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Philips Hotel LCD-TV: Pro+ range 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EN 19HFL3340D/10 
 

 

 

 

 

Vraag uw plaatselijke klantenservice voor meer informatie over correcte installatie/plaatsing van 
de tv in de ruimte en aanvullende accessoires. 
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1 INLEIDING OP DE PBS-MODUS 
 
De Professional Business Solutions (PBS)-modus is een specifieke modus voor tv of monitor (vergelijkbaar met de 
hotelmodus). 
 
Deze modus beperkt het aantal tv-bedieningen (b.v. een volumebeperking), die een normale gebruiker (d.w.z. de 
hotelgast) kan gebruiken. 
Een 'hoofdgebruiker', bijvoorbeeld de installateur van een hotel, kan in het setupmenu de mate waarin de gebruiker 
toegang heeft, instellen. 
 
In deze handleiding wordt beschreven hoe u een televisiekanaal kunt instellen met behulp van de Virgin-modus, 
overige tv-instellingen kunt configureren en de PBS-modus kunt activeren. 
 
 
 
2 AFSTANDSBEDIENING 

2.1  PBS setupafstandsbediening 2573 
(optioneel) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opmerking: De hotelinstallateur moet de 
setupmodus selecteren.

 
2.2 Gastenafstandsbediening 

22AV1104/10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1. Aan/Standby 

Hiermee schakelt u de tv in vanuit standby of terug 
naar standby. 

2. GUIDE [GIDS]           (DVB-T) 
Hiermee schakelt u de elektronische 
programmagids in en uit. Alleen bij digitale 
kanalen. 

3. SOURCE [BRON] 
Hiermee selecteert u de aangesloten apparatuur. 

4. SUBTITLE [ONDERTITELING]  (DVB-T) 
Hiermee schakelt u de ondertiteling in en uit. 
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5. KLEURTOETSEN 
Hiermee selecteert u taken of teletekstpagina's. 

6. ALARM OFF [ALARM UIT] 
Hiermee schakelt u de alarmstatus uit - niet van 
toepassing bij dit model. 

7. OK 
Hiermee opent u het menu All channels [Alle 
kanalen] of activeert u een instelling. 

8.   
Hiermee navigeert u door het menu. 

9. SLEEP [SLAAPSTAND] 
Hiermee geeft u het menu van de slaaptimer weer 
en stelt u de slaaptimer in. 

10. P +/- 
Hiermee gaat u naar het vorige of het volgende 
kanaal. 

11.CIJFERTOETSEN 
Hiermee selecteert u een kanaal, een pagina of 
een instelling. 

12.  
Hiermee selecteert u een beeldindeling. 

13. MHEG CANCEL 
Hiermee annuleert u digitale tekst of interactieve 
services (alleen voor Groot-Brittannië). 

14.   
Hiermee schakelt u het geluid in en uit. 

15.   
Hiermee past u het volume aan. 

16. MENU/EXIT 
Hiermee opent en sluit u het menu. 

17. ALARM ON [ALARM AAN] 
Hiermee geeft u het alarmmenu weer - niet van 
toepassing bij dit model. 

18. TELETEXT 
Hiermee schakelt u teletekst in en uit. 

19.   
Het huidige kanaal of de bron wordt nu aan de 
linkerzijde van het scherm weergegeven, terwijl 
teletekst aan de rechterzijde zichtbaar is. 

 
 
PBS EN 
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3 EERSTE SETUP 
 
3.1 Virgin-modus - Eerste instelling en setup 

 
Dit tv-toestel beschikt over een installatiefunctie die u 
bij de eerste setup van de tv door het installatiemenu 
begeleidt, zodat u de juiste instellingen kiest. 
Deze functie, de Virgin-modus [startmodus], wordt 
geactiveerd zodra u het tv-toestel heeft uitgepakt en 
voor de eerste keer inschakelt. De functie is met 
name bedoeld voor de installatie en instelling van het 
eerste tv-toestel. Om tijd te besparen tijdens een 
volledige installatie van een systeem met meerdere 
televisies, kunnen de instellingen van het eerste tv-
toestel via het kloonmechanisme gekopieerd worden 
naar andere televisies (zie de paragrafen 4.6 en 4.7). 
 

