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Vigtigt

manglende overholdelse af disse anvisninger, gælder 

garantien ikke.�

Bortskaffelse af Gammelt Udstyr og Batterier

 ikke dette TV eller batteri som almindeligt 

dette produkt 

eller ordninger for passende genbrug.

NB: Pb-mærket som sidder under batterisymbolet angiver, 

at dette batteri indeholder bly.

Produkter

Batteri
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Brug dit TV

Fjernbetjening

1. Standby: Tænder 

2. Tekst: Viser tekst-TV (hvis tilgængelig), tryk igen for at 
lægge tekst-TV over et normalt udsendelsesbillede (mix)

3. Stop:

4. Skærm: Ændrer skærmens billedformat

5. Kilde: Viser alle t i lgængelige udsendelser og 
indholdskilder

6. Menu: Viser TV-menu

7. Skift: 
kanaler eller kilder

       Hoteltilstanden er indstillet til Tændt

8. Navigationsknapper:

9. Program - / Side +

10. Volume -

11. Grøn knap: 
knapfunktioner

12. Rød knap: 
knapfunktioner

13. Talknapper:

14. Undertekster:
tilgængelig)

15. Sprog:

ændrer lyd/undertekstsprog (digitalt TV. hvis tilgængelig)

16. Blå knap: 
knapfunktioner

17. Gul knap: 
knapfunktioner

18. Volumen +

19. Lydløs:

20. Program - / Side +

21. Tilbage/Baglæns: Vender tilbage til den tidligere skærm, 

22. OK: 
tilstand), viser kanallisten

23. Info: Viser information om skærmindhold, Viser skjult 
information (vis - in Tekst-TV-tilstand)

24. Afspil:

25. Pause: Pauser mediet, der afspilles

26. Sove:

27. EPG (Elektronisk Programguide): Viser den 
elektroniske programguide

Bemærk: Fjernbetjeningens rækkevidde er ca. 7m/23ft.

Tekst-TV

Tekst-TV-knappen. Tryk igen for at aktivere 

mix-tilstand. Tryk én gang for at fjerne lyden. Følg de 

Digitalt Tekst-TV

Tekst-TV for at se digital tekst-TV-

knapperne og OK
variere afhængig af indholdet af det digitale tekst-TV. 
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Meddelelser, funktioner og tilbehør

Energieffektivitet

Strømsparetilstand (Eco): 
kombination af energibesparende billedindstillinger. 

Menu, 

og Strømsparetilstands
under afsnittet Billede i hovedmenuen.

Billede fra: 

du slukke skærmen. Andre funktioner fortsætter med 

Menu-knappen og vælge Billede, og derfra vælge 

Strømsparetilstand Eco 

 

FORTSÆT  OK for at slukke skærmen 

skærmen være slukket i 15 sekunder. 

for skærmen igen. 

Bemærk: Frakobl TV'et fra stikkontakten, hvis TV'et ikke 

skal bruges i lang tid.

TV-rulleknap

Sådan skifter du lydstyrke: Øg lydstyrken ved at 

rulle op. Mindsk lydstyrken ved at rulle ned.

For at skifte kanal: 

skærmen. 

op eller ned.

For at skifte kilde: 

eller ned-knappen.

Sådan skiftes TV�et til standby: Tryk midten af 

vil skifte til standbytilstand.

Tænding og slukning

Sådan tændes TV�et

Standby, Program +/- eller en 

tændes fra standby. 

Bemærk: Hvis TV'et har været efterladt tændt og ikke været 

i brug et stykke tid, vil det skifte til Standby. Når TV'et tændes 

næste gang, vil følgende besked blive vist. "Standby Årsag 
Ingen funktion" Tryk på OK for at fortsætte.

Sådan slukkes TV�et

Standby

Bemærk: For at slukke helt for TV'et skal du koble 

strømkablet fra strømstikket.

Førstegangsinstallation

OK. 

