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2007 © Koninklijke Philips 
Electronics N.V. Alle rettigheder 
forbeholdes. Specifikationerne kan 
ændres uden varsel. Alle varemærker 
tilhører Koninklijke Philips Electronics 
N.V. eller deres respektive ejere.

Philips forbeholder sig retten til 
at ændre produkter til enhver tid 
uden at være forpligtet til at justere 
tidligere tilbehør herefter.

Materialet i denne vejledning anses 
for at være tilstrækkeligt til den 
påtænkte brug af systemet. Hvis 
produktet eller enkelte moduler 
eller procedurer hertil anvendes 
til andre formål end dem, der er 
angivet heri, skal der indhentes 
bekræftelse på deres gyldighed 
og egnethed. Philips garanterer, 
at selve materialet ikke krænker 
nogen amerikanske patenter. Ingen 
yderligere garanti er angivet eller 
underforstået.

Garan�ti
Ingen dele kan repareres 
af brugeren. Åbn eller fjern 
ikke dækslerne på produktet. 
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et Philips Kundecenter og officielle 
reparationsværksteder. Hvis dette 
ikke overholdes, vil alle angivne 
eller underforståede garantier 
blive ugyldige. Alle handlinger, der 
er udtrykkeligt forbudt i denne 
vejledning, alle justeringer eller 
samlingsprocedurer, der ikke er 
anbefalet eller tilladt i denne 
vejledning, vil gøre garantien ugyldig.

Pixel-karakteristika
Dette LCD-produkt har et højt antal 
farvepixel. Selv om det har 99,999% 
eller flere effektive pixel, kan der 
forekomme sorte prikker eller klare 
konstante lysprikker (rød, grøn 
eller blå) på skærmen. Dette er en 
strukturegenskab i skærmen (inden 
for almindelige industristandarder) 
og er ikke en fejl.

Overholdelse af EMF
Koninklijke Philips Electronics 
N.V.fremstiller og sælger mange 

Copyright

 
VESA, FDMI og VESA Mounting 
Compliant-logoet er varemærker 
tilhørende Video Electronics 
Standards Association.

Windows Media er enten et 
registreret varemærke eller et 
varemærke tilhørende Microsoft 
Corporation i USA og/eller andre 
lande. 

® Kensington og Micro Saver er 
varemærker registreret i USA for 
ACCO World Corporation. Der er 
samtidigt registrerede og anmeldte 
ansøgninger i resten af verden. Alle 
andre registrerede og uregistrerede 
varemærker tilhører de respektive 
ejere.

produkter, der målrettes mod 
forbrugere, der, ligesom mange 
andre elektroniske apparater, 
generelt kan udsende og modtage 
elektromagnetiske signaler.

Et af Philips' førende 
forretningsprincipper er, at alle 
sundheds- og sikkerhedsmål for 
vores produkter skal overholde alle 
gældende lovkrav og skal ligge inden 
for de EMF-standarder, der gælder 
på produktets fremstillingstidspunkt.

Philips er forpligtet til at udvikle, 
fremstille og markedsføre 
produkter, der ikke medfører nogen 
helbredsskader.

Philips bekræfter, at hvis deres 
produkter bliver betjent korrekt 
efter deres tilsigtede formål, 
er de sikre at bruge ifølge den 
videnskabelige viden, der er 
tilgængelig i dag.

Philips spiller en aktiv rolle i 
udviklingen af internationale EMF- 
og sikkerhedsstandarder, hvilket gør 
Philips i stand til tidligt at integrere 
videre udviklinger inden for 
standardisering i deres produkter.

Strømsikrin�g (kun� Storbritan�n�ien�)
Dette tv er forsynet med 
et godkendt støbt stik. Hvis 
det er nødvendigt at udskifte 
strømsikringen, skal dette erstattes 
af en sikring med samme værdi som 
an�givet på stikket (f.eks. 10 A).

Fjern sikringsdækslet og sikringen.1. 

Den nye sikring skal overholde 2. 
BS 1362 og have ASTA-
godkendelsesmærket. Hvis du 
mister sikringen, skal du kontakte 
din forhandler for at få bekræftet 
den korrekte type.

Sæt sikringsdækslet på igen.3. 

For at opretholde overholdelsen 
af EMC-direktivet må stikket ikke 
fjernes fra strømkablet på dette 
produkt. 
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Vigtigt1. 

Tillykke med dit køb, og velkommen� til Philips! 

Læs den�n�e brugervejledn�in�g, før du an�ven�der 
dette produkt. Vær meget opmærksom på� 
dette afsn�it, og følg sikkerhedsin�struktion�ern�e 
og vejledn�in�gen� i vedligeholdelse af skærmen� 
n�øje. Produktgaran�tien� gælder ikke, hvis skader 
skyldes man�glen�de brug af disse in�struktion�er.

Du kan� få� alle fordelen�e ved den� support, som 
Philips yder, ved at registrere dit produkt på� 
www.philips.com/welcome.

Model- og serien�ummer på� tv'et fin�des bag på� 
og på� siden� af tv'et samt på� in�dpakn�in�gen�.

Sikkerhed 1.1 

Der kræves to person�er til at løfte og bære •	
et tv, der vejer mere en�d 25 kg. Forkert 
hå�n�dterin�g af tv'et kan� medføre alvorlig 
person�skade.

Hvis tv'et tran�sporteres ved lave •	
temperaturer (un�der 5°C), skal du å�bn�e 
kassen� og ven�te med udpakn�in�g, in�dtil tv'et 
har rumtemperatur.

Udsæt ikke tv'et, fjern�betjen�in�gen� eller •	
batteriern�e til fjern�betjen�in�gen� for regn� 
eller van�d for at un�dgå� kortslutn�in�g.

An�brin�g ikke beholdere med van�d eller •	
an�dre væsker oven� på� eller i n�ærheden� af 
tv'et. Det kan� medføre elektrisk stød at 
spilde væsker på� tv'et. Hvis du spilder væske 
på� tv'et, må� du ikke bruge det. Træk med 
det samme stikket ud af stikkon�takten�, og få� 
tv'et efterset af en� kvalificeret tekn�iker.

Sæt ikke gen�stan�de in�d i •	
ven�tilation�shullern�e. Det kan� beskadige 
tv'et.

Hvis tv'et er mon�teret på� en� drejefod eller •	
drejearm, skal du sørge for, at strømkablet 
ikke belastes, n�å�r tv'et drejes. Belastn�in�g 
på� strømkablet kan� løsn�e forbin�delser og 
medføre gn�istdan�n�else eller bran�d. 

For at un�dgå� risiko for bran�d eller •	
elektrisk stød må� tv'et, fjern�betjen�in�gen� 
eller batteriern�e til fjern�betjen�in�gen� ikke 
an�brin�ges i n�ærheden� af å�ben� ild (f.eks. 
stearin�lys) og an�dre varmekilder, herun�der 
direkte sollys.

Placer ikke tv'et et sted, som er in�delukket, •	
f.eks. i en� bogreol. Sørg for en� afstan�d på� 
min�dst 10 cm hele vejen� omkrin�g tv'et til 
ven�tilation�. Sørg for, at der ikke er blokeret 
for luftstrøm.

Hvis du placerer tv'et på� en� flad, solid •	
overflade, må� kun� den� leverede fod bruges. 
Flyt ikke tv'et, hvis foden� ikke er skruet 
korrekt sammen� med tv'et.

Vægmon�terin�g af tv'et bør kun� foretages •	
af kvalificerede person�er. Tv'et må� kun� 
mon�teres på� et egn�et vægbeslag og på� 
en� væg, der kan� klare tv'ets vægt. Forkert 
vægmon�terin�g kan� resultere i alvorlig 
person�- eller tin�gsskade. Forsøg ikke selv at 
mon�tere tv'et på� en� væg.

Hvis tv'et er mon�teret på� en� drejefod eller •	
drejearm, skal du sørge for, at strømkablet 
ikke belastes, n�å�r tv'et drejes. Belastn�in�g 
på� strømkablet kan� løsn�e forbin�delser og 
medføre gn�istdan�n�else eller bran�d.

Afbryd tv'et fra strømforsyn�in�gen� og •	
an�ten�n�en� in�den� torden�vejr. I torden�vejr 
må� in�gen� dele af tv'et, strømkablet eller 
an�ten�n�ekablet berøres.

Sørg for, strømkablet er let tilgæn�gelig, så� •	
tv'et n�emt kan� kobles fra strømforsyn�in�gen�.
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Nå�r du trækker tv'ets stik ud af •	
stikkon�takten�, skal du sørge for at:

Slukke for tv'et og derefter for •	
strømforsyn�in�gen� (hvis muligt).

Trække strømkablet ud af stikkon�takten�.•	

Trække strømstikket ud af stikket bag •	
på� tv'et. Tag altid strømkablet ud ved at 
trække i stikket. Træk ikke i selve kablet.

Det kan� medføre perman�en�t tab af hørelse, •	
hvis du bruger øre- eller hovedtelefon�er 
med høj lydstyrke. Selvom en� høj lydstyrke 
kan� virke n�ormalt med tiden�, kan� det 
beskadige hørelsen�. Du kan� beskytte din� 
hørelse ved ikke ben�ytte øretelefon�er eller 
hovedtelefon�er med høj lydstyrke i læn�gere 
tid.