 
Please select your language 
Druk op OK of op de groene toets op uw 
afstandsbediening om uw keuze te bevestigen 
 
 
 

Voordat u de PBS-modus op ON instelt, en 
indien u klonen niet als 
configuratiemechanisme gebruikt, moet de 
televisie worden geconfigureerd. 

 
 

Opmerking: als u de tv-instellingen kloont, 
kan de Virgin-modus worden overgeslagen 
door tweemaal op de “Menu”-toets op de 
televisie te drukken. 

 
 
Volg de aanwijzingen van de Virgin-modus om alle 
kanalen/programma’s in te stellen 
 

Digitale kanalen beginnen bij programmanummer 1, analoge 
kanalen beginnen bij programmanummer 900. 

 
 
Opmerking: de lijst met kanalen kan worden 
aangepast door de hotelinstallateur via de functie 
Rearrange [Kanalen opnieuw ordenen], zoals 
hieronder aangegeven. 
U kunt de volgorde van de kanalen eveneens 
gemakkelijk wijzigen door direct het nummer van 
het kanaal op te geven en zo nodig de naam. 

 
 
 
Nadat de setup/installatie is voltooid, wordt het menu 
van de Virgin-modus [startmodus] niet meer 
weergegeven als de tv wordt ingeschakeld. 
 
Zie voor meer informatie de gebruikershandleiding bij 
de tv. 
 
De voorkeursinstellingen voor beeld, geluid en 
functies worden gebruikt wanneer de tv in de PBS-
modus wordt ingeschakeld of vanuit de 
standbymodus wordt geactiveerd 
 
Deze kunt u instellen door het setupmenu van de tv 
op te roepen (zie onder) en uw eigen instellingen voor 
beeld/geluid, instellen van kanalen enz. uit te voeren: 
Naast het handmatig aanpassen van de 
beeldinstellingen kunt u met de Smart-instellingen ook 
voorgedefinieerde instellingen voor beeld en geluid 
toepassen op uw tv. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zie voor meer informatie de gebruikershandleiding bij 
de tv. 
 
De installateur dient de tv in te stellen op de Home-
modus door Install [Installeren] > Preferences 
[Voorkeuren] > Location [Locatie] te kiezen 
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4 SETUPMENU’S WEERGEVEN 
U kunt het setupmenu voor de PBS-modus op de tv 
weergeven door in de SETUP-modus op de 
afstandsbediening op de toets 2573 MENU te 
drukken of door op de gastenafstandsbediening 
binnen 10 seconden “319753       ” in te toetsen met 
de cijfertoetsen - de High security-modus [veilige 
modus] moet dan wel zijn uitgeschakeld. 
 

 
 
 
Het volgende menu verschijnt. 

 
 
 
 

4.1 PBS-MODUS 
 
Selecteer ON om de PBS-modus in te schakelen. 

 
 
 

4.2 APPLICATION [TOEPASSING] 
U kunt kiezen uit de toepassingen Hotel/Hospital 
[Hotel/Ziekenhuis] of Business/Monitor; dit hangt af 
van de wensen van de installateur. 
 

 
 
Als APPLICATION wordt ingesteld op Hotel/Hospital, 
kan het beperkte tv-menu voor de gast als volgt 
worden geopend: 
Raadpleeg de gebruikershandleiding bij de tv voor 
beschrijvingen van de menuopties. 

 
Als APPLICATION wordt ingesteld op BUSINESS 
MONITOR, kan het normale tv-setupmenu worden 
geopend via de menutoets op de 
gastenafstandsbediening met de extra 
bedieningsfuncties in het PBS setupmenu. 
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4.3 INSTELLINGEN BIJ INSCHAKELING 
 

 
• SWITCH ON VOLUME [INSCHAKELVOLUME] - 

Met deze functie wordt de tv altijd ingeschakeld 
(met de aan/uit-knop of vanuit standby) op dit vooraf 
ingestelde volume. De volume-instelling bij 
inschakeling kan niet hoger zijn dan het maximale 
volume. Het actuele volume dient het volume bij 
inschakeling te volgen en aanpassing van het 
volume bij inschakeling geldt ook voor het actuele 
volume. 

• MAXIMUM VOLUME - dit is het maximale volume 
dat de gast kan instellen. 

