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Country Code Telephone number Tariff
Austria +43 0810 000206  0.07
Belgium +32 078 250851  0.06
Denmark +45 3525 8761 Local call tariff
Finland +358 09 2290 1908 Local call tariff
France +33 082161 1658  0.09
Germany +49 01803 386 853  0.09
Greece +30 00800 3122 1223 Free of charge
Ireland +353 01 601 1161 Local call tariff
Italy +39 840 320 041  0.08
Luxembourg +352 26 84 30 00 Local call tariff
The Netherlands +31 0900 0400 063  0.10
Norway +47 2270 8250 Local call tariff
Poland +48 0223491505 Local call tariff
Portugal +351 2 1359 1440 Local call tariff
Spain +34 902 888 785  0.10
Sweden +46 08 632 0016 Local call tariff
Switzerland +41 02 2310 2116 Local call tariff
United Kingdom +44 0207 949 0069 Local call tariff
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• Всякакви действия, изрично забранени 
в това ръководство, всякакви промени 
или процедури по монтаж, които не са 
препоръчани или упълномощени в това 
ръководство, ще анулират гаранцията.

Характеристики на пикселите 
Този LCD продукт има голям брой 
цветни пиксели. Въпреки че има 
над 99,999% ефективни пиксели, 
възможно е трайно на екрана да се 
появят черни или ярко осветени точки 
(червени, зелени или сини). Това е 
структурно свойство на дисплея (в 
рамките на широко разпространените 
индустриални стандарти) и не 
представлява неизправност.

Предпазител за мрежовото 
захранване (само Обединеното 
кралство)
Този ТВ е оборудван с одобрен щепсел 
с три конектора. Ако е необходимо да 
се смени предпазителят за мрежовото 
захранване, той трябва да се смени с 
предпазител със същата стойност като 
посочената на щепсела (пример 10A).

1 Махнете капака на предпазителя и 
самия предпазител. 

2 Резервният предпазител трябва да 
отговаря на BS 1362 и да има знак за 
одобрение ASTA. Ако предпазителят 
е загубен, свържете се с търговеца, за 
да проверите правилния тип. 

3 Поставете обратно капака на 
предпазителя.
За да се поддържа съответствие с 
директивата за EMC, щепселът за 
мрежовото захранване не бива да се 
отделя от захранващия кабел.

1 Бележка

да 

без задължението да внася съответните 
промени във вече доставени изделия.
Съдържанието на това ръководство би 
трябвало да е достатъчно за използването 
на системата по предназначение. Ако 
продуктът или отделните му модули или 
процедури се използват за цели, различни 
от определените тук, трябва да се получи 
потвърждение за валидност и годност. 
Philips гарантира, че материалът сам по себе 
си не нарушава каквито и да било патенти 
в САЩ. Няма допълнителни изрични или 
подразбиращи се гаранции.

Гаранция 
Съществува риск от нараняване, • 
повреда на телевизора или анулиране 
на гаранцията! Никога не се опитвайте 
да ремонтирате телевизора сами.
Използвайте телевизора и аксесоарите • 
само по предназначението им, 
зададено от производителя.
Предупредителният знак на гърба • 
на телевизора указва риск от токов 
удар. Никога не сваляйте капака на 
телевизора. За сервиз и поправка 
се свързвайте винаги с отдела по 
поддръжката на клиенти на Philips.

BG
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Авторски права

 
VESA, FDMI и логото на VESA Mounting 
Compliant са търговски марки на 
Video Electronics Standards Association 
(Асоциацията за стандарти в областта на 
видеоелектрониката).
® Kensington и Micro Saver са регистрирани 
в САЩ търговски марки на ACCO World 
Corporation с публикувани регистрации и 
заявки за регистрация, намиращи се в процес 
на обработка в други страни по света. 