1.2 Vedligeholdelse af skærmen

Sluk for tv'et, og tag strømkablet ud, før •	
skærmen� ren�gøres. Ren�gør skærmen� med 
en� blød, tør klud. Brug ikke midler som 
f.eks. almin�delige ren�gørin�gsmidler, da de 
kan� beskadige skærmen�.

For at un�dgå� deformation�er eller falmede •	
farver skal van�ddrå�ber tørres af så� hurtigt 
som muligt.

Rør, skub, gn�id eller slå� ikke på� skærmen� •	
med n�oget hå�rdt, da dette kan� beskadige 
skærmen� perman�en�t.

Hvis det er muligt, skal du un�dgå� station�ære •	
billeder, der bliver på� skærmen� i læn�gere 
tid. Eksempler omfatter skærmmen�uer, 
tekst-tv-sider, sorte bjælker eller 
aktiemarkeds-streamere. Hvis du er n�ødt til 
at bruge station�ære billeder, skal du sæn�ke 
skærmkon�trast og lysstyrke for at un�dgå� 
beskadigelse af skærmen�.

Miljøoplysninger1.3 

Genbrug af emballagen

Emballagen� til dette produkt er beregn�et til 
gen�brug. Kon�takt de lokale myn�digheder for 
at få� oplysn�in�ger om, hvordan� emballagen� kan� 
gen�bruges.

Bortskaffelse af det brugte produkt

Dit produkt er fremstillet af materialer og 
kompon�en�ter af høj kvalitet, der kan� gen�bruges. 
Nå�r du ser affaldsspan�dssymbolet med krydset 
på� et produkt, betyder det, at produktet er 
un�derlagt det europæiske direktiv 2002/96/EC: 
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Bortskaf ikke det brugte produkt sammen� med 
an�det husholdn�in�gsaffald. Forhan�dleren� kan� give 
dig oplysn�in�ger om korrekt bortskaffelse af 
produktet. Ukon�trolleret bortskaffelse af affald 
skader bå�de miljøet og men�n�eskers helbred.

Bortskaffelse af brugte batterier

De medfølgen�de batterier in�deholder 
ikke kviksølv eller cadmium. Bortskal de 
medfølgen�de og alle an�dre brugte batterier i 
overen�sstemmelse med lokale forskrifter.

Strømforbrug

Tv'et forbruger min�imal en�ergi i stan�dbytilstan�d 
for at min�imere miljøpå�virkn�in�gen�. Aktivt 
strømforbrug er vist bag på� tv'et. 

Yderligere produktspecifikation�er fin�des i 
produktbrochuren� på� www.philips.com/support.
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Dit tv2. 

Dette kapitel giver dig et overblik over tv'ets 
ofte ben�yttede betjen�in�ger og fun�ktion�er.

Oversigt over tv'et2.1 

Betjeningsknapper og indikatorer på 
siden

1

4

3

5

2

POWER1. 

PROGRAM +/-2. 

MENU3. 

VOLUME +/-4. 

Stan�dbyin�dikator / sen�sor til fjern�betjen�in�g5. 

Tilslutninger bagpå2.2 

•	 1. Stik til øretelefon (indgang) 
Til hovedtelefon�er og stereoøretelefon�er.

2. TV (75Ω)•	
Tv-an�ten�n�e

3. EXT 3 - S-VIDEO-stik (indgang)•	
Giver bedre billedkvalitet en�d det 
almin�delige videostik. S-Video-kablet 
overfører kun� billedsign�aler, ikke lyd. Tilslut 
det ven�stre og højre lydkabel til AUDIO L- 
og R-stikken�e.

4. EXT 2 - CVBS/YpbPr-•	
komponentstik (indgang)
Til dvd-afspillere. Husk at tilslutte det 
ven�stre og højre lydkabel til AUDIO L- og 
R-stikken�e, da kompon�en�tkablern�e kun� 
overfører billedsign�alet, ikke lyden�.

5. EXT 1 - SCART (indgang-udgang)•	
Til forskelligt udstyr, herun�der 
videooptagere, videokameraer (VHS, 
8 mm eller Hi 8-format), dekodere, 
satellitmodtagere, dvd-afspillere, 
spilkon�soller eller en�heder, der producerer 
et RGB-sign�al.
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6. VGA (PC)-stik (indgang)•	

     Til en� computer. Du kan� få� vist billeder ved 
hjælp af det tilsluttede udstyr ved at trykke 
på� kn�appen� SOURCE på� fjern�betjen�in�gen�: 
en� gan�g for at vælge EXT 1, to gan�ge for 
at vælge EXT 2 osv. Dette valg foretages 
automatisk for n�oget udstyr (tilsluttet 
SCART-stikket).

7. HDMI (indgang)•	
HDMI-in�dgan�gsstik til Blu-ray-afspillere, 
digitale modtagere, spilkon�soller og an�dre 
HD-en�heder (High Defin�ition�). 

Bemærk   D
Tilslut ikke en� en�hed, der leverer an�aloge 
RGB-sign�aler, til dette stik. HDMI-stikket er 
kompatibelt med HDCP-formatet. 
HDMI, HDMI-logoet og High-Defin�ition� 
Multimedia In�terface er varemærker eller 
registrerede varemærker tilhøren�de HDMI 
Licen�sin�g LLC.

•    8. VGA AUDIO-stik (indgang) 
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Fjernbetjening2.3 

I dette afsn�it beskrives fjern�betjen�in�gen�. 

18. TELETEXT 
Slå�r tekst-tv til eller fra.

19. DOBBELTSKÆRM 
Fun�ktion�en� er ikke tilgæn�gelig.

1. TÆND/SLUK  
Tæn�der for tv'et fra stan�dby eller tilbage til 
stan�dby.

2. SOURCE 
Vælger tilsluttede en�heder.

3. BILLEDFORMAT 
Vælger et billedformat.

4. DUAL I-II 
Fun�ktion�en� er ikke tilgæn�gelig.

5. FARVETASTER 
Vælger opgaver eller tekst-tv-sider.

6. INFO 
Viser programoplysn�in�ger, hvis de fin�des.

7. OK 
Giver adgan�g til men�uen� Alle kan�aler eller 
aktiverer en� in�dstillin�g.

8. Î ï Í Æ 
Markørtaster til at n�avigere i men�uen�.

9. EXIT 
Afslut en� men�u.

10. PROGRAM (P) +/- 
Skifter til den� n�æste eller foregå�en�de kan�al.

11. TALTASTER 
Vælger en� kan�al, side eller in�dstillin�g.

12. TIDLIGERE KANAL 
Ven�der tilbage til den� tidligere sete kan�al.

13. CHANNEL LIST 
Viser listen� over kan�aler.

14. LYDLØS 
Slå�r lyden� til eller fra.

15. LYDSTYRKE(  )+/- 
Forøger eller formin�dsker lydstyrken�.

16. MENU 
Slå�r men�uen� til eller fra.

17. SMART MODE 
Skifter mellem in�dstillin�ger for Smart Picture og 
Smart Soun�d. 
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Kom godt i gang3. 

Dette afsn�it hjælper dig med at placere og 
in�stallere tv'et og supplerer oplysn�in�gern�e i 
Lynvejledning. 

Bemærk  D
Se Lynvejledning for at få� an�visn�in�ger i 
mon�terin�g af foden�.

Placer tv'et3.1 

Ud over at læse og forstå� 
sikkerhedsin�struktion�ern�e i afsnit 1.1 skal du 
overveje følgen�de, in�den� du placerer tv'et:

Den� ideelle afstan�d til tv'et er 3 gan�ge •	
skærmstørrelsen�.

Placer tv'et, hvor lys ikke falder direkte på� •	
skærmen�.

Tilslut en�hedern�e, før du placerer tv’et.•	

Monter tv'et på væggen3.2 

ADVARSEL  B
Vægmon�terin�g af tv'et bør kun� foretages af 
kvalificerede	montører.	Koninklijke	Philips	
Electron�ics N.V. er ikke an�svarlig for forkert 
mon�terin�g, som medfører ulykker eller 
person�skade.

Trin 1 Køb et VESA-kompatibelt 
vægbeslag

Alt efter størrelsen� på� tv-skærmen� skal du 
købe et af følgen�de vægbeslag:

Størrelse på 
tv-skærm 
(tommer/cm)

VESA-
kompatibelt 
vægbeslag 
(millimeter)

Særlige 
instruktioner

19"/48 cm

20"/51 cm

22"/56 cm

26"/66 cm 

In�dstillelig 
100 x 100

In�dstillelig 
100 x 200

In�gen�

Trin 2 Tilslut kabler

Tilslut an�ten�n�ekablet, strømkablet og alle an�dre 
en�heder bag på� tv'et som beskrevet i følgen�de 
afsn�it.

