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©2007 Koninklijke Philips Electronics 
N.V. Med enerett. Spesifikasjonene 
kan endres uten varsel. Varemerkene 
eies av Koninklijke Philips Electronics 
N.V. eller deres respektive eiere.

Philips forbeholder seg retten til 
når som helst å endre produkter 
uten å måtte endre tidligere leverte 
produkter på tilsvarende måte.

Innholdet i denne håndboken 
anses som tilstrekkelig for den 
tilsiktede broken av systemer. Hvis 
produktet eller produktets deler 
eller prosedyrer brukes i andre 
sammenhenger enn det som 
er angitt her, må det innhentes 
bekreftelse på gyldigheten og 
egnetheten. Philips garanterer at 
materiellet i seg selv ikke krenker 
patenter i USA. Det gis ingen uttrykt 
eller underforstått garanti utover 
dette.

Garan�ti
Ingen deler av produktet kan 
repareres av brukeren. Ikke åpne 
eller fjern deksler for de interne 
delene av produktet. Reparasjoner 
kan bare utføres av Philips-
servicesentre og offisielt godkjente 
servicesteder. Hvis dette ikke 
følges, anses alle garantier, uttrykte 
eller underforståtte, som ugyldige. 
Enhver bruk som er uttrykkelig 
forbudt av denne håndboken, 
og eventuelle endringer eller 
monteringsprosedyrer som ikke 
er anbefalt eller godkjent i denne 
håndboken, gjør garantien ugyldig.

Pikselegen�skaper
Dette LCD-produktet har et høyt 
antall fargepiksler. Selv om det har 
99,999 % eller flere effektive piksler, 
kan det oppstå svarte prikker eller 
punkter med sterkt lys (rødt, grønt 
eller blått) som vises kontinuerlig 
på skjermen. Dette er en strukturell 
egenskap ved skjermen (innenfor 
vanlige bransjestandarder) og er ikke 
en feil ved produktet.

Samsvar med EMF
Koninklijke Philips Electronics 

til dette produktet fjernes fra 
ledningen.

Opphavsrett

 
VESA, FDMI og logoen VESA-
monteringskompatibel er 
varemerker for Video Electronics 
Standards Association.

Windows Media er enten et 
registrert varemerke eller varemerke 
for Microsoft Corporation i USA og/
eller andre land. 

® Kensington og MicroSaver er 
amerikanskregistrerte varemerker 
for ACCO World Corporation, og 
det foreligger utstedte registreringer 
og søknader om registrering i 
andre land over hele verden. Alle 
andre registrerte eller uregistrerte 
varemerker tilhører sine respektive 
eiere.

N.V.produserer og selger flere 
produkter som er beregnet på 
forbrukere, og som på samme 
måte som ethvert elektronisk 
apparat, ofte kan utstråle og motta 
elektromagnetiske signaler.

Et av Philips’ viktigste 
forretningsprinsipper er å ta 
alle nødvendige forholdsregler 
for helse og sikkerhet, slik at 
produktene samsvarer med alle 
de juridiske kravene og oppfyller 
de EMF-standardene som gjaldt da 
produktene ble produsert.

Philips er forpliktet til å utvikle, 
produsere markedsføre produkter 
som ikke forårsaker uheldige 
helsevirkninger.

Philips bekrefter at hvis Philips-
produkter håndteres riktig ifølge 
tilsiktet bruk, er det trygt å bruke 
dem ut fra den kunnskapen vi har 
per dags dato.

Philips har en aktiv rolle i utviklingen 
av internasjonale standarder for 
EMF og sikkerhet, noe som gjør det 
mulig for Philips å forutse den videre 
utviklingen på dette området, for slik 
å kunne integrere den i produktene 
på et tidlig stadium.

Nettspen�n�in�gssikrin�g (bare 
Storbritan�n�ia)
Denne TVen har en godkjent 
helstøpt sikring. Hvis det 
blir nødvendig å bytte 
nettspenningssikringen, må den 
erstattes med en sikring som har 
den samme verdien� som er an�gitt 
på sikringen (for eksempel 10 A).

Ta av sikringsdekselet og ta ut 1. 
sikringen.

Den nye sikringen må samsvare 2. 
med standarden BS 1362 og ha 
godkjenningsmerket fra ASTA. 
Hvis du har mistet sikringen, må 
du kontakte forhandleren og få 
bekreftet den riktige sikringstypen.

Sett sikringsdekselet på plass igjen.3. 

På grunn av overensstemmelse med 
EMC-direktivet skal ikke støpselet 
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Viktig1. 

Gratulerer med kjøpet, og velkommen� til 
Philips! 

Les den�n�e brukerhån�dboken� før du begyn�n�er å 
bruke dette produktet. Den�n�e delen� er viktig! 
Følg in�struksjon�en�e for sikkerhet og vedlikehold 
av skjermen� n�øye. Produktgaran�tien� gjelder ikke 
for skader som har oppstått som følge av at 
in�struksjon�en�e ikke er fulgt.

For å få fullt utbytte av støtten� som Philips 
tilbyr, må du registrere produktet på www.
philips.com/welcome.

Modell- og serien�ummer for TVen� fin�n�er du bak 
på og på siden� av TVen� og på emballasjen�.

Sikkerhet 1.1 

Det tren�gs to person�er for å løfte og •	
bære en� TV som veier mer en�n� 25 kilo. 
Feil hån�dterin�g av TVen� kan� føre til alvorlig 
person�skade.

Hvis TVen� utsettes for lave temperaturer •	
(min�dre en�n� 5°C) un�der frakt, åpn�er 
du esken� og ven�ter til TVen� har fått lik 
temperatur som omgivelsen�e før du pakker 
den� ut.

For å un�n�gå kortslutn�in�g må du ikke utsette •	
TVen�, fjern�kon�trollen� eller batterien�e til 
fjern�kon�trollen� for regn� eller van�n�.

Ikke plasser gjen�stan�der med van�n� eller •	
an�dre væsker på toppen� av eller n�ær TVen�. 
Søl av væske på TVen� kan� føre til elektrisk 
støt. Hvis det er sølt væske på TVen�, må den� 
ikke brukes. Koble TVen� fra stikkon�takten� 
øyeblikkelig, og la en� godkjen�t reperatør 
un�dersøke apparatet.

Ikke stikk fremmede gjen�stan�der in�n� i •	
ven�tilasjon�shullen�e. Dette kan� føre til 
skader på TVen�.

Hvis TVen� er plassert på en� dreibar fot eller •	
arm, må du kon�trollere at strømledn�in�gen� 
ikke strekkes n�år TVen� dreies. Strekk på 
strømledn�in�gen� kan� løsn�e kon�takter og føre 
til lysbuedan�n�else eller bran�n�. 

For å un�n�gå risiko for bran�n� eller •	
elektrisk støt må du ikke plassere 
TVen�, fjern�kon�trollen� eller batterien�e til 
fjern�kon�trollen� n�ær åpen� ild (f.eks. ten�te 
stearin�lys) og an�dre varmekilder, in�klusive 
direkte sollys.

TVen� må ikke plasseres på et sted med •	
begren�set plass, for eksempel i en� bokhylle. 
La det være min�st 10 cm med luft på alle 
sider av TVen�. Kon�troller at lufttilførselen� 
ikke blokkeres.

Hvis TVen� skal plasseres på et flatt, hardt •	
un�derlag, må du bare bruke stativet som 
fulgte med. Ikke flytt TVen� hvis den� ikke er 
skrudd skikkelig fast til stativet.

Veggmon�terin�g av TVen� krever •	
spesialkun�n�skap og må bare utføres av 
kvalifiserte fagfolk. TVen� må bare mon�teres 
på en� egn�et veggbrakett og på en� vegg som 
tåler vekten� av apparatet. Hvis mon�terin�gen� 
på veggen� ikke gjøres riktig, kan� dette 
forårsake alvorlige skader. Prøv aldri å 
mon�tere TVen� på veggen� selv. 

Hvis TVen� er plassert på en� dreibar fot eller •	
arm, må du kon�trollere at strømledn�in�gen� 
ikke strekkes n�år TVen� dreies. Strekk på 
strømledn�in�gen� kan� løsn�e kon�takter og føre 
til lysbuedan�n�else eller bran�n�.

Koble TVen� fra stikkon�takten� og •	
an�ten�n�ekon�takten� før torden�vær. Ikke rør 
TVen�, strømledn�in�gen� eller an�ten�n�ekabelen� 
n�år torden�været pågår.

Kon�troller at du har full tilgan�g til •	
strømledn�in�gen�, slik at det er en�kelt å koble 
TVen� fra stikkon�takten�.
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Når du skal koble TVen� fra stikkon�takten�, •	
må du gjøre følgen�de:

Slå av TVen�, deretter strømmen� (hvis •	
tilgjen�gelig).

