon forsøke å gi service (selv om det kan oppstå forsinkelser hvis de nødvendige
reservedelene og tekniske håndbøkene ikke er lett tilgjengelige).

Hvor KAN JEG FÅ MER INFORMASJON?
For nærmere opplysninger, ring Philips Customer Care Center på (877) 835-1838 (bare kunder i
USA)eller (919) 573-7855 .
Før du ber om service...
Kontroller bruksanvisningen før du kontakter service. Hvis du justerer kontrollene som beskrevet i
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bruksanvisningen, kan det være at service ikke er nødvendig..

GARANTISERVICE I USA, PUERTO RICO ELLER DE AMERIKANSKE JOMFRUØYENE
Ring Philips Customer Care Center på nummeret nedenfor hvis du trenger brukerstøtte eller for å
spørre om service:
Philips Customer Care Center
(877) 835-1838 eller (919) 573-7855
(I USA, Puerto Rico og De amerikanske jomfruøyene er alle underforståtte garantier, inkludert
underforstått garanti for at produktet skal være salgbart eller egnet til et bestemt formål, begrenset i
varighet til perioden for denne garantien. Ettersom enkelte delstater ikke godtar begrensninger på
hvor lang en underforstått garanti kan vare, gjelder denne bestemmelsen eventuelt ikke for deg.)

GARANTISERVICEI CANADA
Kontakt Philips på:
(800) 479-6696
Tre års gratis deler og tre års gratis service ved henvendelse til Philips Canada-kontoret eller noen
av dets autoriserte servicesentre.
(I Canada gis denne garantien i stedet for alle andre garantier. Det gis ingen andre garantier,
verken uttrykkelig eller innforstått, inkludert eventuelle inneforståtte garantier om at produktet skal
være salgbart eller egnet for noe bestemt formål. Philips påtar seg under ingen omstendighet noe
som helst ansvar for noen direkte skader, indirekte skader eller følgeskader, uansett hvordan de
oppstår, selv om Philips måtte være blitt gjort oppmerksom på muligheten for slike skader.)

HUSK...Noter modell og serienummer for produktet nedenfor.
MODELL ________________________________________________
SERIENR. ________________________________________________
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Denne garantien gir deg bestemte juridiske rettigheter. I tillegg kan du ha andre rettigheter, dette
kan variere mellom forskjellige stater og provinser.
Før du kontakter Philips bør du ha følgende opplysninger klare slik at vi kan løse problemet ditt
raskt.
●
●
●
●

Philips typenummer
Philips serienummer
Kjøpsdato (kjøpsbevis kan være nødvendig)
Prosessortype ved PC:
❍
❍
❍

●

286/386/486/Pentium Pro/Internt minne
Operativsystem (Windows, DOS, OS/2, MAC)
Faks-/modem-/Internettprogram

Andre kort som er installert

Hvis du har følgende opplysninger, er det også med på å få behandlingen til å gå raskere:
●

●

Kjøpskvittering som viser kjøpsdato, forhandlerens navn, modell ogserienummer for
produktet.
Fullstendig adresse som erstatningsmodellen skal leveres til.

Bare en telefonsamtale unna
Philips kundeservice finner du over hele verden. I USA kan du kontakte Philips kundeservice
mandag-fredag fra 8:00 - 22:00 PM Eastern Time (ET), og på søndager fra 10:00 -17:00 ET ved å
benytte ett av kontaktnumrene.
For mer informasjon rundt dette, og flere glimrende Philips-produkter kan du besøke vår
hjemmeside på:
Internettadresse: http://www.philips.com
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Consumer Information Centers
Antilles • Argentina • Australia • Bangladesh • Belarus • Brasil • Bulgaria • Canada • Chile •
China • Colombia • Croatia • Czech Republic • Dubai • Estonia • Hong Kong • Hungary •
India• Indonesia • Korea • Latvia • Lithuania • Malaysia • Mexico • Morocco • New Zealand
• Pakistan • Paraguay • Peru • Philippines • Poland • Russia • Romania • Serbia&Montenegro
• Singapore • Slovakia • Slovenia • South Africa • Taiwan • Thailand • Turkey • Uruguay •
Ukraine • Venezuela
Eastern Europe
BELARUS
Technical Centre of JV IBA
M. Bogdanovich str. 155
BY - 220040 Minsk
Tel: +375 17 217 33 86