Trin 3 Fastgør det VESA-kompatible 
vægbeslag til tv'et

ADVARSEL  B
Brug kun� de medfølgen�de bolte (M4 
til alle 19", 20", 22" og 26" modeller) 
og afstan�dsstykker til at fastgøre det 
VESA-kompatible vægbeslag til tv’et. De 
medfølgen�de bolte er udformet, så� de 
svarer til vægten� af tv’et, og de medfølgen�de 
afstan�dsstykker er udviklet med hen�blik på� 
n�em hå�n�dterin�g af kabler.

Bemærk  D
Alt efter dit VESA-kompatible vægbeslag 
kan� det være n�ødven�digt at adskille 
mon�terin�gspladen� fra vægbeslaget af 
hen�syn� til n�emmere in�stallation�. Se 
dokumen�tation�en� til det VESA-kompatible 
vægbeslag for at få� an�visn�in�ger.
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Tilslut antennekablet 3.3 

Tilslut det udven�dige an�ten�n�e- eller 
n�etværkskabel til stikket TV (75Ω) bag på� 
tv-apparatet. 

An�ten�n�estikket (75 OHM - VHF / UHF / kabel) 
kan� bruges til at tilslutte en� ekstern� an�ten�n�e 
eller an�det udstyr, der er udstyret med en� 
modulator (videooptager, satellitmodtager osv.). 

Det an�befales, at du ikke tilslutter an�det 
udstyr (videooptager, satellitmodtager osv.) til 
dit tv-apparat til at begyn�de med for ikke at 
komplicere opsætn�in�gen� med yderligere trin�. 
Tilslut dem, n�å�r du er færdig med in�dstillin�g af 
kan�alern�e.

Tilslut strømkablet3.4 

Tilslut strømkablet til en� stikkon�takt.

Advarsel:  B Tv'et skal tilsluttes en� 
vekselstrømsforsyn�in�g, ikke en� 
jævn�strømsforsyn�in�g. Hvis stikket er 
adskilt fra kablet, må� du un�der in�gen� 
omstæn�digheder sætte det i en� stikkon�takt, 
da der er risiko for elektrisk stød.

Bemærk  D
Billedet er kun� beregn�et som illustration�. 
Placerin�g af n�etstikket varierer alt efter 
tv-model.

Sæt batterier i 3.5 
fjernbetjeningen

Skub batteridækslet af bag på� 1. 
fjern�betjen�in�gen�.

Isæt de to medfølgen�de batterier (størrelse 2. 
AAA, type LR03). Sørg for at ven�de 
batteriern�e den� rigtige vej (se efter + og - i 
batteriern�es en�der, og sørg for, at de passer 
til markerin�gern�e i batterirummet).

Skub dækslet tilbage på� plads.3. 

Forholdsregler ved brug af batterier: 

Brug kun� den� an�givn�e type batteri. •	

Blan�d ikke n�ye og brugte batterier.•	

Brug ikke gen�opladelige batterier. •	

Udsæt ikke batterier for kraftig varme, kast •	
dem ikke in�d i ild, gen�oplad dem ikke, og 
prøv ikke på� at å�bn�e dem. Det kan� få� dem 
til at lække eller eksplodere. 

Fjern� batteriern�e fra fjern�betjen�in�gen�, hvis •	
du ikke bruger den� i læn�gere tid.
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Tænd/sluk eller på standby 3.6 

Nå�r du første gan�g tæn�der for tv'et, skal du 
kon�trollere, at strømkablet er tilsluttet korrekt. 
Tæn�d for strømmen� (hvis muligt), n�å�r du er 
klar, og tryk derefter på� POWER på� siden� af 
tv'et.

Tænd for tv'et fra standby

Hvis stan�dbyin�dikatoren� lyser (rød), •	
skal du trykke på� . TÆND/SLUK på� 
fjern�betjen�in�gen�.

Sæt tv'et på standby

Tryk på� •	 . TÆND/SLUK på� 
fjern�betjen�in�gen�. Tv'et er stadig tæn�dt, men� 
med lavt en�ergiforbrug.

Sluk tv'et.

Tryk på� •	 POWER på� siden� af tv'et.
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Installer kanaler4. 

Indledende opsætning4.1 

Første gan�g du tæn�der tv'et, å�bn�es men�uen� 
Installation. In�dstillin�gen� med Land er 
fremhævet.

Sprog

Aut. søgning ...

Dansk
Land England

Installation

Tryk på� 1. Í eller Æ for at vælge et lan�d. Vælg 
det lan�d, du befin�der dig i, eller det lan�d, 
hvis kan�aler du vil modtage, hvis du bor i 
n�ærheden� af lan�det.

Tryk på� 2. Î og derefter på� Í eller Æ for at 
vælge et sprog.

Tryk på� 3. ï for at vælge Aut. søgning.

Tryk på� 4. OK for at starte søgn�in�gen�. 
Men�uen� Aut. installation å�bn�es, og 
statuslin�jer vises. 

Bemærk  D
Den	automatiske	indstilling	kan	vare	flere	
min�utter. Luk ikke men�uen�, før du ser en� 
meddelelse om, at in�dstillin�gen� er afsluttet.

Hvis du vil n�avn�give eller omdøbe kan�aler 5. 
eller slette kan�aler, skal du trykke på� OK 
og gå� til følgen�de procedurer. Ellers skal du 
trykke på� EXIT for at afslutte. 

Organiser kanaler4.2 

Med men�uen� Organiser kan� du æn�dre 
rækkefølge på� kan�aler, n�avn�give eller omdøbe 
kan�aler, slette kan�aler og an�give en� liste over 
foretrukn�e kan�aler. 

Følg in�struktion�ern�e n�ederst på� skærmen�. 

Åbn menuen Organiser
Tryk på� 1. MENU, og vælg Installation > 
Organiser. 

Byt om på et kanalnummer
Vælg1.  in�dstillin�gen� Vælg kanal i men�uen� 
Organiser.

Tryk på� 2. P +/-, Í og Æ eller talkn�appern�e 
for at få� vist n�ummeret på� den� kan�al, der 
skal flyttes.

Tryk på� 3. Î eller ï for at vælge in�dstillin�gen� 
Byt med kanal. 

Tryk på� 4. P +/-, Í og Æ eller talkn�appern�e 
for at in�dtaste det n�ummer, kan�alen� skal 
tildeles. 

Tryk på� 5. OK.

Omdøb et kanalnavn
Vælg1.  in�dstillin�gen� Vælg kanal i men�uen� 
Organiser.

Tryk på� 2. P +/-, Í og Æ eller talkn�appern�e 
for at få� vist n�ummeret på� den� kan�al, du vil 
omdøbe. 

Angiv kanalnr.: Taltaster.

Byt med kanal
Kanalnavn
Slet kanal
Foretrukken kanal

Vælg kanal
Tilbage

Organiser

_ _
CC02
02

02
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Automatisk installation af 4.3 
programmer

Efter den� in�dleden�de opsætn�in�g kan� du søge 
efter og gemme alle aktive programmer i en� 
en�kelt han�dlin�g. 

Tryk på� 1. MENU, og vælg Installation > 
Aut. installation. 

Tryk på� 2. OK for at an�give Land.

Organiser
AV-indstillinger
Foretrukne

...
Man. installation ...

...

...

...

Installation

Tilbage
Aut. installation

Bemærk   D
Hvis du vil lede efter man�glen�de 
programmer, skal du vælge Andet i stedet 
for Land. 
Tryk på� 3. Î ,ï, Í eller Æ for at vælge det 
lan�d, du er i, eller det lan�d, hvis programmer 
du vil se, så�fremt du bor tæt på� dets 
græn�se. 

Tryk på� 4. OK for at bekræfte.  
Men�uen� Aut. installation vises.

Vælg 5. Aut. søgning, og tryk på� OK for at 
starte den� automatiske søgn�in�g.

Bemærk   D
Den	automatiske	søgning	tager	flere	
min�utter. 
Tryk på� 6. OK n�å�r den� automatiske opsætn�in�g 
er afsluttet for at gen�n�emse programmern�e, 
eller tryk på� EXIT for at afslutte. 

Tryk på� •	 Í eller Æ for at vælge en� 
tegn�plads.

Tryk på� •	 Î og ï for at vælge et bogstav, 
tal eller symbol.

Tryk på� •	 Æ for at gå� til det n�æste tegn�. Et 
n�avn� kan� højst bestå� af seks tegn�. 

Tryk på� •	 OK for at bekræfte. 

Slet en kanal
Vælg1.  in�dstillin�gen� Vælg kanal i men�uen� 
Organiser.

Tryk på� 2. P +/-, Í og Æ eller talkn�appern�e 
for at få� vist n�ummeret på� den� kan�al, der 
skal slettes. 

Vælg 3. Slet kanal, og tryk på� OK. 

Definer en liste over foretrukne kanaler
Vælg1.  in�dstillin�gen� Vælg kanal i men�uen� 
Organiser.

Tryk på� 2. P +/-, Í og Æ eller talkn�appern�e 
for at få� vist n�ummeret på� den� kan�al, du vil 
vælge som foretrukken�.

Vælg 3. Foretrukken kanal, og tryk på� OK. 
Du kan� defin�ere op til seks foretrukn�e 
kan�aler. 