Trekk ut strømledn�in�gen� fra •	
stikkon�takten�.

Trekk ut strømledn�in�gen� fra •	
kon�takten� på baksiden� av TVen�. Hold 
alltid i støpselet n�år du trekker ut 
strømledn�in�gen�. Ikke dra i selve 
ledn�in�gen�.

Hvis du har høyt volum ved bruk av •	
øreplugger eller hodetelefon�er, kan� dette 
føre til varig hørselsskade. Selv om høyt 
volum kan� høres n�ormalt ut over tid, kan� 
det skade hørselen�. Du beskytter hørselen� 
ved å begren�se tiden� du har høyt volum n�år 
du bruker øreplugger eller hodetelefon�er.

1.2 Vedlikehold av skjermen

Slå av TVen� og trekk ut strømledn�in�gen� •	
før ren�gjørin�g av skjermen�. ren�gjør 
skjermen� med en� myk, tørr klut. Ikke bruk 
ren�gjørin�gsmidler eller lign�en�de da disse 
kan� skade skjermen�.

Tørk av van�n�dråper så raskt som mulig, slik •	
at det ikke oppstår misdan�n�elser eller at 
fargen�e falmer.

Ikke berør, trykk, gn�i eller slå på skjermen� •	
med harde gjen�stan�der da dette kan� føre til 
varige skader på skjermen�.

Un�n�gå så lan�gt det er mulig, stilleståen�de •	
bilder som vises på skjermen� over 
len�gre tid. Dette kan� for eksempel være 
skjermmen�yer, tekst-TV-sider, svarte striper 
eller børstelegrafer. Hvis du er n�ødt til å 
bruke stilleståen�de bilder, kan� du redusere 
skjermkon�trasten� og lysstyrken� for å un�n�gå 
skader på skjermen�.

Miljøhensyn1.3 

Resirkulering av emballasjen

Emballasjen� til dette produktet er beregn�et 
på resirkulerin�g. Kon�takt lokalmyn�digheten�e 
for in�formasjon� om hvordan� emballasjen� kan� 
resirkuleres.

Avhending av brukte produkter

Produktet er produsert med materialer 
og deler av svært høy kvalitet som kan� 
resirkuleres og brukes på n�ytt. Når et produkt 
er merket med en� søppeldun�k med kryss over, 
betyr det at produktet dekkes av EU-direktiv 
2002/96/EC: 
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Ikke kast produktet sammen� med 
husholdn�in�gsavfall. Spør forhan�dleren� om 
hvordan� du kan� avhen�de produktet på sikreste 
måte. Ukon�trollert avhen�din�g av avfall skader 
både helse og miljø.

Avhending av brukte batterier

Batterien�e som følger med, in�n�eholder ikke 
kvikksølv eller kadmium. Avhen�d medfølgen�de 
og brukte batterier i hen�hold til lokale 
forskrifter.

Strømforbruk

Når TVen� er i stan�dby-modus, bruker den� 
min�imalt med en�ergi for å spare miljøet mest 
mulig. Aktivt strømforbruk vises på baksiden� av 
TVen�. 

Hvis du vil ha mer detaljerte spesifikasjon�er, 
kan� du se produktarket på www.philips.com/
support.
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TVen2. 

Den�n�e delen� gir en� oversikt over de mest 
brukte kon�trollen�e og fun�ksjon�en�e til TVen�.

Oversikt over TVen2.1 

Kontrollene og lampene på siden

1

4

3

5

2

POWER1. 

PROGRAM +/-2. 

MENU3. 

VOLUME +/-4. 

Stan�dby-lampe / Fjern�kon�trollsen�sor5. 

Kontaktene på baksiden2.2 

•	 1. Kontakt for hodetelefoner (inngang)
For hodetelefon�er eller stereoøreplugger.

2. TV (75 Ω)•	
TV-an�ten�n�e

3. EXT 3 - S-VIDEO-kontakt (inngang)•	
Gir bedre bildekvalitet en�n� den� van�lige 
videokon�takten�. Det overføres bare 
bildesign�aler i S-Video-kabelen�, ikke 
lyd. Koble ven�stre og høyre lydkabel til 
kon�takten�e AUDIO L og r.

4. EXT 2 - CVBS/YPbPr-•	
komponentkontakter (inngang)
For DVD-spillere. Husk å koble ven�stre og 
høyre lydkabel til kon�takten�e AUDIO L og 
r fordi det overføres bare bildesign�aler i 
kompon�en�tkablen�e, ikke lyd.

5. EXT 1 - SCART (inngang-utgang)•	
For en� rekke utstyr, blan�t an�n�et 
videospillere, videokameraer (VHS-, 
8 mm- eller Hi 8-format), dekodere, 
satellittmottakere, DVD-spillere, 
spillkon�soller eller en�heter som produserer 
rGB-sign�aler.
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6. VGA (PC)-kontakt (inngang)•	

     For datamaskin�. Hvis du vil vise bilder 
men�s utstyret er tilkoblet, trykker du på 
SOURCE-kn�appen� på fjern�kon�trollen�: én� 
gan�g for å velge EXT 1, to gan�ger for å 
velge EXT 2 osv. For en�kelte typer utstyr 
(tilkoblet SCArT-kon�takten�) utføres dette 
valget automatisk.

7. HDMI (inngang)•	
HDMI-in�n�gan�g for Blu-ray-platespillere, 
digitale mottakere, spillkon�soller og an�dre 
HD-en�heter. 

Merk  D
En�heter som leverer an�aloge rGB-sign�aler, 
må ikke kobles til den�n�e kon�takten�. HDMI-
kon�takten� er kompatibel med HDCP-
formatet. 
HDMI, HDMI-logoen� og High-Defin�ition� 
Multimedia In�terface er varemerker eller 
registrerte varemerker for HDMI Licen�sin�g 
LLC.

•    8. VGA AUDIO-kontakter (inngang) 
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Fjernkontroll2.3 

Den�n�e delen� beskriver fjern�kon�trollen�. 

18. TELETEXT  
Viser eller lukker tekst-TV.

19. DOBBELTSKJERM 
Fun�ksjon�en� er ikke tilgjen�gelig.

1. AV/PÅ  
Slår TVen� på fra stan�dby-modus eller setter 
tilbake i stan�dby-modus.

2. SOURCE 
Velger tilkoblede en�heter.

3. BILDEFORMAT 
Velger bildeformat.

4. DUAL I-II 
Fun�ksjon�en� er ikke tilgjen�gelig.

5. FARGEKNAPPER 
Velger oppgaver eller tekst-TV-sider.

6. INFO 
Viser programin�formasjon� hvis det er 
tilgjen�gelig.

7. OK 
Åpn�er men�yen� Alle kan�aler eller aktiverer en� 
in�n�stillin�g.

8. Î ï Í Æ 
Pilkn�apper for å n�avigere i men�yen�.

9. EXIT 
Avslutter en� men�y.

10. PROGRAM (P) +/- 
Bytter til n�este eller forrige kan�al.

11. TALLKNAPPER 
Velger en� kan�al, side eller in�n�stillin�g.

12. FORRIGE KANAL 
Går tilbake til sist viste kan�al.

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

14. MUTE 
Slår lyden� av eller på.

15. VOLUM (  )+/- 
Øker eller sen�ker volumet.

16. MENU 
Viser eller lukker men�yen�.

17. SMART MODE 
Veksler mellom in�n�stillin�ger for smart bilde og 
lyd. 
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Komme i gang3. 

Den�n�e delen� beskriver hvordan� du plasserer 
og in�stallerer TVen�, og den� supplerer 
in�formasjon�en� i Hurtigguide. 

Merk  D
Se i Hurtigguide for in�struksjon�er om 
mon�terin�g av stativet.

Plassere TVen3.1 

I tillegg til sikkerhetsin�struksjon�en�e i Del 1.1 
bør du lese følgen�de før du plasserer TVen�:

Den� ideelle avstan�den� for å se på TV er tre •	
gan�ger størrelsen� på skjermen�.

Plasser TVen� slik at det ikke kommer lys på •	
skjermen�.

Koble til en�heten�e før du plasserer TVen�.•	

Veggmontering av TVen3.2 

ADVARSEL  B
Veggmon�terin�g av TV-apparatet må bare 
utføres	av	kvalifiserte	fagfolk.	Koninklijke	
Philips Electron�ics N.V. påtar seg ikke n�oe 
an�svar for feilmon�terin�g som fører til 
ulykker eller skader.