• SWITCH ON CHANNEL [INSCHAKELKANAAL] - 
Hiermee kunt u het kanaalnummer (analoog of 
digitaal) of de externe videobron kiezen die wordt 
weergegeven wanneer de tv wordt ingeschakeld of 
vanuit standby wordt geactiveerd. Wanneer het tv-
toestel is ingesteld op LAST STATUS [laatst 
bekeken], schakelt de tv in op het laatst bekeken 
kanaal of de laatst bekeken bron. Deze LAST 
STATUS-instelling heeft voorrang boven de 
APPLICATION-instellingen. 

• POWER ON - Dit is de inschakelstatus van de tv 
nadat deze is aangezet. Bij ON [AAN] wordt de tv 
ingeschakeld met de aan/uit-knop, terwijl Standby 
aangeeft dat de tv in de standbymodus gaat. LAST 
STATUS [laatst bekeken] wil zeggen dat de tv naar 
de laatste inschakelstatus moet gaan voordat het 
toestel wordt uitgeschakeld. 

• DISPLAY MESSAGE [BERICHT WEERGEVEN] - 
Hiermee kunt u instellen dat nadat de tv is 
ingeschakeld of vanuit standby is geactiveerd, 
gedurende 30 seconden een welkomstbericht wordt 
weergegeven. Als OSD Display [Schermweergave] 
is ingesteld op OFF, kan het welkomstbericht niet 
worden weergegeven, ongeacht de instelling bij 
DISPLAY MESSAGE [BERICHT WEERGEVEN]. 

 

 
• WELCOME MESSAGE [WELKOMSTBERICHT]- 

Hiermee kunt u een welkomstbericht van twee 
regels met elk 20 alfanumerieke tekens instellen. De 
gebruikte tekens zijn afhankelijk van de 
geselecteerde gebruikerstaal. 

 

 
U kunt de letters invoeren en doorlopen via de 
cursortoetsen en cijfer-/lettertoetsen. 
 
 

4.4 BEDIENINGSINSTELLINGEN 
 

 
• TELEVISION BUTTONS LOCKED 

[TELEVISIETOETSEN VERGRENDELD] - Met 
deze optie kunt u televisietoetsen vergrendelen. ON 
[AAN] betekent dat alle televisietoetsen vergrendeld 
zijn behalve de aan/uit-knop, OFF [UIT] betekent 
dat alle televisietoetsen zijn ingeschakeld en ALL 
[ALLES] betekent dat alle televisietoetsen 
vergrendeld zijn, inclusief de aan/uit-knop. 

• REMOTE CONTROL LOCKED 
[AFSTANDSBEDIENING VERGRENDELD] - 
Hiermee kunt u de bediening van de normale 
afstandsbedieningen in- en uitschakelen. Wanneer de 
High Security-modus [veilige modus] echter op OFF is 
ingesteld, kunt u het menu van de PBS-modus toch 
openen door met de cijfertoetsen “319753” in te 
toetsen, zelfs wanneer Remote Control Locked 
[Afstandsbediening geblokkeerd] is ingesteld op ON. 
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• OSD DISPLAY [SCHERMWEERGAVE] - Hiermee 
kunt u de schermweergave in- en uitschakelen (b.v. 
kanaalnummer en -naam, geluidsmodus, 
volumebalk, tijd enz.). 

• HIGH SECURITY MODE [VEILIGE MODUS] - 
Hiermee kunt u kiezen of de gewone 
afstandsbediening of de setupafstandsbediening 
voor de PBS-modus moet worden gebruikt om het 
setupmenu weer te geven. Als deze modus is 
ingeschakeld, kunt u het setupmenu alleen met de 
menutoets op de setupafstandsbediening openen. 
Als deze modus is uitgeschakeld, kunt u het 
setupmenu zowel openen met de menutoets op de 
setupafstandsbediening als met de cijferreeks 
“319753       ” op de gewone afstandsbediening. 

• AUTO SCART - Hiermee kunt u automatische 
scart-overschakeling of break-in in de PBS-modus 
inschakelen (ON) of uitschakelen (OFF). 