Tryk på� 4. EXIT for at lukke men�uen�. 
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Installer kanaler manuelt4.4 
Kan�aler, som ikke blev gemt un�der den� 
in�dleden�de opsætn�in�g, kan� in�stalleres man�uelt. 
Det kan� være n�ødven�digt, hvis du in�dstiller 
kan�aler fra kabeln�etværk. 

Åbn menuen Manuel installation
Tryk på� 1. MENU, og vælg Installation > 
Man. Installation. 

Installer kanaler manuelt
Vælg men�uen� 1. Standard un�der Man. 
Installation.

Tryk på� 2. Í eller Æ for at vælge stan�darden� 
for dit lan�d. 

Vælg en standard, og vælg modtagelse.

Tilbage

Modtagelse

Kanalsøgning
Finindstilling
Gem på program

Kabel...
Frekvens 057.12 Mhz

CC02

02
Kanalnavn
Dekoder
Tekst-tv tegn

CC02

1

Standard England

Man. installation

Vælg 3. Modtagelse, og tryk på� Í eller Æ for 
at vælge modtagelsesmetoden� for kan�alern�e 
(an�ten�n�e eller kabeln�etværk). 

Vælg 4. Kanalsøgning, og tryk på� Í eller Æ 
for at vælge modtagelseskan�alen�. Nå�r en� 
kan�al er blevet fun�det, vises billedet. Det 
aktuelle programs frekven�s vises un�der 
in�dstillin�gen� Frekvens. 

Hvis billedet ikke er tydeligt, skal du justere 5. 
in�dstillin�gen�. Vælg Finindstilling, og tryk på� 
Í eller Æ for at justere in�dstillin�gen�. 

Vælg 6. Kanalnavn, og rediger n�avn�et som 
følger:

Tryk på� •	 Í eller Æ for at vælge en� 
tegn�plads.

Tryk på� •	 Î og ï for at vælge et bogstav, 
tal eller symbol.

Tryk på� •	 Æ for at gå� til det n�æste tegn�. 

Tryk på� •	 OK for at bekræfte. 

Hvis kan�alen� er kodet, kan� du tilslutte en� 7. 
dekoder til stikket EXT 1.

Vælg in�dstillin�gen� Dekoder, tryk på� OK, og 
tryk på� Í eller Æ for at afkrydse boksen�.

Vælg in�dstillin�gen� 8. Tekst-tv tegn, og tryk 
på� Í eller Æ for at vælge det tegn�sæt, der 
skal bruges til tekst-tv på� den�n�e kan�al.

Der er følgen�de tilgæn�gelige tegn�sæt: 

 Vesteuropa •	

 Østeuropa •	

 Græsk •	

 Russisk-bulgarsk •	

 Russisk-ukrain�sk •	

 Russisk-belarussisk •	

 Arabisk•	

Vælg in�dstillin�gen� 9. Gem på program, 
og tryk på� taltastern�e for at in�dtaste det 
n�ummer, der er tildelt kan�alen� (skriv f.eks. 
01 for BBC1).

Tryk på� OK. 

Bemærk:  D Nå�r du æn�drer en� værdi i 
men�uen� Man. Installation, begyn�der 
in�dstillin�gen� Gem på program at blin�ke.
Du bekræfter æn�drin�gen� ved at vælge 
in�dstillin�gen� Gem på program og trykke 
på� OK. Hvis du ikke bekræfter æn�drin�gen�, 
an�n�ulleres den�, n�å�r du skifter kan�al eller 
sætter tv'et på� stan�dby.
Gen�tag fremgan�gsmå�den� for at fin�de an�dre 10. 
kan�aler. 

Bemærk D

Til kabeln�etværk kan� du søge efter •	
man�glen�de kan�aler ved at vælge in�dstillin�gen� 
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Andet i stedet for et lan�d på� lan�delisten�. 
Vælg derefter Aut. opdatering i men�uen� 
Aut. installation. 

Til efterfølgen�de opsætn�in�g: •	
Med fun�ktion�en� •	 Aut. opdatering kan� 
du in�dstille kan�aler, der lige er startet, 
eller kan�aler, der man�gler eller er 
in�dstillet forkert. 

Fun�ktion�en� •	 Aut. søgning bruges til at 
in�dstille kan�aler efter den� in�dleden�de 
opsætn�in�g (f.eks. efter at være flyttet). 
Den�n�e proces sletter alle tidligere gemte 
kan�aler. Hvis du vil in�dstille en� n�y kan�al, 
er det bedre at bruge Aut. opdatering 
eller Man. Installation
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Brug dit tv5. 

Skift kanaler5.1 

Tryk på� et tal (1 til 99), eller tryk på� •	 P +/- 
på� fjern�betjen�in�gen�.

Tryk på� •	 PROGRAM +/- på� kn�appern�e på� 
siden� af tv'et. 

Få adgang til dine 5.2 
foretrukne kanaler

Oplysn�in�ger om, hvordan� du defin�erer en� liste 
over foretrukn�e kan�aler, fin�des un�der Definer en 
liste over foretrukne kanaler.

Få� adgan�g til foretrukn�e kan�aler ved at trykke 
på� P +/- på� fjern�betjen�in�gen�. 

Tryk på� 1. SMART MODE på� 
fjern�betjen�in�gen�.

Vælg in�dstillin�gen� 2. Tasterne PR+/PR-. 

Tryk på� 3. Í eller Æ for at vælge Foretrukne 
kanaler. 

Du kan� an�n�ullere den�n�e in�dstillin�g ved at vælge 
Alle kanaler i in�dstillin�gen� Tasterne PR+/
PR-. 

Bemærk:   D
Du	kan	vælge	kanaler,	som	ikke	findes	
på� listen�, ved at trykke på� taltastern�e 
på� fjern�betjen�in�gen� eller kn�appern�e 
PROGRAM +/- på� tv'et.

Adgang til AV-programmer5.3 

Tryk på� kn�appen� •	 SOURCE på� 
fjern�betjen�in�gen� for at flytte gen�n�em de 
audio-visuelle programmer. Vælg mellem: 
TV, EXT 1, EXT 2-CVBS, EXT 3,  
EXT 2-YPbPr, HDMI, PC.

Reguler lydstyrken5.4 

Tryk på� •	  + eller - på� fjern�betjen�in�gen�.

Tryk på� •	 VOLUME + eller - på� siden� af 
tv'et.

Tryk på� •	 LYDLØS på� fjern�betjen�in�gen� for at 
slå� lyden� fra. Tryk på� LYDLØS igen� for at 
slå� lyden� til.

Vis statusoplysninger5.5 

Tryk i tv-tilstan�d på� kn�appen� INFO på� 
fjern�betjen�in�gen� for at vise n�ummer og n�avn� på� 
kan�alen�, tiden� og lydtypen�. Hvis Sluk-timer er 
in�dstillet, an�giver et symbol den� resteren�de tid, 
in�dtil tv-apparatet slukkes.

Tryk i pc-tilstan�d på� kn�appen� INFO på� 
fjern�betjen�in�gen� for at vise tiden�, lydtypen�, kilden� 
til det modtagn�e sign�al og opløsn�in�gen�. Hvis 
Sluk-timer er in�dstillet, an�giver et symbol den� 
resteren�de tid, in�dtil tv-apparatet slukkes.

Bemærk   D
Du tæn�der for tv'et eller skifter kan�al, vises 
kan�alen�s n�ummer og n�avn�. BemærkHvis du 
aktiver fun�ktion�en� Permanent prg.nr. i 
men�uen� Foretrukne, vises kan�aln�ummeret 
perman�en�t.

Vis en liste over kanaler5.6 
Tryk på� 1. CHANNEL LIST på� 
fjern�betjen�in�gen� for at få� vist listen� over 
kan�aler. 

Kan�allisten� in�deholder op til 11 sider og 
viser n�avn�et og n�ummeret på� hver kan�al. 
Den� sidste side in�deholder en�heder, der er 
tilsluttet AV-stikken�e. 

Listen� vises på� siden� med den� kan�al eller  
det AV-program, du ser i øjeblikket. Den� 
kan�al eller det AV-program, du ser på�, er 
an�givet med et symbol.

Tryk på� 2. Î eller ï, vælg kan�alen�, og tryk på� 
OK. 

Tryk på� 3. Í eller Æ for at rulle gen�n�em 
sidern�e. 

Tryk på� 4. EXIT for at lukke men�uen�.
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Aut. lydstyrke•	 : Bevarer det samme 
lydn�iveau for alle kan�aler. Tryk på� Í eller Æ 
for at vælge en� in�dstillin�g på� listen�. 

Juster tone
Tryk på� 1. MENU på� fjern�betjen�in�gen�, og 
vælg Oversigt > Lyd.

Vælg 2. Toneindstilling, og tryk på� OK for 
at å�bn�e men�uen�. 

Kan� du vælge en� foruddefin�eret in�dstillin�g 
og vælge din�e egn�e in�dstillin�ger ved hjælp 
af den� grafiske equalizer. Der er følgen�de 
in�dstillin�ger:

Tilbage
Smart Sound Personlig
Frekvensområde 100Hz ...