Trinn 1 Kjøp en VESA-kompatibel 
veggbrakett

Kjøp en� av følgen�de veggbraketter, avhen�gig av 
størrelsen� på TV-skjermen�:

TV-skjermens 
størrelse 
(tommer/cm)

VESA-
kompatibel 
veggbrakett 
(mm)

Spesielle 
instruksjoner

19”/48 cm

20”/51 cm

22”/56 cm

26”/66 cm 

Justerbar 
100 x 100

Justerbar 
100 x 200

In�gen�

Trinn 2 Koble til alle kabler

Koble til an�ten�n�ekabelen�, strømledn�in�gen� og 
alle en�heter på baksiden� av TVen� som beskrevet 
i delen�e un�der.

Trinn 3 Fest den VESA-kompatible 
veggbraketten til TVen

ADVARSEL  B
Bruk bare de medfølgen�de skruen�e, (M4 
for alle 19-, 20-, 22- og 26-tommers 
modeller) og avstan�dsstykken�e til å feste 
den� VESA-kompatible veggbraketten� til TVen�. 
Skruen�e som følger med, er utformet for 
å tåle vekten� av TVen�, og de medfølgen�de 
avstan�dsstykken�e er utformet for å gi en�kel 
kabelhån�dterin�g.

Merk  D
Avhen�gig av hvilken� VESA-kompatibel 
veggbrakett du bruker, kan� det hen�de du må 
skille mon�terin�gsplaten� fra veggbraketten� 
for at in�stallerin�gen� skal bli en�klere. Se i 
dokumen�tasjon�en� som følger med den� 
VESA-kompatible veggbraketten�, for 
in�struksjon�er.
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Koble til antennekabelen 3.3 

Utven�dig an�ten�n�e eller kabeln�ettverk kobles 
til kon�takten� TV (75Ω) på baksiden� av 
TV-apparatet. 

An�ten�n�ekon�takten� (75 OHM - VHF/UHF/kabel) 
kan� brukes til å koble til en� ekstern� an�ten�n�e 
eller an�n�et utstyr med modulator (videospiller, 
satellittmottaker osv.). 

Vi an�befaler at du ven�ter med å koble an�n�et 
utstyr (videospiller, satellittmottaker osv.) til 
TV-apparatet, slik at ikke oppsettsprosedyren� 
blir mer komplisert på grun�n� av de ekstra 
trin�n�en�e dette medfører. Ven�t med å koble til 
det ekstra utstyret til etter at du har stilt in�n� 
kan�alen�e.

Koble til strømledningen3.4 

Sett strømledn�in�gen� i en� stikkon�takt.

Advarsel:  B TVen� må kobles til vekselstrøm 
(AC), ikke likestrøm (DC). Hvis støpselet 
løsn�er fra ledn�in�gen�, må du ikke un�der n�oen� 
omsten�digheter koble verken� støpselet eller 
ledn�in�gen� til en� stikkon�takt på grun�n� av fare 
for elektrisk støt.

Merk  D
Bildet er bare men�t som illustrasjon�. 
Plasserin�gen� av strømkon�takten� varierer fra 
modell til modell.

Sette inn batterier i 3.5 
fjernkontrollen

Skyv av batteridekselet på baksiden� av 1. 
fjern�kon�trollen�.

Sett in�n� de to batterien�e som følger med 2. 
(størrelse AAA, type Lr03). Kon�troller 
at batteripolen�e (+) og (-) ligger riktig i 
forhold til merken�e in�n�e i batterirommet. 

Skyv dekselet på plass.3. 

Sikkerhetsin�formasjon� om bruk av batterier: 

Bruk bare batteritypen� som er spesifisert. •	

Ikke bruk n�ye og brukte batterier sammen�. •	

Ikke bruk oppladbare batterier. •	

Batterien�e må ikke utsettes for sterk •	
varme, bren�n�es, lades opp eller åpn�es. Dette 
kan� føre til at de lekker eller eksploderer.

Ta ut batterien�e fra fjern�kon�trollen� hvis det •	
er len�ge til du skal bruke den�.
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Slå av eller på eller sette i 3.6 
standby-modus 

Første gan�g du slår TVen� på, kon�trollerer du 
at strømledn�in�gen� er koblet til. Når du er klar, 
slår du på strømmen� (hvis en� strømbryter 
er tilgjen�gelig), og deretter trykker du på 
POWER på siden� av TVen�.

Slå TVen på fra standby-modus

Hvis stan�dby-lampen� lyser (rødt), trykker •	
du på . AV/PÅ på fjern�kon�trollen�.

Sette TVen i standby-modus

Trykk på •	 . AV/PÅ på fjern�kon�trollen�. 
TV-apparatet er fortsatt på, men� 
en�ergiforbruket er lavt.

Slå av TVen

Trykk på •	 POWER på siden� av TVen�.
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Installere kanaler4. 

Utgangsoppsett4.1 

Første gan�g du slår TVen� på, vises men�yen� 
Installasjon. Altern�ativet Land er merket.

Språk

Autom. søk ...

Norge...
Land UK...

Installasjon

Trykk på 1. Í eller Æ for å velge lan�d. Velg 
lan�det du bor i, eller lan�det som sen�der 
kan�alen�e du øn�sker å motta, hvis du bor 
n�ær gren�sen� til dette lan�det.

Trykk på 2. Î og deretter på Í eller Æ for å 
velge språk.

Trykk på 3. ï for å velge Autom. søk.

Trykk på 4. OK for å starte søket. 
Men�yen� Auto. install. og fremdriftslin�jer 
vises. 

Merk  D
Den� automatiske oppsettsprosessen� kan� ta 
flere	minutter.	Ikke	lukk	menyen	før	du	ser	
en� meldin�g om at oppsettet er fullført.

Hvis du vil gi n�avn� til, en�dre n�avn� på eller 5. 
slette kan�aler, trykker du på OK og går til 
fremgan�gsmåten�e un�der. Hvis ikke, trykk på 
EXIT for å avslutte. 

Planlegger kanaler4.2 

Men�yen� Planlegger brukes til å en�dre 
rekkefølgen� på kan�alen�e, gi n�avn� til og en�dre 
n�avn� på kan�aler, slette kan�aler og lage en� liste 
over favorittkan�aler. 

Følg in�struksjon�en�e n�ederst på skjermen�. 

Velg kanal

Planlegger

_ _
CC02
02

02
Tilbake

Bytt med kanal
Kanalnavn
Slett kanal
Favorittkanal

Angi kanalnummer: Tallknappene.

Åpne menyen Omordne
Trykk på 1. MENU og velg Installasjon > 
Planlegger. 

Bytte kanalnummer
Velg1.  altern�ativet Velg kanal fra men�yen� 
Planlegger.

Trykk på 2. P +/-, Í og Æ eller 
n�ummerkn�appen�e for å vise n�ummeret på 
kan�alen� som skal flyttes.

Trykk på 3. Î eller ï for å velge altern�ativet 
Bytt med kanal. 

Trykk på 4. P +/-, Í og Æ eller 
n�ummerkn�appen�e for å an�gi n�ummeret du 
vil tildele kan�alen�. 

Trykk på 5. OK.

Endre navn på en kanal
Velg1.  altern�ativet Velg kanal fra men�yen� 
Planlegger.

Trykk på 2. P +/-, Í og Æ eller 
n�ummerkn�appen�e for å vise n�ummeret på 
kan�alen� du vil en�dre n�avn� på. 
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Autoinstallere programmer4.3 
Etter første oppsett kan� du søke etter og lagre 
alle aktive programmer i én� operasjon�. 

Trykk på 1. MENU og velg Installasjon > 
Auto. install.. 

Trykk på 2. OK for å an�gi Land.

Planlegger
AV-innstillinger
Preferanser

...
Man. install. ...

...

...

...

Installasjon

Tilbake
Auto. install.

Merk   D
Hvis du vil søke etter man�glen�de 
programmer, velger du Annet i stedet 
for Land. 
Trykk på 3. Î ,ï, Í eller Æ for å velge 
lan�det du befin�n�er deg i, eller lan�det med 
programmen�e du øn�sker å motta, hvis du 
bor i n�ærheten� av gren�sen�. 

Trykk på 4. OK for å bekrefte.  
Auto. install.-men�yen� vises.

Velg 5. Autom. søk og trykk på OK for 
å starte det automatiske søket.

Merk   D
Automatisk	søk	tar	flere	minutter.	
Når det automatiske oppsettet er fullført, 6. 
trykker du på OK for å se gjen�n�om 
programmen�e eller på EXIT for å avslutte.

Trykk på •	 Í eller Æ for å velge 
tegn�plasserin�g.