• LOW POWER STANDBY [ENERGIEZUINIGE 
STANDBY]- Hiermee kunt u de energiemodus voor 
de standbymodus van het tv-toestel bepalen door 
op de energietoets op de afstandsbediening of het 
toetsenbord te drukken - groen: de tv gaat over op 
de energiezuinige standbymodus om zo weinig 
mogelijk stroom te gebruiken; Fast [snel]: de tv gaat 
in de semi-standbymodus om snel geactiveerd te 
kunnen worden. 

 
 

4.5 BLANCO KANAAL 
 
• BLANK CHANNEL [BLANCO KANAAL] - hiermee 

kunt u bepalen of u het huidige kanaal wel of niet van 
beeld wilt voorzien. In de PBS-toepassing wordt het 
blanco kanaal gebruikt voor radio-uitzendingen zoals 
opnieuw gemoduleerde FM-radio, muziek-cd's enz. De 
huidige blanco modus moet de blanco status van het 
kanaal volgen en wijziging van het blanco kanaal moet 
ook het huidige kanaal blanco of niet-blanco maken. 

 

 
 
 

 
Opmerking: Blanco kanaal wordt toegepast op 
het huidige kanaal. Kies het submenu Blank 

Channel door op de rechtercursortoets te drukken (zie 
onder) om te kunnen navigeren en andere kanalen 
blanco te kunnen maken: 

 
 

4.6 VAN SMARTLOADER NAAR TV (met 
USB) 
 

 
 
Met deze functie kunt u configuratiegegevens voor de 
tv (video, audio, kanaallijst, instellingen PBS-modus) 
van een USB-geheugenstick naar de tv kopiëren. Na 
het kopiëren verschijnt er een bericht voor de PBS-
gebruiker (“Settings copied to TV”, instellingen 
gekopieerd naar de tv). 
 
Opmerking: Tijdens het kopieerproces mag de USB-
stick niet worden verwijderd. Dit kan de beschreven 
werking van de tv nadelig beïnvloeden. 
 
Opmerking: Tijdens dit proces worden de 
kloonbestanden NVM_MTK_2K8_EU.BIN en 
CH_MTK_2K8_EU.BIN door de tv opgehaald en worden 
de TV NVM en de installatie van de kanalen bijgewerkt. 
 

Opmerking: Alle toetsen op de afstandsbediening en 
op de tv zijn uitgeschakeld tijdens het kopiëren. 
 

Opmerking: Het verdient aanbeveling om de tv na 
het klonen uit te schakelen en opnieuw in te 
schakelen. 
 
 

4.7 VAN TV NAAR SMARTLOADER (met 
USB) 
 

 
 
Met deze functie kunt u configuratiegegevens voor de 
tv (video, audio, kanaallijst, PBS-modusinstellingen 
zoals het welkomstbericht e.d.) van de tv naar een 
USB-station kopiëren. 
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• Na het kopiëren verschijnt er een bericht voor de 
PBS-gebruiker (“Settings copied to USB”, 
instellingen gekopieerd naar USB). 

 
Een USB-geheugenstick van 128 MB met 
minimaal 10 MB vrije ruimte is hiervoor 
geschikt. 
 
Opmerking: Tijdens het kopieerproces mag de 
USB-stick niet worden verwijderd. Dit kan de 
beschreven werking van de tv nadelig 
beïnvloeden. 

 
Opmerking: Na het kopiëren worden er twee 
bestanden gecreëerd in de hoofddirectory van 
de USB-stick: NVM_MTK_2K8_EU.BIN met de 
algemene instellingen, bijvoorbeeld Video/Audio 
etc., en CH_MTK_2K8_EU.BIN met de 
kanaalinstallatie-instelling, bijvoorbeeld de 
kanaallijst etc. 

 
Opmerking: Alle toetsen op de 
afstandsbediening en op de tv zijn 

uitgeschakeld tijdens het kopiëren. 
 

Opmerking: Normaliter wordt de eerste tv 
handmatig geconfigureerd/ingesteld door de 

hotelinstallateur, waarna alle gegevens worden 
overgezonden/gekloond naar het USB-station via de 
functie TV to Smart Loader. Daarna kunnen de 
andere tv’s worden ingesteld via hetzelfde USB-
station. Deze kloonfunctie zorgt ervoor dat niet alle tv-
toestellen met de hand hoeven worden ingesteld, 
waardoor het installatieproces in het hotel versneld 
wordt. 
 