Toneindstilling

Brug Smart Sound
Tryk på� 1. Í eller Æ for at vælge en� in�dstillin�g 
på� listen� for det program, du ser for 
øjeblikket: Personlig/Tale/Musik/Film/
Multimedie. 

Med in�dstillin�gen� Personlig gemmes din�e 
grafisk equalizer-in�dstillin�ger. 

 
Du kan� få� direkte adgan�g til en� liste over 
forudin�dstillede lydin�dstillin�ger ved at trykke på� 
kn�appen� SMART MODE på� fjern�betjen�in�gen�, 
vælge in�dstillin�gen� Smart Sound og vælge 
en� af forudin�dstillin�gern�e på� listen�. Dit valg 
an�ven�des på� alle kan�aler og AV-programmer.

Juster frekvensområde

Den� grafiske equalizer har fem frekven�sbå�n�d. 
Juster hvert bå�n�d efter hin�an�den�.

Tryk på� 1. MENU på� fjern�betjen�in�gen�, og 

6. Flere funktioner på 
tv'et

Juster lydindstillinger6.1 

Åbn lydmenuen
Tryk på� 1. MENU på� fjern�betjen�in�gen�, og 
vælg Oversigt > Lyd. 

Men�uen� Lyd å�bn�es.

Tilbage

Lydtype
Balance
Incredible Surround

Mono...

Aut. lydstyrke Fra...
Fra...

Toneindstilling ...

Lyd

Tryk på� 2. EXIT for at lukke men�uen�. 

Vælg 3. Tilbage, og tryk på� OK for at ven�de 
tilbage til men�uen� Oversigt.

Beskrivelse af lydindstillinger

Toneindstilling•	 : Åbn�er men�uen� 
Toneindstilling (se herun�der for at få� 
yderligere oplysn�in�ger). 

Lydtype•	 : Tryk på� Í eller Æ for at vælge en� 
lydtype på� listen�. 

Bemærk  D
De tilgæn�gelige in�dstillin�ger afhæn�ger af det 
program, du ser.

Balance•	 : Tryk på� Í eller Æ for at fordele 
lyden� mellem ven�stre og højre højttaler. 

Incredible Surround•	 : Føjer større dybde 
og dimen�sion� til tv-lyden�. Tryk på� Í eller Æ 
for at vælge en� in�dstillin�g på� listen�. 
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vælg Oversigt > Lyd > Toneindstilling > 
Frekvensområde. 

Tryk på� 2. Í eller Æ for at vælge et 
frekven�sbå�n�d. 

Tryk på� 3. Î og ï for at justere hvert bå�n�d.

Gen�tag for de an�dre frekven�sbå�n�d.4. 

Tryk på� 5. OK for at bekræfte. 

Bemærk  D
Når	du	indstiller	den	grafiske	equalizer,	
vises Personlig un�der in�dstillin�gen� Smart 
Sound, og in�dstillin�gern�e gemmes som din�e 
n�ye person�lige in�dstillin�ger.  

6.2 Juster billedindstillinger

Juster billedin�dstillin�ger efter din�e præferen�cer, 
den� programtype, du ser, og det omgiven�de 
lys. Nå�r du justerer en� in�dstillin�g, vises den� 
valgte in�dstillin�g, så� du kan� se æn�drin�gern�e 
på� skærmen�. Hele men�uen� vises igen�, n�å�r du 
vælger en� an�den� in�dstillin�g, eller n�å�r tiden� til at 
foretage af justerin�gen� er udløbet.

Åbn billedmenuen
Tryk på� 1. MENU på� fjern�betjen�in�gen�, og 
vælg Oversigt > Billede. 

Men�uen� Billede å�bn�es.

Tilbage

Lysstyrke
Farve
Kontrast
Tone
Skarphed

Normal...

Støjreduktion
Indstillinger

Lav...
...

Billedindstilling Personlig...

Billede

Tryk på� 2. EXIT for at lukke men�uen�. 

Vælg 3. Tilbage, og tryk på� OK for at ven�de 
tilbage til men�uen� Oversigt.

Beskrivelse af billedindstillinger

Smart Picture•	 :  
Tryk på� Í eller Æ for at vælge en� in�dstillin�g 
på� listen� for det program, du ser for 
øjeblikket: Personlig/Levende/Standard/
Film/Strømsparer. Personlig in�deholder 
de værdier, du har defin�eret for Lysstyrke, 
Farve, Kontrast og Skarphed.
Du kan� å�bn�e listen� med forudin�dstillede 
billedin�dstillin�ger direkte ved at trykke 
på� kn�appen� SMART MODE på� 
fjern�betjen�in�gen�. Vælg in�dstillin�gen� Smart 
Picture, og vælg en� af forudin�dstillin�gern�e 
på� listen�. Dit valg an�ven�des på� alle kan�aler. 
Du skal vælge en� forudin�dstillin�g for hvert 
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Andre billedindstillinger
Tryk på� 1. MENU på� fjern�betjen�in�gen�, og 
vælg Oversigt > Billede > Indstillinger. 

Men�uen� Indstillinger å�bn�es.

Tilbage

NTSC farvetone
Dynamisk kontrast
Filmtilstand Automatisk...

Fra...

Indstillinger

Automatisk format

Tryk på� 2. EXIT for at lukke men�uen�. 

Vælg 3. Tilbage, og tryk på� OK for at ven�de 
tilbage til men�uen� Billede.

Beskrivelse af Indstillinger 

Filmtilstand•	 : Registrerer, n�å�r der vises film 
og forbedrer billedkvaliteten� for film. Tryk 
på� Í eller Æ for at vælge en� in�dstillin�g på� 
listen�.

Bemærk  D
In�dstillin�gen� Automatisk er som stan�dard 
valgt. Den�n�e fun�ktion� er kun� tilgæn�gelig for 
visse AV-kilder.

Dynamisk kontrast•	 : Tryk på� Í eller Æ for 
at vælge Til eller Fra.

Bemærk   D
Den�n�e fun�ktion� er ikke tilgæn�gelig i 
tilstan�den� VGA (PC).

NTSC farvetone•	 : Tryk på� Í eller Æ for at 
justere billedets farveton�e.

Bemærk  D
Den�n�e fun�ktion� er kun� tilgæn�gelig for audio-
visuelle NTSC-kilder.

Automatisk format•	 : An�ven�der 
automatisk det mest passen�de billedformat. 

AV-program.

Bemærk  D
"Smart"-tilstan�d er ikke tilgæn�gelig for 
VGA(PC)-tilstan�d.

Lysstyrke, Farve, Kontrast, Tone, •	
Skarphed: Tryk på� Í eller Æ for at justere 
disse in�dstillin�ger.

Støjreduktion•	 : Forbedrer billedkvaliteten� 
ved då�rlig modtagelse. Tryk på� Í eller Æ for 
at vælge en� in�dstillin�g på� listen�.

Indstillinger•	 : Giver adgan�g til følgen�de 
in�dstillin�ger.

     I VGA-tilstan�d kan� du få� adgan�g til en� række   
     bestemte fun�ktion�er:

Autojustering•	 : Tryk på� OK for 
automatisk at justere følgen�de 
fun�ktion�er: Fase, Ur, Lodret position 
og Vandret position.

Fase, Ur•	 : Tryk på� Í eller Æ for at 
justere disse in�dstillin�ger og forbedre 
billedkvaliteten�.

Lodret position•	 : Tryk på� Í eller Æ for 
at flytte billedet lodret på� skærmen�.

Vandret position•	 : Tryk på� Í eller Æ 
for at flytte billedet van�dret på� skærmen�.

Tilbage
Lysstyrke
Kontrast

Autojustering
Fase
Ur

...

Indstillinger ...

Lodret position
Vandret position

Tone Normal...

Billede
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Marker afkrydsn�in�gsfeltet ved at trykke på� 
OK, eller tryk på� Í eller Æ for at aktivere 
den�n�e fun�ktion�.

Bemærk   D
Den�n�e fun�ktion� er kun� tilgæn�gelig i 
forbin�delse med visse audiovisuelle kilder. 
Ikke tilgæn�gelig på� alle tv-modeller.

Indstil uret og timere6.3 

Du kan� in�dstille tiden� på� tv'et og programmere 
en� automatisk timer for slukn�in�g eller vækn�in�g.

Indstil tiden
Tryk på� 1. MENU på� fjern�betjen�in�gen�, og 
vælg Oversigt > Funktioner > Tid. 

Men�uen� Tid å�bn�es.

Vælg in�dstillin�gen� 2. Tidsreference.

1 2 : 0 7
En gang...

3
En gang...

1 1 : 1 2

1 1 : 1 1

0 0 : 4 5
- -

Tilbage

Tid
Vækning
Vækningstid
Startprogram
Sluk-timer
Slukningstid  

Sluk-timer
Tidsreference

Tid

In�dstil tiden� på� en� af følgen�de må�der.3. 

Fra en� tekst-tv-kan�al: Skift til en� kan�al, •	
som viser tekst-tv. Hvis tiden� er 
tilgæn�gelig på� kan�alen�, vises den� efter et 
par sekun�der. 