Bemærk: Hvis en USB-enhed er sluttet til TV'et, kan du 

trykke på den GRØNNE knap på fjernbetjeningen, inden 

du fortsætter, for at indlæse NVRAM-data (tjenestelisten, 

præferencer osv.) fra USB-enheden, der er uploadet fra 

et andet Philips Hotel TV . Se afsnittene "Kopier til USB" 
og "Kopier fra USB" under Hoteltilstand overskriften på 

siderne i slutningen af denne brugsanvisning.

på USB-enheden, kan du trykke på den RØDE knap på 

fjernbetjeningen, inden du fortsætter, for at opgradere din 

"VES151HE_upgrade.bin".

Softwareopgradering via en USB-enhed kan foretages 

når som helst ved hjælp af den skjulte tastekombination, 

"Menu-1-5-0-5".

OK fulgt af valget Hjemme-tilstand/
Opbevarings-tilstand. 

-

Antenneinstallation

Vælg Antenne Søgetype,  for at søge 

Kabelinstallation

Vælg Kabel OK

fjernbetjeningen. For automatisk installation, hvis din 

Ja OK.
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Nej, 
 OK

benytte de numeriske taster. 

Bemærk: Søgningens varighed varierer afhængigt af det 

valgte søgetrin.

Mens søgningen fortsætter, kan der fremkomme en 

meddelelse som spørger om du vil sortere kanalerne 

i henhold til LCN(*). Vælg Ja  OK, for at 

bekræfte.

(*) LCN er et logisk kanalnummer-system, der arrangerer 

tilgængelige udsendelser i overensstemmelse med en 

genkendelig kanalrækkefølge, (hvis denne er tilgængelig).

 

Rediger Kanalliste Menu-

knappen for at forlade Rediger Kanalliste og se TV.

Bemærk: Sluk ikke for TV�et under førstegangsinstallationen. 

Bemærk at nogle indstillinger er muligvis ikke tilgængelige 

afhængigt af det valgte land.

Menu, mens 

menupunkterne Billede, Lyd og Indstillinger. Tryk 

Menu

ændre dine mediebrowserindstillinger under menuen 

indstillinger.

VIGTIGT!

harddiskdrev/-nøgler er muligvis ikke kompatible 

med dette TV. 

Mediebrowsermenu

Sløjfe-/Blandfunktion

Afspil og aktiver 
blive afspillet i original 

rækkefølge

OK  og aktiver (gentag)

Afspil og aktiver 
blive afspillet i tilfældig 

rækkefølge

Afspil og aktiver , 
blive afspillet i samme 

tilfældige rækkefølge

CEC

CEC-valget i Indstillinger>Andre indstillinger 

menuen bør først sættes til Aktiveret

Kilde
tilsluttede CEC-enhed fra menuen Kildeliste.

en ny CEC kilde enhed er tilsluttet, vil det blive opført 

i kildemenuen kilde med sit eget navn, i stedet for 

optager 1 osv.)

er valgt.

fjernbetjeningen igen, tryk og hold "0-Nul" knappen 

Indstillinger>Andre indstillinger menuen.

fjernsynet og musiksystemet (A/V-modtager eller 

højttalersystem).

at høre lyd fra den tilsluttede lydenhed (samme som 

du ønsker at ændre tilsluttede enheders lydstyrke, 

bliver volumenkontrol-tasterne skiftet til den tilsluttede 

lydenhed.

 Indstilling af Systemets Lyd 

denne funktion indstilles Højttalere indstilling i 

Indstillinger>Andre indstillinger menuen som 

forstærker

der ses vil blive leveret fra det tilsluttede lydsystem.

Bemærk: Den anvendte lydenhed skal understøtte funktionen 

til indstilling af systemets lyd og CEC-funktionen bør være 
aktiveret.

Skift TV-indstillinger

gøre følgende;

1- Menu-knappen

2- Fremhæv dit valg

3- OK for at bekræfte

Visningsindstillinger

Tilstand:
Biograf, Spil, Sport, Dynamisk and Naturlig.