BULGARIA
LAN Service
140, Mimi Balkanska Str.
Office center Translog
1540 Sofia, Bulgaria
tel: +359 2 960 2360
www.lan-service.bg

CZECH REPUBLIC
Xpectrum
Lužná 591/4
CZ - 160 00 Praha 6
Tel: 800 100 697
Email:info@xpectrum.cz
www.xpectrum.cz
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CROATIA
Renoprom d.o.o.
Mlinska 5, Strmec
HR - 41430 Samobor
+385 1 333 0974

ESTONIA
FUJITSU SERVICES OU
Akadeemia tee 21G
EE-12618 Tallinn
Tel: +372 6519900
www.ee.invia.fujitsu.com

HUNGARY
Serware Szerviz
Vizimolnár u. 2-4
HU - 1031 Budapest
Tel: +36 1 2426331
Email: inbox@serware.hu
www.serware.hu

LATVIA
ServiceNet LV
Jelgavas iela 36
LV-1055 Riga,
Tel: +371 7460399
Email: serviss@servicenet.lv

LITHUANIA
ServiceNet LT
Gaiziunu G. 3
LT – 3009 KAUNAS
Tel: +370 7400088
Email: servisas@servicenet.lt
www.servicenet.lt
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ROMANIA
Blue Ridge Int'l Computers SRL
115, Mihai Eminescu St., Sector 2
RO - 020074 Bucharest
Tel.:+40 21 2101969

SERBIA&MONTENEGRO
Tehnicom Service d.o.o.
Bulevar Vojvode Misica 37B
YU – 11000 Belgrade
Tel: +381 11 3060 886

SLOVAKIA
Datalan Servisne Stredisko
Puchovska 8
SK - 831 06 Bratislava
Tel: +421 2 49207155
Email: servis@datalan.sk

SLOVENIA
PC HAND
Brezovce 10
SI - 1236 Trzin
Tel: +386 1 530 08 24
Email: servis@pchand.si
POLAND
Zolter
ul.Zytnia 1
PL - 05-500 Piaseczno
Tel:+48 22 7501766
Email: servmonitor@zolter.com.pl
www.zolter.com.pl
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RUSSIA
Tel: +7 095 961-1111
Tel: 8-800-200-0880
Web-site: www.philips.ru

TURKEY
Türk Philips Ticaret A.S.
Yukari Dudullu Org.San.Bolgesi
2.Cadde No:22
34776-Umraniye/Istanbul
Tel: (0800)-261 33 02

UKRAINE

Comel
Shevchenko street 32
UA - 49030 Dnepropetrovsk
Tel: +380 562320045
www.csp-comel.com
Latin America
ANTILLES

Philips Antillana N.V.Kaminda A.J.E. Kusters 4
Zeelandia, P.O. box 3523-3051
Willemstad, Curacao
Phone: (09)-4612799
Fax : (09)-4612772
ARGENTINA
Vedia 3892 Capital Federal
CP:1430 Buenos Aires
Phone/Fax: (011)-4544 2047
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BRASIL

Philips da Amazonia Ind. Elet.Ltda.
Rua Verbo Divino, 1400 -Sao Paulo-SP CEP-04719-002
Phone: 11 2121 0203 -São Paulo & 0800-701-0203 - Other Regions without São Paulo City.