Trykk på •	 Î og ï for å velge en� bokstav, 
et tall eller et symbol.

Trykk på •	 Æ for å gå til n�este tegn�. Et 
n�avn� kan� ha opptil seks tegn�. 

Trykk på •	 OK for å bekrefte. 

Slette en kanal
Velg1.  altern�ativet Velg kanal fra men�yen� 
Planlegger.

Trykk på 2. P +/-, Í og Æ eller 
n�ummerkn�appen�e for å vise n�ummeret på 
kan�alen� som skal slettes. 

Velg 3. Slett kanal og trykk på OK. 

Definere en liste over favorittkanaler
Velg1.  altern�ativet Velg kanal fra men�yen� 
Planlegger.

Trykk på 2. P +/-, Í og Æ eller 
n�ummerkn�appen�e for å vise n�ummeret på 
kan�alen� du vil velge som favoritt.

Velg 3. Favorittkanal og trykk på OK. Du 
kan� defin�ere opptil seks favorittkan�aler. 

Trykk på 4. EXIT for å lukke men�yen�. 
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Installere kanaler manuelt4.4 
Kan�aler som ikke ble lagret un�der 
utgan�gsoppsettet, kan� in�stalleres man�uelt. Dette 
vil kan�skje være n�ødven�dig hvis du stiller in�n� 
kan�aler fra et kabeln�ettverk. 

Åpne menyen Man. install. 
Trykk på 1. MENU og velg Installasjon > 
Man. install.. 

Installere kanaler manuelt
Velg men�yen� 1. Standard fra Man. install.. 

Trykk på 2. Í eller Æ for å velge stan�darden� 
for ditt lan�d. 

CC02

02
CC02

1

Standard UK...

Man. install.
Tilbake

Mottak

Kanalsøk
Fininnstilling
Lagre på program
Kanalnavn
Dekoder
Tekst-tv-tegn

Velg standard og angi mottak.

Kabel
Frekvens 057.12 Mhz

Velg 3. Mottak og trykk på Í eller Æ for 
å velge mottaksmetode (an�ten�n�e eller 
kabeln�ettverk). 

Velg 4. Kanalsøk og trykk på Í eller Æ 
for å velge mottakskan�alen�. Når en� kan�al 
er fun�n�et, vises bildet. Frekven�sen� til 
det aktuelle programmet vises un�der 
altern�ativet Frekvens.

Hvis bildet ikke er klart, justerer du 5. 
in�n�stillin�gen�. Velg Fininnstilling og trykk på 
Í eller Æ for å justere in�n�stillin�gen�. 

Velg 6. Kanalnavn og rediger n�avn�et på 
følgen�de måte:

Trykk på •	 Í eller Æ for å velge 
tegn�plasserin�g.

Trykk på •	 Î og ï for å velge en� bokstav, 
et tall eller et symbol.

Trykk på •	 Æ for å gå til n�este tegn�. 

Trykk på •	 OK for å bekrefte. 

Hvis kan�alen� er kodet, kan� du koble en� 7. 
dekoder til EXT 1-kon�takten�.

Velg altern�ativet Dekoder og trykk på OK. 
Trykk deretter på Í eller Æ for å merke av 
for altern�ativet.

Velg altern�ativet 8. Tekst-TV-tegn og trykk 
på Í eller Æ for å velge tegn�settet som skal 
brukes for tekst-TV på den�n�e kan�alen�.

Følgen�de tegn�sett er tilgjen�gelig: 

 Vesteuropeisk •	

 Østeuropeisk •	

 Gresk •	

 russisk - bulgarsk •	

 russisk - ukrain�sk •	

 russisk - hviterussisk •	

 Arabisk•	

Velg altern�ativet 9. Lagre på nummer 
og bruk n�ummerkn�appen�e for å an�gi 
n�ummeret du vil tildele kan�alen� (f.eks. tast 
01 for NrK1).

Trykk på OK. 

Merk:  D Når du en�drer en� verdi i men�yen� 
Man. install., begyn�n�er altern�ativet Lagre 
på nummer å blin�ke. Når du skal bekrefte 
en�drin�gen�, velger du altern�ativet Lagre på 
nummer og trykker på OK. Hvis du ikke 
bekrefter en�drin�gen�, an�n�ulleres den� n�år du 
bytter kan�al eller setter TVen� i stan�dby-
modus.
Gjen�ta fremgan�gsmåten� for å fin�n�e an�dre 10. 
kan�aler. 

Merk D
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Når du skal søke etter man�glen�de kan�aler •	
på et kabeln�ettverk, velger du altern�ativet 
Annet i stedet for et lan�d fra listen� over 
lan�d. Deretter velger du Autom. oppdat. 
på men�yen� Auto. install.. 

For sen�ere oppsett: •	
Fun�ksjon�en� •	 Autom. oppdat. brukes 
til å stille in�n� kan�aler som akkurat er 
lan�sert, eller an�dre kan�aler som man�gler 
eller stilt in�n� feil. 

Fun�ksjon�en� •	 Autom. søk brukes 
til å stille in�n� kan�aler etter at 
utgan�gsoppsettet er utført (f.eks. etter 
at du har flyttet til et an�n�et hus). Den�n�e 
prosessen� gjør at alle lagrede kan�aler 
slettes. Hvis du vil stille in�n� en� n�y kan�al, 
er det bedre å bruke Autom. oppdat. 
eller Man. install.
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Bruke TVen5. 

Bytte kanaler5.1 

Tast et tall (1 til 99) eller trykk på •	 P +/- på 
fjern�kon�trollen�.

Trykk på •	 PROGRAM +/- på 
sidekon�trollen�e på TVen�. 

Åpne listen over 5.2 
favorittkanaler

Vil du ha in�formasjon� om hvordan� du defin�erer 
en� liste over favorittkan�aler, ser du Definere en 
liste over favorittkanaler.

Du åpn�er favorittkan�alen�e ved å trykke på P 
+/- fjern�kon�trollen�. 

Trykk på 1. SMART MODE på 
fjern�kon�trollen�.

Velg altern�ativet 2. PR+/PR- taster. 

Trykk på 3. Í eller Æ for å velge 
Favorittkanaler. 

Hvis du vil avbryte dette altern�ativet, velger du 
Alle kanaler fra altern�ativet PR+/PR- taster. 

Merk:   D
Du kan� velge kan�aler som ikke er i listen�, 
ved å trykke på n�ummerkn�appen�e på 
fjern�kon�trollen� eller på PROGRAM +/- på 
TVen�.

Åpne AV-programmer5.3 

Trykk på •	 SOURCE-kn�appen� på 
fjern�kon�trollen� for å bla gjen�n�om 
AV-programmer. Velg blan�t følgen�de: TV, 
EXT 1, EXT 2-CVBS, EXT 3,  
EXT 2-YPbPr, HDMI, PC.

Justere volumet5.4 

Trykk på •	  + eller - på fjern�kon�trollen�.

Trykk på •	 VOLUME + eller - på 
sidekon�trollen�e på TVen�.

Trykk på •	 MUTE på fjern�kon�trollen� for å slå 
av lyden�. Trykk på MUTE en� gan�g til for å 
slå på lyden�.

Vise statusinformasjon5.5 

Trykk på INFO-kn�appen� på fjern�kon�trollen� 
men�s du er i TV-modus, for å vise n�ummer og 
n�avn� på kan�alen�, tid og type lyd. Hvis Tidsinnst. 
TV av er aktivert, viser et symbol hvor len�ge 
det er til TVen� slås av.

Trykk på INFO-kn�appen� på fjern�kon�trollen� 
men�s du er i PC-modus, for å vise tid, type lyd, 
kilden� til sign�alet som mottas, og oppløsn�in�gen�.  
Hvis Tidsinnst. TV av er aktivert, viser et 
symbol hvor len�ge det er til TVen� slås av. Når du 
slår TVen� på eller bytter kan�aler, vises n�ummer 
og n�avn� på kan�alen�.

Merk  D
Hvis du aktiverer fun�ksjon�en� Permanent 
PR nr. i men�yen� Preferanser, vises 
kan�aln�ummeret kon�tin�uerlig.

Vise en liste over kanaler5.6 
Trykk på 1. CHANNEL LIST på 
fjern�kon�trollen� for å vise listen� over kan�aler. 

Kan�allisten� in�n�eholder opptil 11 sider og 
viser n�avn� og n�ummer på hver kan�al. Den� 
siste siden� viser en�heten�e som er koblet til 
AV-kon�takten�e. 

Listen� vises på siden� med kan�alen� eller 
AV-programmet du ser på. Kan�alen� eller AV-
programmet du ser på, er merket med et 
symbol.

Trykk på 2. Î eller ï for å velge kan�al og 
trykk på OK. 