Kontrast:

Lysstyrke:
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Skarphed:

skarphedsværdi kan resultere i et klarere, skarpere 

billede, afhængigt af indholdet.

Farve:

Baggrundslys:

Støjreduktion:

Lydindstillinger

Lydstyrke: Justerer lydstyrken.

Equalizer: Vælger equalizertilstanden.

Balance: Justerer hvorvidt lyden primært kommer fra 

højre eller venstre højttaler.

Hovedtelefoner: 

Lydtilstand: 

AVL:

Dynamisk Bas: Aktiverer eller deaktiverer den 

Surround-Lyd: Aktiveres og 

Deaktiveres. 

Digital Udgang: 

Bemærk: Standard-pinkoden kan indstilles til 0000 eller 
1234
afhængigt af valg af land) under førstegangsinstallationen 

Menulås (ekstra):
menuadgangen. 

Børnespærring (ekstra):

udsendelsen og hvis dette aldersniveau er deaktiveret, 

deaktivereres adgang til udsendelsen.

Børnesikring (ekstra):

Indstil PIN-kode:

Elektronisk Programguide (EPG)

Nogle kanaler sender information om deres 

Epg for at se 

EPG-menuen.

Rød knap (Dagen før): Viser forrige dags programmer.

Grøn knap (Næste dag): Viser programmerne for 

næste dag.

Gul knap (Zoom): Gule knap for at se 

begivenheder i et bredere tidsinterval.

Blå knap (Filter): 
ONDERT: ONDERTITELING  for at 

se menuen Vælg genre. Med denne funktion kan du 

og resultaterne, der svarer til dine kriterier vil blive 

fremhævet.

Info-knap: Viser detaljeret information om valgte 

programmer.

Talknapper (spring):

direkte via numeriske taster.

OK:  Viser programindstillinger.

Tekst (søgning): Viser menuen �Guidesøgning�.

Swap-knap (nu): Viser den aktuelle begivenhed fra 

den fremhævede kanal.

Programindstillinger
OK

menuen Hændelsesindstillinger.

Vælg kanal: 
bruges til at skifte til den valgte kanal.

Indstil timer / Slet timer: Efter du har valgt et program 

OK. Vælg 

funktionen 

OK

 OK. Vælg derefter Slet timer 
indstilingen. Timeren slettes.

Opdater dit TV

Naviger i hovedmenuen, vælg indstillinger og den 

aktuelle softwareversion vises. 

ADVARSEL: Undlad at installere en lavere softwareversion 

end den nuværende version, der er installeret på dit produkt. 

TP Vision kan ikke drages til ansvar eller gøres ansvarlig for 

problemer forårsaget af en softwarenedgradering. 

Opdatering med USB

Før du opdaterer softwaren, skal du sørge for at du 

sin skrivebeskyttelse deaktiveret. 

internetadgang.

softwareopdateringsinstruktionerne.

Automatisk opdatering fra digital 

udsendelse

Automatisk søgning i Opgraderingsmuligheder 
menuen is Aktiveret
og søger efter nye softwareopgraderinger i 

den nye softwareversion, næste gang det tændes.

Bemærk: Træk ikke strømkablet ud, mens lysdioden blinker 

under genstartprocessen. Hvis TV et ikke genstarter efter 

opdateringen, skal strømmen kobles fra i 2 minutter og 

derefter kobles til igen.
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Tv vil ikke tænde

stikkontakten. Tjek om batterierne er brugt op. Tryk 

Dårligt billede

Tjek, om du valgt det rigtige TV-system.

Lavt signalniveau kan medføre billedforvrængning. 

Tjek venligst antenneadgangen.

Kontrollér om du har indsti l let den rigtige 

kanalfrekvens, hvis du har udført manuel indstilling. 

den ene enhed.

Intet billede

transmission. Tjek, at du har valgt den korrekte kilde.

Er antennen korrekt tilsluttet? 

Er antenneledningen beskadiget? 

Er der brugt de rigtige stik til tilslutning af antennen? 