CHILE
Philips Chilena S.A.
Avenida Santa Maria 0760
P.O. box 2687Santiago de Chile
Phone: (02)-730 2000
Fax : (02)-777 6730

COLOMBIA
Industrias Philips de Colombia
S.A.-Division de Servicio
CARRERA 15 Nr. 104-33
Bogota, Colombia
Phone: (01)-8000-111001 (toll free)
Fax : (01)-619-4300/619-4104

MEXICO
Consumer Information Centre
Norte 45 No.669
Col. Industrial Vallejo
C.P.02300, -Mexico, D.F.
Phone: (05)-3687788 / 9180050462
Fax : (05)-7284272

PARAGUAY
Av. Rca. Argentina 1780c/ Alfredo Seiferheld
P.O. BOX 605
Phone: (595 21)-664 333
Fax : (595 21)-664 336
Customer Desk:
Phone: 009 800 54 1 0004
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PERU
Philips Peruana S.A.
Customer Desk
Comandante Espinar 719
Casilla 1841
Limab18
Phone: (01)-2136200
Fax : (01)-2136276

URUGUAY
Rambla O'Higgins 5303 Montevideo
Uruguay
Phone: (598)-619 66 66
Fax : (598)-619 77 77
Customer Desk:
Phone: 0004054176

VENEZUELA
Industrias Venezolanas Philips S.A.
Apartado Postal 1167
Caracas 1010-A
Phone: (02) 2377575
Fax : (02) 2376420

Canada
CANADA
Philips Electronics Ltd.
281 Hillmount Road Markham Ontario,
L6C 2S3
Phone: 800- 479-6696
Fax:905-887-3974

Pacific
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AUSTRALIA
Philips Consumer Electronics
Customer Care Centre.
Level 1, 65 Epping Rd
North Ryde NSW 2113
Phone: 1300 363 391
Fax:+61 2 9947 0063

NEW ZEALAND
Philips New Zealand Ltd.
Consumer Help Desk
2 Wagener Place, Mt.Albert
P.O. box 1041
Auckland
Phone: 0800 477 999 (Toll Free)
Fax:0800 288 588

Asia
BANGLADESH
Philips Service Centre
100 Kazi Nazrul Islam
Avenue Kawran Bazar C/A
Dhaka-1215
Phone: (02)-812909
Fax : (02)-813062

CHINA
SHANHAI
Rm 1007, Hongyun Building, No. 501 Wuning road,
200063 Shanghai
P.R. China
Phone: 4008 800 008
Fax:21-52710058
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HONG KONG
Philips Electronics Hong Kong Limited
Consumer Service
Unit A, 10/F. Park Sun Building
103-107 Wo Yi Hop Road
Kwai Chung, N.T.
Hong Kong
Phone: (852) 2619-9663
Fax: (852) 2481 5847

INDIA
Phone: (020)-712 2048 ext 2765
Fax:(020)-712 1558
BOMBAY
Philips India
Customer Relation Centre
Bandbox House
254-D Dr. A Besant Road, Worli
Bombay 400 025
CALCUTTA
Customer Relation Centre
7 justice Chandra Madhab Road
Calcutta 700 020
MADRAS
Customer Relation Centre
3, Haddows Road
Madras 600 006
NEW DELHI
Customer Relation Centre
68, Shivaji Marg
New Dehli 110 015
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INDONESIA
Philips Group of Companies in Indonesia
Consumer Information Centre
Jl.Buncit Raya Kav. 99-100
12510 Jakarta
Phone: (021)-7940040 Ext 2100
Fax : (021)-7947511 / 7947539

KOREA
Philips Korea Ltd.
Philips House
C.P.O. box 3680
260-199, Itaewon-Dong.
Yongsan-Ku, Seoul 140-202
Phone: 080 600 6600 (Toll Free)
Fax:(02)709 1245

MALAYSIA
After Market Solutions Sdn Bhd,
Philips Authorised Service Center,
Lot 6, Jalan 225, Section 51A,
46100 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan,
Malaysia
Phone: (603)-7954 9619/ 7956 3695
Fax:(03)-7954 8504
Customer Careline: 1800-880-180
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PAKISTAN
Philips Consumer Information Centre
Mbuarak manzil,
39, Garden Road, Saddar,
Karachi-74400
Phone: (9221)-2737 411-16