Man�uelt:Vælg in�dstillin�gen� •	 Tid, og 
tryk på� Í eller Æ for at in�dtaste den� 
aktuelle tid. In�dstillin�gen� - - vises un�der 
in�dstillin�gen� Tidsreference.

Bemærk   D
Hvis strømforsyn�in�gen� afbrydes 
(strømkablet trækkes ud, eller der opstå�r 
en� elektrisk fejl), gå�r tiden� tabt, hvis den� er 
blevet in�dtastet man�uelt. Du skal in�dtaste 
den� igen�. Skift til en� kan�al, som har disse 
oplysn�in�ger, for at kon�trollere, at de er 
korrekte.

Programmer en sluk-timer
Du kan� in�dstille en� tid, ved hvilken� tv'et skifter 
til stan�dby, eller en� forsin�kelse, hvorefter tv'et 
skifter til stan�dby.

Indstil den forsinkelse, hvorefter tv'et 
skifter til standby

Tryk på� 1. MENU på� fjern�betjen�in�gen�, og 
vælg Oversigt > Funktioner > Tid > 
Sluk-timer.

Men�uen� Sluk-timer å�bn�es.

Tilbage

Tid 1 2 : 0 7
Vækning
Vækningstid

Once...

Startprogram
Sluk-timer

3
Once...

Slukningstid  

1 1 : 1 2

1 1 : 1 1

Sluk-timer 0 0 : 4 5
Tidsreference - -

Tid

T2. ryk på� Í eller Æ for at in�dstille den� 
forsin�kelse, hvorefter tv'et automatisk 
skifter til stan�dby. (Højst 4 timer i 
in�tervaller på� 5 min�utter).

Du kan� deaktivere den�n�e fun�ktion� ved at 3. 
vælge Fra.

Indstil et tidspunkt, hvor tv'et skifter til 
standby

Tryk på� 1. MENU på� fjern�betjen�in�gen�, og 
vælg Oversigt > Funktioner > Tid > 
Sluk-timer.
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T2. ryk på� Í eller Æ for at vælge En gang 
eller Dagligt. Vælg Fra for at deaktivere 
den�n�e fun�ktion�.

Vælg 3. Slukningstid. 

T4. ryk på� Í, Æ eller taltastern�e for at 
in�dtaste det tidspun�kt, hvor tv'et skal gå� i 
stan�dby.

Programmer en vækning
Tryk på� 1. MENU på� fjern�betjen�in�gen�, og 
vælg Oversigt > Funktioner > Tid > 
Vækning.

T2. ryk på� Í eller Æ for at vælge En gang 
eller Dagligt. Vælg Fra for at deaktivere 
den�n�e fun�ktion�.

1 2 : 0 7

0 0 : 4 5
- -

3
En gang...

1 1 : 1 2

1 1 : 1 1

En gang...

Startprogram

Tilbage

Tid
Vækning
Vækningstid

Sluk-timer
Slukningstid

Sluk-timer
Tidsreference

Tid

Vælg 3. Vækningstid. 

T4. ryk på� Í, Æ eller taltastern�e for at 
in�dtaste det tidspun�kt, hvor tv'et skal 
tæn�des fra stan�dby.

Vælg 5. Startprogram. 

T6. ryk på� Í, Æ eller taltastern�e for at 
in�dtaste n�ummeret på� den� kan�al, du vil 
vå�gn�e op til.

Tryk på� 7. EXIT for at lukke men�uen�.

Tryk på� kn�appen� 8. TÆND/SLUK på� 
fjern�betjen�in�gen� for at sætte tv'et på� 
stan�dby.

Tv'et tæn�des automatisk på� det 
programmerede tidspun�kt, hvis du ikke 
forstyrrer det ved at bruge fjern�betjen�in�gen�. 

Nå�r tv'et er tæn�dt:

Kan� du bruge alle fun�ktion�ern�e som •	
n�ormalt.

Kan� du sætte tv'et i stan�dbytilstan�d. I •	
dette tilfælde er fun�ktion�en� Vækning 
deaktiveret for den� relevan�te dag.

Hvis kan�alen� valgt i men�uen� er lå�st, skal •	
du in�dtaste koden� for at få� adgan�g til 
den�.

Brug voksenkontrol6.4 
Du kan� an�give en� PIN-kode og begræn�se 
adgan�gen� til tv'et på� følgen�de må�de: 

Forhin�dre adgan�g til kan�aler og/eller •	
AV-programmer. 

Forhin�dre æn�drin�g af sluk-timer og vækn�in�g. •	

Forhin�dre adgan�g til in�stallation�smen�uen� •	
for at un�dgå�, at kan�aler in�dstilles uden� dit 
samtykke. 

Åbn menuen Voksenkontrol
Tryk på� 1. MENU på� fjern�betjen�in�gen�, og 
vælg Funktioner > Voksenkontrol. 

Definer en PIN-kode
Tryk på� 1. MENU på� fjern�betjen�in�gen�, og 
vælg Funktioner > Voksenkontrol > 
PIN-kode.

T2. ryk på� taltastern�e på� fjern�betjen�in�gen� 
for at in�dtaste en� 4-cifret kode. Tallen�e 
erstattes af stjern�er på� skærmen�.
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Definer en PIN-kode

- - - -

Tilbage

Lås kanal

Lås TID
Lås INSTALLATION
PIN-kode

Vælg kanal

Lås frontpanel

Voksenkontrol

In�dtast koden� igen� for at bekræfte den�.3. 

Bemærk  D
Vælg en� kode, du n�emt kan� huske.

Bemærk  D
Nå�r voksen�kon�trollen� er aktiveret, skal 
du in�dtaste PIN-koden� for at få� adgan�g til 
men�uen� Voksenkontrol.

- - - -

02
Tilbage

Lås kanal

Lås TID
Lås INSTALLATION
PIN-kode

Vælg kanal

Lås frontpanel

Voksenkontrol

T3. ryk på� Í eller Æ for at afkrydse boksen� 
un�der in�dstillin�gen� Lås kanal.

Nulstil PIN-koden

Du kan� også� bruge masterkoden� 0711 til at 
n�ulstille PIN-koden�.

Lås en kanal eller et AV-program

Bemærk  D
Den�n�e fun�ktion� er kun� tilgæn�gelig, hvis der 
er	defineret	en	PIN-kode.	Prøv at få� adgan�g 
til en� kan�al eller et AV-program, som er 
lå�st, for at se det, og følg fremgan�gsmå�den� 
på� skærmen�. Lå�sen� an�ven�des igen�, n�å�r du 
sætter tv'et på� stan�dby.
Tryk på� 1. MENU på� fjern�betjen�in�gen�, og 
vælg Funktioner > Voksenkontrol > 
Vælg kanal.

T2. ryk på� Í, Æ eller taltastern�e for at vælge 
den� kan�al, der skal lå�ses. Tryk på� Í eller Æ   
for at få� adgan�g til AV-programmern�e.

Så�dan� lå�ses en� kan�al eller et AV-program 
op:

Gå� til men�uen� •	 Voksenkontrol ved at 
in�dtaste din� kode.

Vælg in�dstillin�gen� •	 Lås kanal.

Tryk på� •	 Í eller Æ for at fjern�e 
afkrydsn�in�gen� i boksen�. 

Tryk på� •	 EXIT for at lukke men�uen�.

Lås knapperne på tv'et

Bemærk  D
Den�n�e fun�ktion� er kun� tilgæn�gelig, hvis der 
er	defineret	en	PIN-kode.	Du	skal	bruge	
fjern�betjen�in�gen� for at ben�ytte tv'et.

Tilbage

Lås kanal

Lås TID
Lås INSTALLATION
PIN-kode - - - -

Vælg kanal 02

Lås frontpanel

Voksenkontrol

Tryk på� 1. MENU på� fjern�betjen�in�gen�, og 
vælg Funktioner > Voksenkontrol > 
Lås frontpanel.

T2. ryk på� Í eller Æ for at afkrydse boksen�.
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Så�dan� lå�ses kn�appern�e op:

Gå� til men�uen� •	 Voksenkontrol ved at 
in�dtaste din� kode.

Vælg in�dstillin�gen� •	 Lås frontpanel.

Tryk på� •	 Í eller Æ for at fjern�e 
afkrydsn�in�gen� i boksen�. 

Tryk på� •	 EXIT for at lukke men�uen�.

Lås menuen Tid

Bemærk   D
Den�n�e fun�ktion� er kun� tilgæn�gelig, hvis der 
er	defineret	en	kode.	Når	denne	funktion	
er aktiv, skal du in�dtaste din� PIN-kode for at 
kun�n�e å�bn�e men�uen� Tid.
Tryk på� 1. MENU på� fjern�betjen�in�gen�, og 
vælg Funktioner > Voksenkontrol > 
Lås TID. 

T2. ryk på� Í eller Æ for at afkrydse boksen�.

- - - -

02
Tilbage

Lås kanal

Lås TID
Lås INSTALLATION
PIN-kode

Vælg kanal

Lås frontpanel

Voksenkontrol

Så�dan� lå�ses men�uen� Tid op:

Gå� til men�uen� •	 Voksenkontrol ved at 
in�dtaste din� PIN-kode.