Trykk på 3. Í eller Æ for å bla gjen�n�om siden�e. 

Trykk på 4. EXIT for å lukke men�yen�.
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Justere tone
Trykk på 1. MENU på fjern�kon�trollen� og velg 
Oversikt > Lyd.

Velg 2. Tonestyring og trykk på OK for å 
vise men�yen�. 

Kan� du velge en� forhån�dsdefin�ert in�n�stillin�g 
eller velge din� egen� ved å bruke den� 
grafiske equaliseren�. Du får følgen�de 
altern�ativer:

Tilbake
Forhåndsinnst.lyd Personlig...
Frekvensområde 100Hz...

Tonestyring

Bruke Forhåndsinnst.lyd
Trykk på 1. Í eller Æ for å velge en� 
in�n�stillin�g fra listen� for programmet du 
ser på: Personlig/Tale/Musikk/Film/
Multimedia. 

In�n�stillin�gen� Personlig lagrer in�n�stillin�gen�e 
fra den� grafiske equaliseren�. 

 
Du får direkte tilgan�g til en� liste over 
forhån�dsdefin�erte lydin�n�stillin�ger ved 
å trykke på SMART MODE-kn�appen� 
på fjern�kon�trollen�. Velg altern�ativet 
Forhåndsinnst.lyd og deretter en� av 
in�n�stillin�gen�e fra listen�. Valget blir aktivert for 
alle kan�aler og AV-programmer.

Justere frekvensområdet

Den� grafiske equaliseren� har fem frekven�sbån�d.  
Juster ett bån�d om gan�gen�.

Trykk på 1. MENU på fjern�kon�trollen� og 
velg Oversikt > Lyd > Tonestyring > 
Frekvensområde. 

6. Utnytt TVen til fulle

Juster lydinnstillinger6.1 

Åpne lydmenyen
Trykk på 1. MENU på fjern�kon�trollen� og velg 
Oversikt > Lyd. 

Lyd-men�yen� vises.

Tilbake

Lydtype
Balanse
Incredible Surround

Mono...

Lydutjevning Av...
Av...

Tonestyring ...

Lyd

Trykk på 2. EXIT for å lukke men�yen�. 

Velg 3. Tilbake og trykk på OK for å gå 
tilbake til men�yen� Oversikt.

Beskrivelse av lydalternativer

Tonestyring•	 : Åpn�e men�yen� Tonestyring 
(se un�der for mer in�formasjon�). 

Lydtype•	 : Trykk på Í eller Æ for å velge en� 
lydtype fra listen�. 

Merk  D
Hvilke altern�ativer som er tilgjen�gelig, 
avhen�ger av programmet du ser på.

Balanse•	 : Trykk på Í eller Æ for å justere 
lydbalan�sen� mellom høyre og ven�stre 
høyttaler. 

Incredible Surround•	 : Gir TV-lyden� større 
dybde og dimen�sjon�. Trykk på Í eller Æ for 
å velge et altern�ativ fra listen�. 

Lydutjevning•	 : Gjør at lydn�ivået holdes likt 
for alle kan�alen�e. Trykk på Í eller Æ for å 
velge et altern�ativ fra listen�. 



NO-18

Trykk på 2. Í eller Æ for å velge et 
frekven�sbån�d. 

Trykk på 3. Î og ï for å justere hvert bån�d.

Gjen�ta fremgan�gsmåten� for de an�dre 4. 
frekven�sbån�den�e.

Trykk på 5. OK for å bekrefte. 

Merk  D
Når	du	stiller	inn	den	grafiske	equaliseren,	
vises Personlig un�der altern�ativet 
Forhåndsinnst.lyd, og in�n�stillin�gen�e lagres 
som din�e n�ye person�lige in�n�stillin�ger. 

6.2 Justere bildeinnstillinger

Juster bildein�n�stillin�gen�e i hen�hold til 
preferan�sen�e din�e, typen� program som vises, 
og omgivelsesbelysn�in�gen�. Når du justerer en� 
in�n�stillin�g, vises det valgte altern�ativet slik at du 
kan� se en�drin�gen�e på skjermen�. Hele men�yen� 
vises igjen� n�år du velger et an�n�et altern�ativ, 
eller n�år tiden� for å kun�n�e utføre justerin�gen� 
er utløpt.

Åpne bildemenyen
Trykk på 1. MENU på fjern�kon�trollen� og velg 
Oversikt > Bilde. 

Bilde-men�yen� vises.

Tilbake

Lysstyrke
Farge
Kontrast
Fargetone
Skarphet

Normal...

Støyreduksjon
Andre innst.

Lav...
...

Smart bilde Personlig...

Bilde

Trykk på 2. EXIT for å lukke men�yen�. 

Velg 3. Tilbake og trykk på OK for å gå 
tilbake til men�yen� Oversikt.

Beskrivelse av bildealternativer

Smart bilde•	 :  
Trykk på Í eller Æ for å velge en� in�n�stillin�g 
fra listen� for programmet du ser på: 
Personlig/Levende/Standard/Film/
Strømsparer. Personlig in�n�eholder 
verdien�e du har defin�ert for Lysstyrke, 
Farge, Kontrast og Skarphet.
Du får direkte tilgan�g til en� liste over 
forhån�dsdefin�erte bildein�n�stillin�ger ved å 
trykke på SMART MODE-kn�appen� på 
fjern�kon�trollen�. Velg altern�ativet Smart 
bilde og deretter en� av in�n�stillin�gen�e fra 
listen�. Valget blir aktivert for alle kan�aler. Du 
må velge en� forhån�dsdefin�ert in�n�stillin�g for 
hvert AV-program.
Merk   D
Smartmodus er ikke tilgjen�gelig for 
VGA(PC)-modus.

Lysstyrke, Farge, Kontrast, Fargetone, •	
Skarphet: Trykk på Í eller Æ for å justere 
disse in�n�stillin�gen�e.

Støyreduksjon•	 : Forbedrer bildekvaliteten� 
ved dårlige mottaksforhold. Trykk på Í eller 
Æ for å velge et altern�ativ fra listen�.

Andre innst.•	 : Gir tilgan�g til altern�ativen�e 
un�der.
I VGA-modus får du tilgan�g til en� rekke 
spesifikke fun�ksjon�er:

Auto-justering•	 : Trykk på OK for 
å justere følgen�de fun�ksjon�er: Fase, 
Klokke, Loddrett og Vannrett.

Fase, Klokke•	 : Trykk på Í eller Æ for 
å justere disse in�n�stillin�gen�e slik at 
bildekvaliteten� forbedres.

Loddrett•	 : Trykk på Í eller Æ for å flytte 
bildet i loddrett retn�in�g på skjermen�.

Vannrett•	 : Trykk på Í eller Æ for å flytte 
bildet i van�n�rett retn�in�g på skjermen�.
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Tilbake
Lysstyrke
Kontrast

Auto-justering
Fase
Klokke

...

Andre innst. ...

Loddrett
Vannrett

Fargetone Normal...

Bilde

Andre bildeinnstillinger 

Trykk på 1. MENU på fjern�kon�trollen� og velg 
Oversikt > Bilde > Andre innst. 

Men�yen� Andre innst. vises.

Tilbake

NTSC-fargeton.

Filmmodus Auto...
Dynamisk kontrast Av...

Andre innst.

Auto. format

Trykk på 2. EXIT for å lukke men�yen�. 

Velg 3. Tilbake og trykk på OK for å gå 
tilbake til Bilde-men�yen�.

Beskrivelse av alternativene under Andre 
innst.

Filmmodus•	 : registrerer n�år filmer sen�des, 
og forbedrer bildekvaliteten� for filmer. 
Trykk på Í eller Æ for å velge et altern�ativ 
fra listen�.

Merk  D
Altern�ativet Auto er valgt som stan�dard. 
Den�n�e fun�ksjon�en� er bare tilgjen�gelig for 
en�kelte AV-kilder.

Dynamisk kontrast•	 : Trykk på Í eller Æ 
for å velge På eller Av.

Merk   D
Den�n�e fun�ksjon�en� er ikke tilgjen�gelig for 
VGA-modus (PC).

NTSC-fargeton.•	 : Trykk på Í eller Æ for å 
justere bildets fargeton�e.

Merk   D
Den�n�e fun�ksjon�en� er bare tilgjen�gelig for 
AV-kilder av typen� NTSC.

Auto. format•	 : Gir automatisk passen�de 
format på bildet. Merk av ved å trykke på 
OK, eller trykk på Í eller Æ for å aktivere 
den�n�e fun�ksjon�en�.