Произведен по лиценз на Dolby 
Laboratories. “Dolby” и символът с 
двойно D  са търговски марки на 
Dolby Laboratories.(Приложими само за 
телевизори, поддържащи MPEG4-HD 
стандарт)
Всички останали регистрирани и 
нерегистрирани търговски марки са 
собственост съответните си притежатели.
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Съществува риск от нараняване или • 
повреда на телевизора!

За повдигане и носене на • 
телевизора, който тежи повече 
от 25 килограма (55 фунта), са 
необходими двама души.
При монтиране на телевизора • 
на стойка, използвайте само 
предоставената заедно с него 
стойка. Закрепете добре стойката 
за телевизора. Поставете 
телевизора на равна и хоризонтална 
повърхност, която може да издържи 
общото тегло на телевизора и 
стойката.
При монтиране на телевизора на • 
стена, използвайте само стенен 
монтаж, който може да издържи 
теглото на телевизора. Закрепете 
стенния монтаж на стена, която 
може да издържи общото тегло 
на телевизора и стенния монтаж. 
Koninklijke Philips Electronics N.V. не 
носи отговорност за неправилно 
монтиране на стената, довело до 
инцидент, нараняване или повреда.

Съществува риск от за деца!Следвайте • 
тези предпазни мерки, за да избегнете 
падане на ТВ и причиняване на 
нараняване на деца:

Никога не поставяйте ТВ на • 
повърхност, покрита с плат или 
друг материал, който може да се 
издърпа.
Уверете се, че никоя част на • 
ТВ не стърчи по ръбовете на 
повърхността.
Никога не поставяйте ТВ на висока • 
мебел (като рафт за книги), без 
първо да закрепите съответната 
мебел и ТВ към стената или към 
друга подходяща упора.
Обяснете на децата за • 
съществуващата опасност при 
катерене върху мебелите за 
достигане на ТВ.

Съществува риск от прегряване! • 
Никога не поставяйте ТВ в ограничено 
пространство. Винаги оставяйте около 
ТВ пространство от поне 10 см (4 
инча) за вентилация. Уверете се, че 
вентилационните отвори на ТВ не са 
закрити от пердета или други предмети.
Съществува риск от повреда на • 
телевизора! Преди да включите 
телевизора в контакта, се уверете, 

2 Важно
Прочетете и разберете всички инструкции, 
преди да използвате ТВ. Гаранцията не важи 
в случай на повреда поради неспазване на 
инструкциите.

Безопасност
• Съществува риск от токов удар или 

пожар!
Никога не излагайте ТВ на дъжд или • 
вода. Никога не поставяйте съдове 
с течности (като вази например) 
до ТВ. Ако върху или в ТВ бъдат 
разлети течности, изключете 
ТВ незабавно от електрическия 
контакт. Свържете се с отдела 
за грижа за клиенти на Philips 
за проверка на ТВ, преди да го 
използвате отново.
Никога не поставяйте ТВ, • 
дистанционното или батериите до 
пламъци или други източници на 
топлина, включително и на директна 
слънчева светлина.
С цел предотвратяване 
разпространението на огън 
винаги дръжте всички свещи 
и други пламъци далеч от ТВ, 
дистанционното и батериите.

 
Никога не пъхайте предмети във • 
вентилационните отвори или в 
други отвори на ТВ.
Когато ТВ е завъртян, се уверете, • 
че захранващият кабел не е опънат. 
При обтягане на захранващия кабел 
може да се разхлабят връзките и да 
се образува волтова дъга.

Съществува риск от късо съединение • 
или пожар!

Никога не излагайте • 
дистанционното или батериите на 
дъжд, вода или прекомерна топлина.
Избягвайте опъване на • 
захранващите щепсели. 
Разхлабените захранващи щепсели 
могат да доведат до пожар.