Vælg in�dstillin�gen� •	 Lås tid.

Tryk på� •	 Í eller Æ for at fjern�e 
afkrydsn�in�gen� i boksen�. 

Tryk på� •	 EXIT for at lukke men�uen�.

Lås menuen Installation

Bemærk   D

Den�n�e fun�ktion� er kun� tilgæn�gelig, hvis der 
er	defineret	en	kode.	Når	denne	funktion	
er aktiv, skal du in�dtaste din� PIN-kode for at 
kun�n�e å�bn�e men�uen� Installation.
Tryk på� 1. MENU på� fjern�betjen�in�gen�, og 
vælg Funktioner > Voksenkontrol > Lås 
INSTALLATION.

T2. ryk på� Í eller Æ for at afkrydse boksen�.

- - - -

02
Tilbage

Lås kanal

Lås TID
Lås INSTALLATION
PIN-kode

Vælg kanal

Lås frontpanel

Voksenkontrol

Så�dan� lå�ses men�uen� Installation op:

Gå� til men�uen� •	 Voksenkontrol ved at 
in�dtaste din� kode.

Vælg in�dstillin�gen� •	 Lås 
INSTALLATION.

Tryk på� •	 Í eller Æ for at fjern�e 
afkrydsn�in�gen� i boksen�. 

Tryk på� •	 EXIT for at lukke men�uen�.
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Tilpas dit tv6.5 

Angiv indstillinger

Nå�r in�dstillin�gern�e er kon�figureret, er de 
gælden�de, in�dtil de omkon�figureres.

Tryk på� 1. MENU på� fjern�betjen�in�gen�, og 
vælg Installation > Foretrukne.

Men�uen� Foretrukne å�bn�es.

Vis kanalnummer permanent eller ej.
Mrk. felt:</>taster.

Tilbage

Sprog
Maks TV-lydstyrke
Strømbesparelse

Dansk
Permanent prg.nr.

Foretrukne

Tryk på� 2. EXIT for at lukke men�uen�. 

Vælg 3. Tilbage, og tryk på� OK for at ven�de 
tilbage til men�uen� Installation.

Beskrivelse af Foretrukne

Permanent pgr.nr.•	 : Viser perman�en�t 
n�ummeret på� den� kan�al, der ses. Fun�ktion�en� 
aktiveres ved at trykke på� Í, Æ eller OK 
for at afkrydse boksen�.

Sprog•	 : Tryk på� Í eller Æ for at vælge 
men�usproget.

Bemærk   D
Nå�r du vælger et sprog, gælder det for 
men�uern�e med det samme.

Maks TV-lydstyrke:•	  In�dstiller den� 
maksimale lydstyrke. Tryk på� Í eller Æ for 
at in�dstille lydstyrken�. Du kan� høre det 
n�iveau, du lige har in�dstillet, ved at trykke 
på� kn�appen� OK og holde den� n�ede i et par 
sekun�der.

Strømbesparelse•	 : Nå�r den�n�e tilstan�d 
er aktiv, gå�r tv-apparatet automatisk i 

stan�dbytilstan�d efter ti min�utter, hvis det 
ikke modtager n�ogen� sign�aler på� den� valgte 
kan�al eller det valgte AV-program. Tilstan�den� 
aktiveres ved at trykke på� Í, Æ eller OK 
for at afkrydse boksen�.

Konfigurer AV-stik

Du kan� kon�figurere dit tv efter det udstyr, du 
har tilsluttet.

1.  Tryk på� MENU på� fjern�betjen�in�gen�, og 
vælg Installation > AV-indstillinger.
Men�uen� AV-indstillinger å�bn�es.

Vælg navnet på den enhed, der er

Tilbage

AV 1-videoinput 

EXT 2-YPbPr name

CVBS...
EXT 2EXT 2-CVBS name

AV 3-navn

HDMI-navn
PC-navn

EXT 2
EXT 3

HDMI 
PC

AV 1-navn EXT 1

AV-indstillinger

Brug meddelelsern�e på� skærmen� og følgen�de 
in�struktion�ern�e for at kon�figurere AV-stikken�e.

AV 1-navn•	 :  
Navn�et kan� evt. æn�dres som følger:

Tryk på� •	 Æ for at vælge EXT 1_ _ _.

Tryk på� •	 Î og ï for at vælge et bogstav, 
tal eller symbol.

Tryk på� •	 Æ for at gå� til det n�æste tegn�. 

Gen�tag oven�stå�en�de trin�, in�dtil n�avn�et er •	
an�givet.Tryk på� OK for at bekræfte. 

AV 1-videoinput•	 : Tryk på� Í eller Æ for 
at vælge den� type videosign�al, der sen�des 
af udstyret, der er tilsluttet stikket EXT 1. 
Vælg RGB, hvis der ikke vises et billede, 
n�å�r du tilslutter en� spilkon�sol.

EXT 2-CVBS name•	 : Navn�et kan� evt. 
æn�dres som beskrevet for AV 1-navn. 
Erstat EXT 1_ _ _ med EXT 2_ _ _.
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AV 3-navn•	 : Navn�et kan� evt. æn�dres som 
beskrevet for AV 1-navn. Erstat   
EXT 1_ _ _ med EXT 3_ _ _.

EXT 2-YPbPr name•	 : Navn�et kan� evt. 
æn�dres som beskrevet for AV 1-navn. 
Erstat EXT 1_ _ _ med EXT 2_ _ _.

HDMI-navn•	 : Navn�et kan� evt. æn�dres som 
beskrevet for AV 1-navn. Erstat   
EXT 1_ _ _ med HDMI_ _.

PC-navn•	 : Navn�et kan� evt. æn�dres som 
beskrevet for AV 1-navn. Erstat   
EXT 1_ _ _ med PC_ _ _.

Tryk på� •	 EXIT for at lukke men�uen�. Vælg 
Tilbage, og tryk på� OK for at ven�de 
tilbage til men�uen� Installation.

Brug tekst-tv6.6 

Tekst-tv er tilgæn�geligt i man�ge lan�de. 
Tekst-tv leveres som en� gratis tjen�este af 
tv-station�er. Den�n�e tjen�este in�deholder 
man�ge oplysn�in�ger, som altid er tilgæn�gelige, 
om vejr, sportsresultater, n�yheder, spil osv. 
Oplysn�in�gern�e præsen�teres på� sider eller er 
organ�iseret i emn�er an�givet med farver på� 
skærmen�. Du kan� få� adgan�g til disse oplysn�in�ger 
ved blot at trykke på� farvekn�appern�e på� 
fjern�betjen�in�gen�.

SMART

TELETEXT

SOURCE

DUAL I-II

Åbn tekst-tv
 Tryk på� kn�appen� 1. TELETEXT på� 
fjern�betjen�in�gen�. Hovedmen�uen� vises.

Så�dan� vælges en� side med fjern�betjen�in�gen�: 2. 

In�dtast siden�ummeret med taltastern�e.•	

Tryk på� P +/- for at se den� n�æste eller •	
forrige side.

Tryk på� en� farvetast for at vælge et •	
af de farvekodede emn�er n�ederst på�     
skærmen�.

Tryk på� 3. TELETEXT igen� for at slukke for 
tekst-tv.

Vælg undersider til tekst-tv

En� tekst-tv-side kan� in�deholde flere un�dersider. 
Hvis den� aktuelle side in�deholder un�dersider, 
vises n�ummeret med grøn�t. 

Tryk på� 1. TELETEXT på� fjern�betjen�in�gen�.

Vælg en� tekst-tv-side.2. 
Tryk på� 3. Í eller Æ for at få� direkte adgan�g 
til un�dersiden�  adgan�gstilstan�d. Skærmen� vil 
se så�dan� her ud: 185 0001. 

In�dtast det firecifrede n�ummer (f.eks. 0003) 4. 
for at få� adgan�g til un�dersiden�.

Du kan� også� trykke på� 5. P +/- for at 
gen�n�emgå� alle un�dersidern�e.

Naviger i tekst-tv-sider

Tryk på� Î og ï i n�avigatoren� for at vælge en� af 
følgen�de fun�ktion�er:

Bemærk   D
På� 20”-modeller skal du trykke på� MENU 
i	tilstanden	TXT	for	at	aktivere	de	fire	
ikon�er n�eden�for.

Stop•	
Oplysn�in�ger er spredt over flere un�dersider 
og vises med en� side ad gan�gen�. Du kan� 
stan�dse ruln�in�g gen�n�em un�dersider ved at 
vælge STOP og trykke på� OK. Tryk på� OK 
igen� for at rulle gen�n�em un�dersider igen�.

Hvis du vælger STOP, og symbolet æn�drer 
farve, er der in�gen� un�dersider. 

Skjulte svar•	
Du kan� få� vist et skjult svar (f.eks. i spil) ved 
at vælge ? og trykke på� OK. 