Merk   D
Den�n�e fun�ksjon�en� er bare tilgjen�gelig 
for bestemte audiovisuelle kilder.  
Ikke tilgjen�gelig på alle TV-modeller.
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Stille klokken og 6.3 
tidsinnstilling

Du kan� stille klokkeslettet på TVen� og 
programmere tidsin�n�stillin�g for n�år TVen� skal 
slås automatisk av, og for vekkin�g.

Stille klokkeslettet
Trykk på 1. MENU på fjern�kon�trollen� og velg 
Oversikt > Funksjoner > Klokkeslett. 

Men�yen� Klokkeslett vises.

Velg altern�ativet 2. Tidsreferanse.

Tilbake

Klokkeslett 1 2 : 0 7
Vekking
Vekketid

En gang...

Vekkekanal
Tidsinnst. TV av

3
En gang...

Tidspkt. TV av

1 1 : 1 2

1 1 : 1 1

Ventemodus 0 0 : 4 5
Tidsreferanse - -

Klokkeslett

Bruk en� av fremgan�gsmåten�e un�der for å 3. 
stille klokkeslettet.

Fra en� tekst-TV-kan�al:  •	
Bytt til en� kan�al som viser tekst-TV. Hvis 
klokkeslettet er tilgjen�gelig på kan�alen�, 
vises klokkeslettet etter et par sekun�der. 

Man�uelt: •	
Velg altern�ativet Klokkeslett og 
trykk på Í eller Æ for å an�gi gjelden�de 
klokkeslett. In�n�stillin�gen� - - vises un�der 
altern�ativet Tidsreferanse.

Merk   D
Hvis strømmen� forsvin�n�er (en�ten� ved at 
TVen� kobles fra eller ved elektrisk feil), 
n�ullstilles klokkeslettet hvis det har blitt 
an�gitt man�uelt. Du må an�gi klokkeslettet på 
n�ytt. Kon�troller at klokkeslettet er korrekt, 
ved å sjekke det mot en� kan�al som har 
den�n�e in�formasjon�en�.

Programmere tidsinnstilling for TV av 

Du kan� an�gi at TVen� skal gå i stan�dby-modus 
på et bestemt tidspun�kt eller etter en� 
tidsforsin�kelse.

Angi tidsforsinkelse før TVen går i 
standby-modus

Trykk på 1. MENU på fjern�kon�trollen� og velg 
Oversikt > Funksjoner > Klokkeslett > 
Tidsforsink. TV av.

Men�yen� Tidsforsink. TV av vises.

Tilbake

Klokkeslett 1 2 : 0 7
Vekking
Vekketid

En gang...

Vekkekanal
Tidsinnst. TV av

3
En gang...

Tidspkt. TV av

1 1 : 1 2

1 1 : 1 1

Tidsforsink. TV av 0 0 : 4 5
Tidsreferanse - -

Klokkeslett

Trykk på 2. Í eller Æ for å an�gi 
tidsforsin�kelsen� før TVen� går automatisk i 
stan�dby-modus. (maks. 4 timer, i in�tervaller 
på 5 min�utter)

Velg 3. Av for å deaktivere den�n�e fun�ksjon�en�.

Angi klokkeslettet når TVen går i standby-
modus

Trykk på 1. MENU på fjern�kon�trollen� og velg 
Oversikt > Funksjoner > Klokkeslett > 
Tidsinnst. TV av.

Trykk på 2. Í eller Æ for å velge En gang 
eller Daglig. Velg Av for å deaktivere 
den�n�e fun�ksjon�en�.

Velg 3. Tidspkt. TV av. 

Trykk på 4. Í, Æ eller på n�ummerkn�appen�e 
for å an�gi tidspun�ktet du vil at TVen� skal gå 
i stan�dby-modus.
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Programmere vekking
Trykk på 1. MENU på fjern�kon�trollen� og velg 
Oversikt > Funksjoner > Klokkeslett 
> Vekking.

Trykk på 2. Í eller Æ for å velge En gang 
eller Daglig. Velg Av for å deaktivere 
den�n�e fun�ksjon�en�.

Tilbake

Klokkeslett 1 2 : 0 7

Ventemodus 0 0 : 4 5
Tidsreferanse - -

Vekketid
Vekkekanal
Tidsinnst. TV av

3
En gang...

Tidspkt. TV av

1 1 : 1 2

1 1 : 1 1

Vekking En gang...

Klokkeslett

Velg 3. Vekketid. 

Trykk på 4. Í, Æ eller n�ummerkn�appen�e for å 
an�gi tidspun�ktet du vil at TVen� skal slås på 
fra stan�dby-modus.

Velg 5. Vekkekanal. 

Trykk på 6. Í, Æ eller n�ummerkn�appen�e for å 
an�gi n�ummeret på kan�alen� som skal brukes 
til vekkin�g.

Trykk på 7. EXIT for å lukke men�yen�.

Trykk på 8. AV/PÅ-kn�appen� på 
fjern�kon�trollen� for å sette TVen� i stan�dby-
modus.

TVen� slås på automatisk på det 
programmerte tidspun�ktet, hvis du ikke 
avbryter ved å bruke fjern�kon�trollen�. Når 
TVen� er på

kan� du bruke alle fun�ksjon�er som •	
n�ormalt;

kan� du sette TVen� i stan�dby-modus. •	
I dette tilfellet deaktiveres Vekking-
fun�ksjon�en� for den� aktuelle dagen�;

hvis kan�alen� som er valgt fra men�yen�, er •	
låst, må du an�gi koden� for å åpn�e den�.

Bruke foreldrekontroll6.4 
Du kan� an�gi en� PIN-kode og begren�se tilgan�gen� 
til TVen� på følgen�de måte: 

Hin�dre tilgan�g til kan�aler og/eller •	
AV-programmer. 

Hin�dre en�drin�ger av tidsin�n�stillin�g for n�år •	
TVen� slås av, og for vekkin�g. 

Hin�dre tilgan�g til in�stallasjon�smen�yen�•	  slik at 
ikke kan�aler blir stilt in�n� uten� ditt samtykke. 

Åpne menyen Foreldrekontroll
Trykk på 1. MENU på fjern�kon�trollen� og velg 
Funksjoner > Foreldrekontroll. 

Definere en PIN-kode
Trykk på 1. MENU på fjern�kon�trollen� og velg 
Funksjoner > Foreldrekontroll > PIN-
kode.

Bruk n�ummerkn�appen�e på fjern�ekon�trollen� 2. 
til å taste en� firesifret kode. Skjermen� viser 
stjern�etegn� i stedet for tallen�e.

Tilbake
Velg kanal
Lås kanal
Lås frontpanel
Lås KLOKKESLETT
Lås INSTALLASJON
PIN-kode - - - -

Foreldrekontroll

Angi en PIN-kode: Tallknappene.

An�gi PIN-koden� en� gan�g til for å bekrefte.3. 

Merk  D
Velg en� kode som du lett kan� huske.

Merk  D
Når foreldrekon�troll er aktivert, må du 
taste PIN-koden� for å få tilgan�g til men�yen� 
Foreldrekontroll.
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Tilbakestille PIN-koden

Du kan� even�tuelt bruke un�iversalkoden� 0711 
for å tilbakestille PIN-koden�.

Låse en kanal eller et AV-program

Merk   D
Den�n�e fun�ksjon�en� er bare tilgjen�gelig hvis 
en	PIN-kode	er	definert.	Hvis du vil se på 
kan�aler eller AV-programmer som er låst, 
kan� du åpn�e dem og følge fremgan�gsmåten� 
på skjermen�. Låsen� aktiveres igjen� n�år du 
setter TVen� i stan�dby-modus.
Trykk på 1. MENU på fjern�kon�trollen� og velg 
Funksjoner > Foreldrekontroll > Velg 
kanal.

Trykk på 2. Í, Æ eller n�ummerkn�appen�e for 
å velge kan�alen� som skal låses. Trykk på Í 
eller Æ for å åpn�e AV-programmen�e.

Tilbake

Lås kanal
Lås frontpanel
Lås KLOKKESLETT
Lås INSTALLASJON
PIN-kode - - - -

Velg kanal 02

Foreldrekontroll

Trykk på 3. Í eller Æ for å merke av for 
altern�ativet Lås kanal.

Slik låser du opp en� kan�al eller et 
AV-program:

Åpn�e men�yen� •	 Foreldrekontroll ved å 
taste koden�.

Velg altern�ativet •	 Lås kanal.

Trykk på •	 Í eller Æ for å fjern�e merket. 

Trykk på •	 EXIT for å lukke men�yen�.

Låse knappene på TVen

Merk   D
Den�n�e fun�ksjon�en� er bare tilgjen�gelig hvis 
en	PIN-kode	er	definert.	Du	vil	trenge	
fjern�kon�trollen� for å kun�n�e bruke en�heten�.