Fax:(9221)-2721 167
E-Mail:care@philips.com
Web-site:www.philips.com.pk

PHILIPPINES
Philips Electronics&Lighting, Inc.
Consumer Electronics
48F PBCOM Tower
6795 Ayala Avenue cor VA Rufino St.
Salcedo Village
1227 Makati City, PHILS
Phone: (02)-888 0572 , Domestic Toll Free:1-800-10-PHILIPS or 1-800-10-744 5477
Fax:(02)-888 0571

SINGAPORE
Accord Customer Care Solutions Ltd
Authorized Philips Service Center
Consumer Service
620A Lorong 1 Toa Payoh
Singapore 319762
Phone:+65 6882 3999
Fax:+65 6250 8037

TAIWAN
Philips Taiwan Ltd.
Consumer Information Centre
13F, No. 3-1 Yuan Qu St., Nan Gang Dist.,
Taipei, 115, Taiwan
Phone: 0800-231-099

Fax:(02)-3789 2641
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THAILAND
Philips Electronics Thailand Ltd.
26-28th floor, Thai Summit Tower
1768 New Petchburi Road
Khwaeng Bangkapi, Khet Huaykhwang
Bangkok 10320 Thailand
Phone : (66) 2-652 8652
email:cic Thai@philips.com

Africa
MOROCCO
Philips Electronique Maroc
304,BD Mohamed V
Casablanca
Phone: (02)-302992
Fax : (02)-303446

SOUTH AFRICA
PHILIPS SA (PTY) LTD
Customer Care Centre
195 Main Road
Martindale, Johannesburg
P.O. box 58088
Newville 2114
Phone: +27 (0)11-471 5194
Fax : +27 (0)11-471 5123

Middle East
DUBAI
Philips Middle East B.V.
Consumer Information Centre
P.O.Box 7785
DUBAI
Phone: (04)-3353666
Fax : (04)-3353999
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It Takes Only A Moment To

PROTECT YOUR INVESTMENT.
Congratulations on investing in a Philips product. It’s an important and intelligent decision that’s sure to reward you
for many years to come. To ensure you’ll get all of the privileges and protection that come with your purchase,
please complete your Warranty Registration Card within the next ten days.

SIMPLY MAIL THE CARD BELOW TO RECEIVE ALL
OF THESE BENEFITS TO WHICH YOU’RE ENTITLED.
WARRANTY VERIFICATION
Your prompt registration verifies your right to protection
under the terms and conditions of your warranty.

OWNER CONFIRMATION
Your completed Warranty Registration Card serves as confirmation
of ownership in the event of product loss or theft.

MODEL REGISTRATION
Returning the attached card right away guarantees you’ll receive
all information and special offers for which your purchase makes you eligible. So please act today!
www.philipsusa.com
DETACH AND MAIL PORTION BELOW.

WARRANTY
REGISTRATION CARD
Registering your product is an essential step to ensure that you receive all of the benefits you are entitled to as a
Philips customer. So complete the information below in ink, and drop this card in the nearest mailbox.

IMPORTANT - RETURN WITHIN TEN DAYS

Month

Day

Year

Mail This Card Today To Get The Most From Your Purchase!

❏ No, I do not want to receive personalized offers about Philips products or other information from Philips in the future.
3135 015 07803
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!1375415338!

PO BOX 1533
DEPOSIT NY 13754-1533
Please Open
Promptly!

TIME-DATED
MATERIAL

a

PLEASE
APPLY FIRST
CLASS
STAMP

IMPORTANT

Warranty
Registration Card
RETURN THE ATTACHED CARD WITHIN
TEN DAYS TO ENSURE YOUR:
✓ Warranty Verification
✓ Owner Confirmation
✓ Model Registration

See Inside For
Valuable
Benefits!