- Tryk på� OK igen� for at skjule svaret.
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- Tryk på� MENU, og ikon�et ? erstattes med 
et C i n�avigatoren�. Tryk derefter på� Í eller 
Æ for at vælge tegn�sættet (se side 14 for at 
få� alle tilgæn�gelige tegn�sæt). 

Zoom•	
Vælg , og tryk på� OK: én� gan�g for at 
zoome in�d på� den� øverste del af skærmen�, 
to gan�ge for at zoome in�d på� den� n�ederste 
del af skærmen� og tre gan�ge for at ven�de 
tilbage til n�ormal visn�in�g.

Splitskærm•	
Vælg , og tryk på� OK. Tekst-tv vises kun� 
i højre halvdel af skærmen�. Tryk på� kn�appen� 
TELETEXT for at skifte mellem fuld 
skærm og splitskærm.

Andre tekst-tv-funktioner

Nyhedsflash•	
Nå�r der registreres et n�yhedsflash, erstattes 
ikon�et  med et  N  i n�avigatoren�. 
Vælg det, og tryk på� OK for at vise det 
på�gælden�de n�yhedsflash. I tilfælde af en� 
opdaterin�g er tekst-tv-fun�ktion�en� aktiveret 
og viser de n�ye oplysn�in�ger.

Undertekster•	
Nogle kan�aler in�deholder un�dertekster 
til visse programmer. Nummeret på� de 
relevan�te sider er an�givet på� in�dekssiden� til 
tekst-tv.

Du kan� få� vist un�dertekster ved at aktivere 
tekst-tv og in�dtaste det siden�ummer, der 
viser un�dertekstern�e. Nå�r siden� fin�des, vises 
un�dertekstern�e i tv-billedet. Navigatoren� 
forsvin�der efter et par sekun�der. Du kan� få� 
vist den� igen� ved at trykke på� TELETEXT.

Alarmside•	
I visse lan�de (Span�ien�, Ben�elux-lan�den�e osv.) 
kan� du in�dstille et tidspun�kt, hvor bestemte 
tekst-tv-alarmsider skal vises.

Det gør du ved at få� vist den� relevan�te 
alarmside og aktivere un�dersidetilstan�d. 
In�dtast tidspun�ktet i stedet for 

un�dersiden�ummeret (f.eks. 1705 for 17:05), 
og tryk på� EXIT. Siden� forsvin�der og vises 
igen� på� det in�dstillede tidspun�kt, så� læn�ge 
du ikke skifter kan�al eller slukker for tv’et.

Direkte adgang•	
De gule og blå� kn�apper på� fjern�betjen�in�gen� 
giver dig direkte adgan�g til sider, hvis n�umre 
vises med gult og blå�t n�ederst på� skærmen�.

Fastext (FLOF)•	
Et bå�n�d, der vises n�ederst på� skærmen� i 
Fastext-tekst-tv, er opdelt i farvekodede 
sektion�er. Farvern�e repræsen�terer lin�ks 
til emn�ern�e. Tryk på� farvekn�appen� på� 
fjern�betjen�in�gen� for at få� adgan�g til emn�et.

TOPtext•	
TOPtext viser en� gul og blå� bjælke n�ederst 
på� siden�. Den� blå� bjælke viser et emn�e, 
du kan� få� direkte adgan�g til ved at trykke 
på� den� blå� kn�ap. Det n�æste emn�e vises 
derefter i den� blå� sektion�.

Den� gule sektion� viser en� artikel, du kan� få� 
direkte adgan�g til ved at trykke på� den� gule 
kn�ap. Den� n�æste artikel vises derefter i den� 
gule sektion�.

Tryk på� EXIT for at afslutte tekst-tv.
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Tilslutninger

Udgan�g til hovedtelefon� (stereo-min�i-•	
jackstik)

TV-ANTENNE•	

EXT 3: S-VIDEO•	

EXT 2:  YPbPr/CVBS, Audio L/R in�d.•	

EXT 1 (SCART):  Audio L/R, CVBS in�d/ud. •	
RGB

VGA (PC)•	

HDMI•	

VGA AUDIO: Min�i-jack-lydin�dgan�g.•	

Strøm 

Strømforsyn�in�g: AC 100-240 V (±10 %).•	

Strøm- og stan�dbyforbrug: Se de tekn�iske •	
specifikation�er på� www.philips.com

Omgiven�de temperatur: 5ºC - 35ºC.•	

Specifikationerne	kan	ændres	uden	varsel.	Detaljerede	specifikationer	til	dette	produkt	findes	på	
www.philips.com/support.

T7. ekniske 
specifikationer

Understøttede skærmopløsninger

Computerformater•	  
Opløsn�in�gen�s  Opdaterin�gsfrekven�s 
640 x 480  60 Hz 
800 x 600  60 Hz 
1024 x 768  60 Hz

Bemærk  D
Model 20PFL3403 un�derstøtter kun� 
formatet 640 x 480 60 Hz.

Videoformater•	  
Opløsn�in�gen�s  Opdaterin�gsfrekven�s 
480i  60 Hz 
480p  60 Hz 
576i  50 Hz 
576p  50 Hz 
720p  50 Hz, 60 Hz 
1080i  50 Hz, 60 Hz

Bemærk  D
Model 20PFL3403 un�derstøtter kun� 
formatet 480i 60 Hz, 480p 60Hz, 576i 50Hz 
an�d 576p 50Hz.

Tuner / Modtagelse / Transmission

An�ten�n�ein�dgan�g: 75 ohm koaxial (IEC75).•	

Tv-system: PAL BG,D/K,I  •	
            SECAM L’/L, 

Fjernbetjening

Batterier: 2 x AAA-størrelse (LR03)•	
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Sort skærm i VGA(PC)-tilstand

Må�ske kan� tv’et ikke gen�ken�de opløsn�in�gen� •	
in�dstillet af pc’en�. Skift til den� bedste 
opløsn�in�g eller an�dre stan�dardopløsn�in�ger i 
pc-systemet.

Kon�troller tilslutn�in�gern�e.•	

Hvide prikker og interferens

Hvis an�ten�n�en� er placeret i udkan�ten� af •	
tv-sign�alets områ�de, hvor sign�alet er svagt, 
kan� der forekomme prikker på� billedet. 
Nå�r sign�alet er meget svagt, kan� det være 
n�ødven�digt at in�stallere en� specialan�ten�n�e 
for at forbedre modtagelsen�.

Juster den� in�den�dørs/uden�dørs an�ten�n�es •	
position� og retn�in�g.

Kon�troller an�ten�n�en�s tilslutn�in�g.•	

Fin�in�dstil kan�alen�.•	

Prøv en� an�den� kan�al. Der kan� være fejl •	
på� udsen�delsen�.

Tænding

Sorte pletter eller van�drette striber ses på� •	
skærmen�, eller billedet flagrer eller bevæger 
sig. Det er n�ormalt forå�rsaget af in�terferen�s 
fra bilers tæn�din�gssystemer, n�eon�lamper, 
elektriske bor eller an�dre elektriske 
apparater.

Skyggebillede

Skyggebilleder skyldes, at tv-sign�alet følger •	
to ban�er. Den� en�e er den� direkte ban�e, og 
den� an�den� reflekteres fra høje bygn�in�ger, 
bakker eller an�dre objekter. Modtagelsen� 
kan� blive forbedret ved at æn�dre an�ten�n�en�s 
retn�in�g eller position�.

Radiofrekvensinterferens

Den�n�e in�terferen�s producerer bølger eller •	
diagon�ale striber og i n�ogle tilfælde tab af 
kon�trast i billedet. Fin�d frem til og fjern� 
kilden� til radioin�terferen�s.

Fejlfinding8. 

Nogle problemer, som du støder på� med dit tv, 
kan� afhjælpes ved hjælp af følgen�de liste.

Intet billede, ingen lyd
Kon�troller, om sikrin�gen� eller afbryderen� 1. 
virker.

Tilslut en� an�den� elektrisk en�hed i 2. 
stikkon�takten� for at sikre, at den� virker 
eller er tæn�dt.

Strømstikket er i då�rlig kon�takt med 3. 
stikkon�takten�.

Kon�troller sign�alkilden�.4. 

Ingen farver
Skift farvesystemet.1. 

Juster mætn�in�gen�.2. 

Prøv en� an�den� kan�al. Der modtages muligvis 3. 
et sort-hvidt program.

Fjernbetjeningen virker ikke
Udskift batteriern�e.1. 

Batteriern�e er ikke isat korrekt.2. 

Der er ikke tæn�dt for strømmen�.3. 

Intet billede, normal lyd
Juster lysstyrken� og kon�trasten�.1. 

Der kan� være fejl på� udsen�delsen�.2. 

Normalt billede, ingen lyd
Tryk på� 1. VOLUME + for at forøge 
lydstyrken�.

Lydstyrken� er slå�et fra, tryk på� 2. LYDLØS 
for at slå� lyden� til.

Skift lydsystemet.3. 

Der kan� være fejl på� udsen�delsen�.4. 

Bølger på billedet

Forå�rsages n�ormalt af lokal in�terferen�s fra •	
f.eks. biler, belysn�in�g og hå�rtørrere. Juster 
an�ten�n�en� for at min�imere in�terferen�sen�.
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