Tilbake

Lås kanal

Lås KLOKKESLETT
Lås INSTALLASJON
PIN-kode - - - -

Velg kanal 02

Lås frontpanelel

Foreldrekontroll

Trykk på 1. MENU på fjern�kon�trollen� og velg 
Funksjoner > Foreldrekontroll > Lås 
frontpanel.

Trykk på 2. Í eller Æ for merke av for 
altern�ativet.

Slik låser du opp kn�appen�e på TVen�:

Åpn�e men�yen� •	 Foreldrekontroll ved å 
taste koden�.

Velg altern�ativet •	 Lås frontpanel.

Trykk på •	 Í eller Æ for å fjern�e merket. 

Trykk på •	 EXIT for å lukke men�yen�.

Låse menyen Klokkeslett

Merk   D
Den�n�e fun�ksjon�en� er bare tilgjen�gelig hvis 
en	kode	er	definert.	Når	denne	funksjonen	
er aktivert, må du an�gi PIN-koden� for å 
åpn�e men�yen� Klokkeslett.
Trykk på 1. MENU på fjern�kon�trollen� og velg 
Funksjoner > Foreldrekontroll > Lås 
KLOKKESLETT. 
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Trykk på 2. Í eller Æ for merke av for 
altern�ativet.

Tilbake

Lås kanal

Lås INSTALLASJON
PIN-kode - - - -

Velg kanal 02

Lås frontpanel
Lås KLOKKESLETT

Foreldrekontroll

Slik låser du opp men�yen� Klokkeslett:

Åpn�e men�yen� •	 Foreldrekontroll ved å 
taste PIN-koden�.

Velg altern�ativet •	 Lås KLOKKESLETT.

Trykk på •	 Í eller Æ for å fjern�e merket. 

Trykk på •	 EXIT for å lukke men�yen�.

Låse menyen Installasjon

Merk   D
Den�n�e fun�ksjon�en� er bare tilgjen�gelig hvis 
en	kode	er	definert.	Når	denne	funksjonen	
er aktivert, må du an�gi PIN-koden� for å 
åpn�e men�yen� Installasjon.
Trykk på 1. MENU på fjern�kon�trollen� og velg 
Funksjoner > Foreldrekontroll > Lås 
INSTALLASJON.

Trykk på 2. Í eller Æ for merke av for 
altern�ativet.

Tilbake

Lås kanal

PIN-kode - - - -

Velg kanal 02

Lås frontpanel
Lås KLOKKESLETT
Lås INSTALLASJON

Foreldrekontroll

Slik låser du opp men�yen� Installasjon:

Åpn�e men�yen� •	 Foreldrekontroll ved å 
taste koden�.

Velg altern�ativet •	 Lås INSTALLASJON.

Trykk på •	 Í eller Æ for å fjern�e merket. 

Trykk på •	 EXIT for å lukke men�yen�.
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Tilpasse TVen6.5 

Angi preferanser

Når preferan�sen�e er kon�figurert, er de i bruk til 
de kon�figureres på n�ytt.

Trykk på 1. MENU på fjern�kon�trollen� og velg 
Installasjon > Preferanser.

Men�yen� Preferanser vises.

Vis kanalnummer hele tiden eller ikke i det hele tatt.
Merke av i boksen: </>-knappene.

Tilbake

Språk
Maks TV-volum
Strømsparing

Norsk...
Permanent PR nr.

Preferanser

Trykk på 2. EXIT for å lukke men�yen�. 

Velg 3. Tilbake og trykk på OK for å gå 
tilbake til men�yen� Installasjon.

Beskrivelse av preferanser

Permanent PR nr.•	 : Viser kon�tin�uerlig 
n�ummeret på kan�alen� du ser på. Du 
aktiverer fun�ksjon�en� ved å trykke på Í, Æ 
eller OK for å merke av for altern�ativet.

Språk•	 : Trykk på Í eller Æ for å velge 
men�yspråk.

Merk  D
Når du velger et språk, blir språket brukt på 
men�yen�e umiddelbart.

Maks TV-volum: •	 An�gir maksimalt volum. 
Trykk på Í eller Æ for å an�gi volumet. Hvis 
du vil høre lydn�ivået du har an�gitt, trykker 
du på OK-kn�appen� og holder den� in�n�e i 
n�oen� sekun�der.

Strømsparing•	 : Når strømsparin�g er 
aktivert, går TVen� automatisk i stan�dby-
modus etter ti min�utter hvis den� 

ikke mottar sign�aler på kan�alen� eller 
AV-programmet som er valgt. Du aktiverer 
den�n�e modusen� ved å trykke på Í, Æ eller 
OK for å merke av for altern�ativet.

Konfigurere AV-kontakter

Du kan� kon�figurere TVen� i hen�hold til utstyret 
du kobler til den�.

Trykk på 1. MENU på fjern�kon�trollen� og velg 
Installasjon > AV-innstillinger.

Men�yen� AV-innstillinger vises.

Tilbake

AV 1 video-inndata

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-innstillinger

Angi navn på enheten som er koblet 

Følg in�struksjon�en�e på skjermen� for å 
kon�figurere AV-kon�takten�e.

AV 1 navn•	 :  
Ved behov en�drer du n�avn�et på følgen�de 
måte:

Trykk på •	 Æ for å velge EXT 1_ _ _.

Trykk på •	 Î og ï for å velge en� bokstav, 
et tall eller et symbol.

Trykk på •	 Æ for å gå til n�este tegn�. 

Gjen�ta fremgan�gsmåten� over til n�avn�et •	
er an�gitt.Trykk på OK for å bekrefte. 

AV 1 video-inndata•	 :  Trykk på Í eller Æ 
for å velge typen� videosign�al som overføres fra 
utstyret som er koblet til EXT 1-kon�takten�. 
Velg RGB hvis det ikke vises n�oe bilde n�år 
du kobler til en� spillkon�soll.

EXT 2-CVBS name•	 : Ved behov en�drer 
du n�avn�et på samme måte som for AV 1 
navn. Bytt EXT 1_ _ _ med EXT 2_ _ _.
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AV 3 navn•	 : Ved behov en�drer du n�avn�et 
på samme måte som for AV 1 navn. Bytt  
EXT 1_ _ _ med EXT 3_ _ _.

EXT 2-YPbPr name•	 :  Ved behov en�drer 
du n�avn�et på samme måte som for AV 1 
navn. Bytt EXT 1_ _ _ med EXT 2_ _ _.

HDMI navn•	 : Ved behov en�drer du n�avn�et 
på samme måte som for AV 1 navn. Bytt 
EXT 1_ _ _ med HDMI_ _ _.

PC navn•	 : Ved behov en�drer du n�avn�et på 
samme måte som for EXT 1 navn. Bytt 
EXT 1_ _ _ med PC_ _ _.

Trykk på •	 EXIT for å lukke men�yen�. Velg 
Tilbake og trykk på OK for å gå tilbake til 
men�yen� Installasjon.

Bruke tekst-TV6.6 

Tekst-TV er tilgjen�gelig i man�ge lan�d og 
un�der en� rekke n�avn� (TOP Text, Fastext, 
FLOF text, Videotext). Tekst-TV leveres som 
en� gratistjen�este fra krin�gkastin�gsselskapen�e. 
Den�n�e tjen�esten� in�n�eholder en� men�gde 
in�formasjon�, blan�t an�n�et værmeldin�g, 
sportsresultater, n�yheter og spill, og er alltid 
tilgjen�gelig. In�formasjon�en� vises på sider eller 
er organ�isert i emn�er som er spesifisert med 
farger på skjermen�. Du får tilgan�g til den�n�e 
in�formasjon�en� helt en�kelt ved å trykke på 
fargekn�appen�e på fjern�kon�trollen�.

SMART

TELETEXT

SOURCE

DUAL I-II

Åpne tekst-TV
Trykk på 1. TELETEXT-kn�appen� på 
fjern�kon�trollen�. Hovedsiden� vises.

Slik velger du en� side med fjern�kon�trollen�: 2. 

An�gi siden�ummeret med •	
n�ummerkn�appen�e.

Trykk på P +/- for å vise n�este eller •	
forrige side.

Trykk på en� fargekn�app for å velgeen� av •	
de fargekodede elemen�ten�e på bun�n�en� 
av skjermen�.

3.   Trykk på TELETEXT en� gan�g til for å slå 
av tekst-TV.

Velge undersider påtekst-TV

En� tekst-TV-side kan� ha flere un�dersider. Hvis 
den� gjelden�de siden� har un�dersider, vises 
siden�ummeret i grøn�t. 