BG
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Рециклиране  
Продуктът е разработен и произведен от 
висококачествени материали и компоненти, 
които могат да бъдат рециклирани и 
използвани повторно.
Когато видите символа на зачеркнатата 
кръгла кофа за боклук, прикрепен към 
продукта, това означава, че продуктът е 
обхванат от Директива 2002/96/ЕО: 
Никога не изхвърляйте този продукт заедно 
с битовите отпадъци. Информирайте се 
за местните правила относно разделното 
събиране на електрически и електронни 
продукти. С правилното изхвърляне 
на стария продукт се предотвратяват 
потенциални негативни последици за 
околната среда и човешкото здраве.
Продуктът съдържа батерии, за които важи 
европейската директива 2006/66/ЕО. Тези 
батерии не могат да се изхвърлят заедно с 
обикновените битови отпадъци.
Информирайте се за местните правила 
относно разделното събиране на батерии. 
С правилното изхвърляне на батериите се 
предотвратяват потенциални негативни 
последици за околната среда и човешкото 
здраве.

Най-актуалното 
ръководство на 
потребителя онлайн
Съдържанието на ръководството  
подлежи на промяна. Моля, посетете  
www.philips.com/support, за да получите  
най-актуалната справка за информация  
относно ръководството на потребителя.

че напрежението съответства на 
записаната на гърба на телевизора 
стойност. Не включвайте телевизора в 
контакта, ако напрежението е различно.
Съществува риск от нараняване, пожар • 
или повреда на захранващия кабел! 
Никога не поставяйте ТВ или други 
предмети върху захранващия кабел.
За да можете лесно да изключвате • 
захранващия кабел на ТВ от контакта, 
се уверете, че имате пълен достъп до 
захранващия кабел по всяко време.
При изключване на захранващия кабел • 
винаги дърпайте щепсела, а не самия 
кабел.
Изключете ТВ от електрическия контакт • 
и антената преди гръмотевични бури. 
По време на гръмотевични бури никога 
не докосвайте която и да е част на 
ТВ, захранващия кабел или кабела на 
антената.
Съществува риск от увреждане на слуха! • 
Избягвайте използване на слушалки на 
висок звук или за дълго време.
Ако ТВ се транспортира при • 
температури под 5° C, разопаковайте ТВ 
и изчакайте, докато ТВ се приспособи 
към околната температура на 
помещението, преди да го свържете към 
електрически контакт.

Поддръжка на екрана
• Избягвайте колкото може статични 

изображения на екрана. Статичните 
изображения са изображения, които 
остават на екрана за дълго време. 
Примери: менюта на екрана, черни 
ленти и часове/дати. Ако се налага да 
използвате статични изображения, 
намалете контраста и яркостта на 
екрана, за да избегнете повреждането 
му.
Изключете ТВ, преди да го почиствате.• 
Почиствайте ТВ с мека и влажна • 
тъкан. Никога не използвайте върху ТВ 
вещества като алкохол, химикали или 
домашни почистващи препарати.
Съществува риск от повреда на ТВ! • 
Никога не докосвайте, натискайте, 
търкайте или драскайте екрана с каквито 
и да е предмети.
За да избегнете деформации и • 
избледняване на цвета, избърсвайте 
капчиците вода възможно най-скоро.
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Дистанционно управление
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3 
Поздравяваме ви за покупката и добре 
дошли при Philips! За да се възползвате 
изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, 
регистрирайте продукта на сайта www.
philips.com/welcome.

Бутони отпред и отстрани

6

4

5

2

3

1  
a  POWER: Включва или изключва ТВ. 

ТВ не се изключва от захранването 
напълно, докато не се изключи 
физически.

b SOURCE: Избор на свързани 
устройства.

c MENU/OK: За отваряне на екранното 
меню и потвърждаване на избрана 
опция в менютата.

d CH +/-: Превключване на следващ или 
предишен канал.

e VOL +/-: Увеличаване или намаляване 
на силата на звука. 

f Индикатор за вкл./изкл. : 

    Червен индикатор: В режим в 
готовност или изкл.

       Зелен индикатор: Вкл.