Ingen lyd

Lydløs eller skru op for lydstyrken for at tjekke.

Fjernbetjening - ingen funktion

Indgangskilder - kan ikke vælges

være fordi, at ingen enheder er blevet tilsluttet. 

forsøgt at forbinde en enhed.
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TV-Udsendelse PAL SECAM BG/DK/II�/LL�

Modtagende Kanaler VHF (BAND I/III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND

Digital Modtagelse Fuldt integreret digitalt antennekabel TV(DVB-T-C)

(DVB-T2-kompatibel)

Antal Forudindstillede 

Kanaler

1000

Kanalindikator Skærmmenu

RF Antenneindgang 75 Ohm (ubalanceret)

Driftspænding 220-240V vekselstrøm, 50 Hz.

Audio German+Nicam Stereo

Skærm 19� 24� 28� 32� 40� 48�

Lydudgangseffekt (WRMS.) 

(10% THD)

2x2,5W 2x2,5W 2x6W 2x6W 2x8W
2x8 W

Strømforbrug (W) 45W 50W 50W 65W 75W 75 W

Vægt (kg) 2,8 kg 3,45 kg 5,1 kg 5,65 kg 8,85 kg 12,45 kg

TV-Dimensioner BxHxD 

(med fod) (mm)

134 x 451 x 331 mm 134 x 554 x 370 

mm

185 x 640 x 427 

mm

185 x 735 x 478 

mm

220 x 923 x 588 

mm
220x1093x681 

mm

TV-Dimensioner BxHxD 

(uden fod) (mm)

35 x 451 x 296 mm 35(min)/61(max) 

x 554 x 339 mm

38 (min)/65 (max) 

x 640 x 387 mm

77 (min)/97 (max) 

x 735 x 438 mm

79 (min)/98 (max) 

x 923 x 544 mm
81(min)/99(max)

x1093x642 mm

Drifts-temperatur og 

-fugtighed: 

5ºC op til 45ºC, maks. 85% luftfugtighed
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Typiske skærmtilstande for PC-indgang 

video-displaytilstande. 

Indeks Opløsning Frekvens

1 640x350

2 640x400

3 640x400

4 640x480

5 640x480

6 640x480

7 640x480

8 640x480

9 800x600

10 800x600

11 800x600

12 800x600

13 800x600

14 800x600

15 832x624

16 1024x768

17 1024x768

18 1024x768

19 1024x768

20 1024x768

21 1024x768

22 1152x864

23 1152x864

24 1152x864

25 1152x864

26 1152x870

27 1280x768

28 1360x768

29 1280x768

30 1280x768

31 1280x960

32 1280x960

33 1280x960

34 1280x1024

35 1280x1024

36 1280x1024

37 1400x1050

38 1400x1050

39 1400x1050

40 1440x900

41 1440x900

42 1600x1200

43 1680x1050

44 1920x1080

45 1920x1200

Signalkompatibilitet for AV og HDMI

Kilde Understøttede signaler Tilgængelig

EXT

(SCART)

PAL 50/60 O

O

O

O

Side AV

PAL 50/60 O

O

O

PC/

YPbPr 

480i, 480p O

576i, 576p O

720p O

1080i O

HDMI

480i O

480p O

576i, 576p O

720p O

1080i O

1080p O
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Medie Endelse Formater Noter

Video .dat, .mpg, 

.mpeg

Mpeg1-2 1080P@30fps, 50Mbit/sek.

.ts, .trp, 

.tp, .m2ts 1080P@30fps - 50Mbit/sek

.vob MPEG2 1080P@30fps, 50Mbit/sek.

.mkv MPEG1-2-4, 

.mp4, 

.mov

MPEG4, Xvid , 

.avi MPEG2-4, Xvid, 

.3gp 1920x1080@30P 20Mbit/sek.

.asf, .wmv VC1 1080P@30fps, 50Mbit/sek.