4.8 Afstandsbediening‐instelling selecteren  

1. Open Setup menu.  

2. Druk op ▼ en selecteer Remote control. 

 

3. Druk op ► om control setting [bedieningsinstelling] te 
openen.  

4. Druk op ▼ of ▲ om een instelling te selecteren.  

5. Druk op ► om deze te openen. 

High security mode [Veilige modus]  

‧ On 
Hiermee krijgt u alleen toegang tot het Setupmenu van de 
BDS Hotelmodus via de setupafstandsbediening. 

‧Off 
Hiermee krijgt u toegang tot het Setupmenu van de BDS 
Hotelmodus via de setupafstandsbediening of via de 
gastenafstandsbediening. 

Auto scart instellen  
Hiermee stelt u de tv in om over te schakelen naar de bron 
waar het scartsignaal gedetecteerd wordt.  

1. Open 1. Setup menu.  

2. Druk op ▼ om Auto scart te selecteren. 

 

3. Druk op ► om Auto scart te openen.  

4. Druk op ▲of ▼ om de gewenste optie te selecteren. 

‧ Off  

Hiermee schakelt u de functie uit.  

‧On 

Hiermee schakelt u de functie in. 

‧Power SCART [inschakelen bij scart‐signaal]  
Hiermee wordt de tv ingeschakeld vanuit de standby als er 
een scartsignaal wordt gedetecteerd, of gaat de tv in de 
standby als er geen scartsignaal wordt gedetecteerd. 

5. Druk op ▼ om Store ‐ go right (Opslaan ‐ ga naar 
rechts) te selecteren en druk op ► om de instelling op 
te slaan. 

‧Multi RC 

‧Meerdere afstandsbedieningen  

‧Off  

Hiermee schakelt u functie meerdere afstandsbedieningen uit. 
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‧Blue [blauw]  
Selecteer deze optie om de blauwe 
gastenafstandsbediening te gebruiken.  

‧Red [rood] 
Selecteer deze optie om de rode gastenafstandsbediening 
te gebruiken.  

‧Green [groen] 
Selecteer deze optie om de groene 
gastenafstandsbediening te gebruiken.  

‧Yellow [geel]  
Selecteer deze optie om de gele gastenafstandsbediening 
te gebruiken.  
 

4.9 Smart RC 

 

‧On 
Selecteer deze optie om de smart afstandbediening te 
gebruiken. 

‧Off  
Hiermee schakelt u de smart afstandsbediening uit. 

Add current channel to Pay TV ring  
Selecteer de instelling R0, R1 of R2 voor de verschillende 
pay‐tv kanalen.  
 

5 STORE [OPSLAAN] 
 
Door deze optie te activeren worden de PBS-
modusinstellingen opgeslagen. De PBS-
modusinstelling wordt van kracht nadat de tv in de 
standby is gezet. 
 
 

Belangrijk: 
Het klonen van systeem- en configuratie-
instellingen met behulp van USB of SerialXpress 
wordt alleen ondersteund bij gebruik van dezelfde 
televisies. 

6 PLAATSEN VAN DE TV 
 
KIJKHOEK is de beste hoek waaronder het scherm 
bekeken kan worden met goede beeldprestaties  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De tv en het scherm zijn als volgt ontworpen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat u moet doen als de kijkhoek niet goed genoeg is: 
 
• Zet de tv schuiner (verticaal) of draai de tv 

(horizontaal) om een optimale stand te bereiken. 
• Als de tv boven een bepaalde hoogte wordt 

geplaatst, verdient het aanbeveling de tv altijd te 
kantelen.  

 
 
Philips heeft wandsteunen met kanteling voor 
hotel-tv’s als apart verkrijgbare accessoires. 
 
Philips adviseert de tv te plaatsen zoals hierboven wordt 
beschreven. Als de tv anders wordt geplaatst, kan dit van 
invloed zijn op de kijkhoek. Philips is niet 
verantwoordelijk voor verminderd kijkplezier als gevolg 
van een verkeerde kijkhoek als de tv anders wordt 
geplaatst dan wordt aanbevolen. 
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