BG

Вашият LCD Monitor 
with HD TV
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p SUBPAGE
Показва подстраница, когато 
информацията в
телетескта е на повече от една 
страница.

q REVEAL
Показва скрита информация в 
телетекста.

r HOLD
Спиране на превъртането на страници, 
за да се спрат данните получавани от 
текстовия декодер.

s FREEZE
Натиснете за фиксиране на 
изображението на телевизора.

t AD (Аудио описание) (само за 
цифрова телевизия)
Само за Великобритания: Активира 
аудио коментари за
хора с увредено зрение.

u SOURCE
Избор на свързани устройства.

v EPG
Включване и изключване на 
Електронен програмен справочник.

w VIDEO
Натиснете за превключване на режим 
ВИДЕО YPbPr//Композитен/SCART.

x HDMI
Натиснете, за да превключите на 
HDMI режим.

y VOL +/-
Увеличаване и намаляване на силата 
на звука.

z  DUAL I-II
Превключване на моно/стерео/dual I/
dual II телевизионен входящ сигнал.

{  SOUND
Избор на режим Интелигентен звук.

| MENU/EXIT
Натиснете, за да отворите или 
затворите екранното меню.

} MIX
Натиснете, за да се припокрие 
страницата от телетескта с 
изображението на телевизора.

a  (Готовност – Вкл.)
Превключване на ТВ в режим на • 
готовност, ако ТВ е вкл.
Включване на ТВ, ако ТВ е в режим • 
на готовност.

b 0-9 (Бутони с цифри)
Избор на канал или настройка.

c PRE CH
Назад към последния канал, който сте 
гледали.

d TV
Натиснете, за да изберете ТВ режим.

e PC
Натиснете, за да изберете режим 
Компютър.

f  (Без звук)
Изключва и включва звука.

g CH Λ / V (Канал Λ / V )
Превключва към следващ или 
предишен канал.

h ZOOM
Превключване между различните 
формати на екрана.

i SLEEP
Превключва опциите на 
предварително зададен интервал, 
след изтичането на който телевизорът 
преминава автоматично в режим в 
готовност.

j  PICTURE
Превключва опциите на настройката 
Интелигентно изображение.

k OK
Потвърждаване на опция или избор, 
показване на мрежа от канали при 
гледане на телевизия.

l ▲ ▼ ◄ ► (Бутони за навигация )
Навигация в менютата.

m INFO
Показва или скрива информацията на 
екрана за избрания канал.

n Цветни бутони
Избор на задачи или опции.

o SIZE
Превключване за смяна на размера 
на буквите в режим Телетекст. (Цял 
екран/Горната половина /Долната 
половина)
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~ TELETEXT
Натиснете, за да отворите или 
затворите Телетекст.

� INDEX
Натиснете, за да отворите индексната 
страница на телетекста.

€ SUBTITLE
В ТВ режим: Натиснете, за • 
да включите или изключите 
субтитрите.
В Текст режим: Натиснете, за • 
да отворите страницата на 
субтитрите.

� FAV
Натиснете, за да отворите Списък с 
избрани.

‚ CH-LIST
Натиснете, за да отворите Списък на 
каналите.

BG
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Забележка

Ако не можете да намерите  •
дистанционното си управление и искате 
да включите телевизора от режим на 
готовност, натиснете CH +/- отстрани на 
телевизора.

Превключване на канали

 
Натиснете • CH ^/v на дистанционното 
управление или CH +/- отстрани на 
телевизора.
Въведете номер на канал с помощта на • 
Бутони с цифри.
Използвайте мрежата с каналите.• 

Забележка

Когато използвате списък с предпочитани,  •
можете да избирате само от каналите в 
списъка.

Този раздел ще ви помогне при 
извършването на основни действия с ТВ.

Включване/изключване или 
превключване в режим на 
готовност на телевизора

 
За включване

Ако индикаторът за режима на • 
готовност е изключен, натиснете  
POWER отстрани на телевизора.
Ако индикаторът за режима на • 
готовност е червен, натиснете  
(Готовност – Вкл.) на дистанционното 
управление.