Audio .mp3 MPEG1/2 Layer 

1/2/3 (MP3) (samplingfrekvens)

(samplingfrekvens)

(samplingfrekvens)

.wav LPCM

.WMA/ WMA, WMA Pro

(samplingfrekvens)

PCM

(virker 

kun med 

AC3

(samplingfrekvens)

EAC3

(samplingfrekvens)

LPCM

G711 A/mu-law

Billede
.jpeg, .jpg

Grundlinje

Progressiv

.png

.bmp

Undertekst .sub -

.srt -
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HOTELTILSTAND

givet nedenfor.

Tekst-TV kan deaktiveres eller aktiveres.

Pin8 kan/kan ikke bruges.

Menu-3-1-9-7-5-3-Mute knapper efter hinanden.

HOTEL MENUPUNKTER

Hotel-tilstand

'Tændt',

Pin 8

'Tændt' for at aktivere billed-tilstands-skift i henhold til pin8 data.

Sidste status

'Tændt'

Panellås

Alle Delvis indstilling forbyder ikke 

Kilde-knappen være funktionel, hvis indstillingen 

er sat til Delvis.

RCU forhindring

Tændt�

Begrænset' vil kun Lydstyrke Op/Ned, Program Op/Ned, 

Startposition

Auto: 

TV: "Startkanal" menupunktet.

Andet:

Startkanal

 �Startposition� is sat til �TV�).

Lydbegrænsning

Fast lydstyrke Aktiver 

'Tændt' for at aktivere brugen af fast volumen, som er indstillet under menupunktet "Fast 
lydstyrkeværdi". 

Fast volumen Aktiver

OSD deaktiver  

'Deaktiver opsætningsmenuer

ved at sætte dette punkt til "Deaktiver alle menuer.
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Hovedmenu:

Indstillingsmenu: Forældrekontrol, kilder, satellitindstillinger, Netværksindstillinger, Andre indstillinger

Tekst-TV

'Tændt' eller 'Slukket'.

Kopier til USB (USB-kloning)

OK

Kopier fra USB (USB-kloning)

 OK

Bemærk: USB-enhed, der skal anvendes til USB kloning funktioner skal være FAT32 formateret. Du kan bruge den skjulte 

kombination �Menu-0-6-2-5-9-6-Info�, til hurtig USB-kloning. 

Vækkeurs-kanal

Bemærk: Hvis hotel-tilstanden er aktiv vil "Tilføj vækkeur'-funktionen vil være tilgængelig i Indstillinger/Timere-menuen. 

Efter den nye timeren er gemt, vil TV'et vågne automatisk på det ønskede tidspunkt.

Vækkeurs-lydstyrke

�Lydstyrkebegrænsning� menupunktet.

USB valgmuligheder

'Slukket' 5V, for at 

Fast billede. Tilstand

'Tændt' for at deaktivere billedindstillingsmenuer.

Opstart-billedtilstand

Slukket.

er indstillet til Slukket Tilstandsindstillingen i 

menuen Billedindstillinger. Billede OK. Fremhæv-tilstand og 

Digital tuner

'Slukket',

Flere fjernbetjeninger understøttelse (op til 4)

'Slukket'.

fjernbetjeningstypen fra "Fjernbetjeningsenhed program-menu".  Genvejen til denne menu er TILBAGE-1-2-3-4.

Bemærk: For enhver MHEG understøttelsestjeneste skal du trykke på INFO-TILBAGE-1-2-3-4 knapperne i  rækkefølge. 

Den multiple fjernbetjeningsunderstøttelse virker på RC5-type fjernbetjeninger.

NIT opdatering

Høj sikkerhed

Bemærk: Kun "RC opsætning + Home/Menu" tastekombination kan bruges til at åbne menuen Hoteltilstand. Andre nøgler 

bliver ikke genkendt af TV'et.

EPG Aktiver/Deaktiver
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CEC Aktiveret

denne mulighed som TÆNDT - Automatisk skift. Andre muligheder er TÆNDT - Manuelt skift og Slukket.

Nulstil til standardværdier

OK
standardindstillingerne.
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