За превключване в режим на готовност
Натиснете •  (Готовност – Вкл.) на 
дистанционното управление.

Индикаторът за режима на  »
готовност ще светне в червено.

За изключване
Натиснете •  POWER отстрани на 
телевизора.

Индикаторът за режима на  »
готовност угасва.

Съвет

Докато е в режим на готовност,  •
телевизорът продължава да консумира 
електроенергия. Ако няма да използвате 
телевизора дълго време, изключете 
захранващия му кабел от контакта.
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Промяна на силата на звука 
на телевизора

 
За увеличаване или намаляване на силата 
на звука

Натиснете • VOL +/- на дистанционното 
управление.
Натиснете • VOL +/- отстрани на 
телевизора.

За включване или изключване на звука
Натиснете , •  за да изключите звука.
Натиснете •  отново, за да включите 
звука.

Гледане на сигнал от 
свързаните устройства

Забележка

Свържете устройството, преди да го  •
изберете като източник на телевизора.

Използвайте бутона за източник

 
1 Натиснете SOURCE.

Ще се покаже списъка с източници. »

2 Натиснете бутоните SOURCE, ▲ или 
▼, за да изберете устройство.

3 Натиснете OK, за да потвърдите 
избора си.

Телевизорът превключва на  »
избраното устройство.

BG
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a PC IN (VGA и AUDIO IN)
Аудио- и видеовход от компютър.

AUDIO

VGA

VGA

  
b EXT 2 (Y Pb Pr и AUDIO L/R)

Аудио- и видеовход от аналогови или 
цифрови устройства, като например 
DVD плейъри или игрови конзоли.

5 Свързване на 
устройства

В този раздел е описано как да свързвате 
различни устройства с различни съединители 
и допълва примерите от ръководството за 
бърз старт.

Забележка

За свързване на дадено устройство към  •
телевизора могат да се използват различни 
видове конектори според наличността им 
и според вашите нужди.

Конектор отзад

7
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e AV OUT (VIDEO OUT и AUDIO OUT 
L/R)
Аудио- и видеоизход към аналогови 
устройства, като например друг 
телевизор или записващо устройство.

AUDIO
IN   

f SPDIF OUT
Цифров аудиоизход към домашно кино 
или други цифрови аудиосистеми.

  
g HDMI 1

Цифров аудио- и видеовход от 
висококачествени цифрови устройства, 
като например Blu-ray плейъри.

  
Връзките чрез DVI или VGA изискват 
допълнителен аудиокабел.

c EXT 1 (SCART)
Аудио- и видеовход от аналогови или 
цифрови устройства, като например 
DVD плейъри или игрови конзоли.

  
d TV ANTENNA

Входящ сигнал от антена, кабел или 
сателит.

  
BG
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c VIDEO
Композитен видеовход от аналогови 
устройства, като например 
видеокасетофони.

  
d SERVICE

USB порт за надграждане на фърмуера.

  

Страничен конектор

1

2

3

4 
a COMMON INTERFACE

Слот за модул за условен достъп 
(CAM).

 
b AUDIO L/R

Аудиовход от аналогови устройства, 
свързани с VIDEO.
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Възпроизвеждане на видео: NTSC, • 
SECAM, PAL
Честоти на тунер: Hyperband, S-канал, • 
UHF, VHF

Дистанционно управление
Тип: 201T1, 221T1, 231T1 RC• 
Батерии: 2 бр. размер AAA (тип LR03)• 

Захранване
Захранване от мрежата: 100-240V, • 
50Hz
Захранване при изключен режим: • 
 < 0,5W
Температура на околната среда: от • 
5°C до 40°C

Поддържани монтажи на 
телевизор
За да монтирате телевизора, купете 
монтажна стойка за телевизор Philips или 
монтажна стойка за телевизор, съвместима 
с VESA. За да предотвратите повреда в 
кабелите и конекторите, оставете поне 2,2 
инча (5,5 см) свободно пространство до 
гърба на телевизора.

Предупреждение

Следвайте всички инструкции,  •
предоставени с монтажната стойка за 
телевизор. Koninklijke Philips Electronics 
N.V. не носи отговорност за неправилно 
монтиране на стената, довело до инцидент, 
нараняване или повреда.

Размер на 
телевизионния 
екран (инчове)

Необходима 
височина 
(мм)

Необ-
ходими 
монтажни 
болтове

20 100 x 100 4 x M4
22 100 x 100 4 x M4
23 100 x 100 4 x M4

6 Информация за 
продукта

Информацията за продукта подлежи на 
промяна без предизвестие. За подробна 
информация за продукта посетете www.
philips.com/support.

Поддържани разделителни 
способности на екрана
Компютърни формати

Разделителна способност – Скорост • 
на обновяване:

640 x 480 - 60Hz• 
640 x 480 - 75Hz• 
800 x 600 - 60Hz• 
800 x 600 - 75Hz• 
1024 x 768 - 60Hz• 
1024 x 768 - 75Hz• 
1280 x 1024 - 60Hz• 
1440 x 900 - 60Hz• 
1600 x 900 - 60Hz (най-добра • 
съвместимост с 201T1)
1680 x 1050 - 60Hz• 
1920 x 1080 - 60Hz_RB (най-добра • 
съвместимост с 221T1 и 231T1) 

Видеоформати
Разделителна способност – скорост на • 
обновяване:

480i - 60Hz• 
480p - 60Hz• 
576i - 50Hz• 
576p - 50Hz• 
720p - 50Hz, 60Hz• 
1080i - 50Hz, 60Hz• 
1080p - 50Hz, 60Hz• 

Тунер / Приемане / 
Предаване

Антенен вход: 75 ома коаксиален • 
(IEC75)
DVB: DVB наземна, DVB-T MPEG4 • 
(само при някои модели)
TV система: DVB COFDM 2K/8K; PAL I, • 
B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L’ 
BG
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Проблеми с каналите на 
телевизора
Инсталираните по-рано канали не се 
появяват в списъка с каналите:

Проверете дали е избран правилният  •
списък с канали.

Не бяха намерени цифрови канали по 
време на инсталиране:

Проверете дали телевизора поддържа  •
DVB-T или DVB-C във вашата страна. 
Вж. изброените страни на гърба на 
телевизора.

Проблеми с картината
Телевизорът е включен, но няма картина:

Проверете дали антената е правилно  •
свързана към телевизора.
Проверете дали като ТВ източник е  •
избрано правилното устройство.

Има звук, но няма картина:
Проверете дали настройките на  •
картината са зададени правилно.

Получавате слаб телевизионен сигнал от 
антената:

Проверете дали антената е правилно  •
свързана към телевизора.
Високоговорителите, незаземените  •
аудиоустройства, неоновите лампи, 
високите сгради или други големи 
обекти могат да повлияят на 
качеството на приемане на картината. 
Опитайте да подобрите качеството 
на приемания сигнал, като промените 
посоката на антената или отдалечите 
устройствата от телевизора.
Ако е слаб сигналът само на един  •
канал, опитайте се да го регулирате 
чрез фина настройка.

Получавате ниско качество на картината от 
свързани устройства:

Проверете дали устройствата са  •
свързани правилно.
Проверете дали настройките на  •
картината са зададени правилно. 

Телевизорът не е записал настройките ви 
на картината:

Проверете дали местоположението на • 
телевизора е зададено на домашната 
настройка. Този режим ви предлага 
гъвкавост при промяна и записване на 
настройките.

7 Отстраняване 
на 
неизправности

В този раздел са описани най-често 
срещаните проблеми и съответните 
решения.

Общо проблеми с 
телевизора
ТВ не се включва:

Изключете захранващия кабел от  •
контакта. Изчакайте една минута и го 
включете отново.
Проверете дали захранващият кабел е  •
свързан правилно.

Дистанционното управление не работи 
както трябва:

Проверете дали батериите на  •
дистанционното управление са 
поставени правилно съобразно 
посоките +/-.
Сменете батериите, ако са изтощени  •
или слаби.
Почистете лещите на дистанционното  •
управление и сензора на ТВ.

Светлинният индикатор на ТВ за режим на 
готовност мига в червено:

Изключете захранващия кабел от  •
контакта. Изчакайте, докато ТВ се 
охлади, преди да включите отново 
захранващия кабел. Ако мигането 
продължи, се свържете с центъра за 
обслужване на клиенти на Philips. 

Забравили сте кода за отключване на 
функцията заключване на телевизора

Въведете “5351”. •
Менюто на ТВ не е на правилния език

Сменете менюто на ТВ на  •
предпочитания от вас език.

При включване/изключване на ТВ или 
поставяне в режим на готовност се чува 
пукане откъм корпуса на ТВ:

Не е необходимо никакво действие.  •
Пукането е в резултат на нормално 
разширяване и свиване на ТВ при 
затопляне и изстиване. Това не оказва 
влияние на работата.
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настройки от HDMI устройството са 
правилни.
Ако използвате адаптер HDMI-към- •
DVI или кабел от HDMI към DVI, 
проверете дали допълнителният 
аудиокабел е свързан към AUDIO L/R 
или AUDIO IN (само минижак).

Проблеми с връзката към 
компютър
Компютърното изображение на телевизора 
е нестабилно:

Проверете дали на компютъра са  •
избрани разделителна способност 
и честота на опресняване, които се 
поддържат.
Задайте формата на картината на  •
телевизора на немащабиран.

Връзка с нас
Ако не можете да разрешите проблема си, 
прегледайте раздела FAQs (често задавани 
въпроси) за ТВ на адрес www.philips.com/
support. 
Ако проблемът остане нерешен, се 
свържете с центъра за обслужване на 
клиенти на Philips във вашата страна, 
който е указан в списъка в Ръководство за 
потребителя.

Предупреждение

Не се опитвайте да ремонтирате ТВ  •
сами Това може да доведе до сериозно 
нараняване, непоправими щети по ТВ или 
да анулира гаранцията.

Забележка

Преди да се свържете с Philips си запишете  •
модела и серийния номер на ТВ. Тези 
номера са отпечатани на задната страна на 
ТВ, както и на опаковката.

Картината не съвпада с екрана, вместо това 
е прекалено голяма или прекалено малка:

Опитайте се да използвате друг  •
формат на картината.

Позицията на картината е неправилна:
Сигналите за картината от някои  •
устройства не отговарят точно 
на размера на екрана. Проверете 
изходния сигнал на устройството.

Проблеми със звука
Има картина, но няма звук от ТВ:

Забележка

Ако не бъде открит аудиосигнал, ТВ  •
автоматично ще изключи изходящия 
аудиосигнал и няма да посочи 
неизправност.

 • Проверете дали всички кабели са 
свързани правилно.
Проверете дали силата на звука не е  •
настроена на 0.
Проверете дали звукът не е изключен. •

Има картина, но звукът е с лошо качество:
Проверете дали настройките на звука  •
са зададени правилно.

Има картина, но звукът се чува само от 
единия високоговорител:

Проверете дали балансът на звука е  •
настроен централно.

Проблеми с HDMI връзката
Имате проблеми с HDMI устройства
 • Имайте предвид, че HDCP 

поддръжката може да удължи 
времето, необходимо на ТВ да 
покаже съдържанието от дадено 
HDMI устройство. 
Ако ТВ не разпознае HDMI  •
устройството и не се покаже картина, 
опитайте да превключите източника 
от едното на другото устройство и 
обратно.
Ако има прекъсвания на звука,  •
проверете дали изходящите 

BG
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