Trykk på 1. TELETEXT på fjern�kon�trollen�.

Velg en� tekst-TV-side.2. 
Trykk på 3. Í eller Æ for å åpn�e modusen� for 
direkte tilgan�g til un�dersider. Skjermen� ser 
slik ut: 185 0001. 

Tast in�n� det 4-sifrede n�ummeret  4. 
(f.eks. 0003) for å åpn�e øn�sket un�derside.

Du kan� også trykke på 5. P +/- for å gå 
gjen�n�om alle un�dersiden�e.

Navigere i tekst-TV-sider

Trykk på Î og ï på n�avigatoren� for å velge en� 
av følgen�de fun�ksjon�er:

Merk   D
For 20-tommers modeller trykker du på 
MENU i TXT-modus for å aktivere følgen�de 
fire	ikoner.

Stopp•	
In�formasjon�en� spres over flere un�dersider, 
og siden�e vises etter hveran�dre. Hvis du vil 
slutte å bla i un�dersiden�e, velger du STOP 
og trykker på OK. Trykk på OK en� gan�g til 
for å bla på n�ytt 

Hvis du velger STOP og symbolet en�drer 
farge, fin�n�es det in�gen� un�dersider. 
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Skjulte svar•	
Hvis du vil vise et skjult svar (f.eks. i spill), 
velger du ? og trykker på OK. 

- Trykk på OK en� gan�g til for å skjule 
svaret.

- Trykk på MENU, ikon�et ? byttes ut med 
C i n�avigatoren�. Deretter trykker du på Í 
eller Æ for å velge tegn�sett (se side 14 for 
alle tilgjen�gelige tegn�sett). 

Zoom•	
Velg  og trykk på OK: én� gan�g for 
å zoome in�n� på den� øverste delen� av 
skjermen�, to gan�ger for å zoome in�n� på den� 
n�ederste delen�, tre gan�ger for å gå tilbake 
til n�ormal visn�in�g.

Delt skjerm•	
Velg  og trykk på OK. Tekst-TV vises 
bare i høyre halvdel av skjermen�. Trykk på 
TELETEXT-kn�appen� for å veksle mellom 
full og delt skjerm.

Andre tekst-TV-funksjoner

Nyhetsmelding•	
Når en� n�yhetsmeldin�g oppdages, byttes 
ikon�et  ut med  N  i n�avigatoren�. 
Velg ikon�et og trykk på OK for å vise 
n�yhetsmeldin�gen�. Ved oppdaterin�ger 
aktiveres tekst-TV-fun�ksjon�en�, og den� n�ye 
in�formasjon�en� vises.

Teksting•	
Noen� kan�aler leverer tekstin�g for en�kelte 
programmer. Nummeret på den� aktuelle 
siden� vises på tekst-TV-siden� som 
in�n�eholder in�n�holdsfortegn�elsen�.

Hvis du vil vise tekstin�g, åpn�er du tekst-
TV og taster n�ummeret til siden� som 
viser tekstin�g. Når siden� er fun�n�et, 
vises tekstin�gen� i TV-bildet. Navigatoren� 
forsvin�n�er etter et par sekun�der. Vil du vise 
den� på n�ytt, trykker du på TELETEXT.

Alarmside•	

I en�kelte lan�d (Span�ia, Ben�elux osv.) kan� du 
an�gi at visse tekst-TV-sider med alarm skal 
vises på et bestemt tidspun�kt.

Dette gjør du ved å vise den� aktuelle 
alarmsiden� og åpn�e un�dersidemodus. 
An�gi klokkeslettet i stedet for 
un�dersiden�ummeret (f.eks. 1705 for 17.05) 
og trykk på EXIT. Siden� lukkes og vises 
igjen� på det an�gitte klokkeslettet, forutsatt 
at du ikke bytter kan�aler eller slår av TVen�.

Direkte tilgang•	
De gule og blå kn�appen�e på fjern�kon�trollen� 
gir direkte tilgan�g til sider med n�umre som 
vises i gult og blått n�ederst på skjermen�.

Fastext (FLOF)•	
Fastext har et felt n�ederst på skjermen� 
som er delt in�n� i fargede deler. Fargen�e 
represen�terer koblin�ger til emn�en�e. Trykk 
på fargekn�appen� på fjern�kon�trollen� for å 
åpn�e emn�et.

TOPtext•	
TOPtext har et gult og blått felt n�ederst på 
siden�. Det blå feltet viser et emn�e du får 
direkte tilgan�g til ved å trykke på den� blå 
kn�appen�. Det n�este emn�et vises deretter i 
den� blå delen�.

Det gule feltet viser en� artikkel du får 
direkte tilgan�g til ved å trykke på den� 
gule kn�appen�. Den� n�este artikkelen� vises 
deretter i den� gule delen�.

Trykk på EXIT for å avslutte tekst-TV.



NO-27

N
O

rS
K

N
O

Kontakter

Hodetelefon� ut (stereo min�ijack)•	

TV-ANTENNE•	

EXT 3: S-VIDEO•	

EXT 2:  YPbPr/CVBS, Audio L/r in�n�•	

EXT 1 (SCArT): Audio L/r, •	
CVBS in�n�/ut, rGB

VGA (PC)•	

HDMI•	

VGA AUDIO: Min�ijack audio in�n�•	

Strøm

Nettspen�n�in�g: AC 100–240 V (±10 %).•	

Strømforbruk og stan�dby-strømforbruk:  •	
Se de tekn�iske spesifikasjon�en�e på 
www.philips.com

Omgivelsestemperatur: 5ºC–35ºC•	

Spesifikasjonene	kan	endres	uten	varsel.	Hvis	du	vil	ha	mer	detaljerte	spesifikasjoner,	kan	du	gå	til	
www.philips.com/support.

Tekniske 7. 
spesifikasjoner

Skjermoppløsninger som støttes

PC-formater•	  
Oppløsn�in�g  Oppdaterin�gshastighet 
640 x 480  60 Hz 
800 x 600  60 Hz 
1024 x 768  60 Hz

Merk   D
Modell 20PFL3403 støtter bare formatet 
640 x 480 60 Hz.

Videoformater•	  
Oppløsn�in�g  Oppdaterin�gshastighet 
480i  60 Hz 
480p  60 Hz 
576i  50 Hz 
576p  50 Hz 
720p  50 Hz, 60 Hz 
1080i  50 Hz, 60 Hz

Merk  D
Modell 20PFL3403 støtter bare formaten�e 
480i 60 Hz, 480p 60Hz, 576i 50Hz og 576p 
50Hz.

Tuner / Mottak / Sending

An�ten�n�ein�n�gan�g: 75 ohm koaksial (IEC75)•	

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

Fjernkontroll

Batterier: 2 x AAA (type Lr03)•	
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Tom skjerm i VGA (PC)-modus

TVen� gjen�kjen�n�er kan�skje ikke oppløsn�in�gen� •	
som er an�gitt på PCen�. En�dre til beste 
oppløsn�in�g eller an�dre stan�dardoppløsn�in�ger 
for PC-systemet.

Kon�troller kon�takten�e.•	

Snø og forstyrrelser

Hvis an�ten�n�en� er plassert akkurat in�n�en�for •	
rekkevidden� av TV-sign�alet, der sign�alet er 
svakt, kan� det oppstå forstyrrelser i form 
av prikker på bildet. Når sign�alet er svært 
svakt, er det kan�skje n�ødven�dig å mon�tere 
en� spesialan�ten�n�e for å forbedre mottaket.

Juster plasserin�gen� og retn�in�gen� på den� •	
in�n�en�dørs/uten�dørs an�ten�n�en�.

Kon�troller kon�takten� på an�ten�n�en�.•	

Fin�juster kan�alen�.•	

Prøv en� an�n�en� kan�al. Det kan� være en� •	
krin�gkastin�gsfeil.

Tenning

Svarte prikker eller van�n�rette striper vises, •	
eller bildet flimrer eller flyter. Dette er 
van�ligvis forårsaket av forstyrrelser fra 
ten�n�in�gssystemet på biler, n�eon�lys, elektriske 
driller eller an�dre elektriske apparater.

Dobbeltbilde

Dobbeltbilder forårsakes av at TV-sign�alet •	
følger to ban�er. Den� en�e er den� direkte 
ban�en�, den� an�dre er refleksjon�er fra høye 
bygn�in�ger, fjell eller an�dre objekter. Det kan� 
hen�de bildekvaliteten� forbedres ved å en�dre 
retn�in�gen� på an�ten�n�en�.

Radiostøy

Den�n�e forstyrrelsen� fører til •	
bølgebevegelser eller diagon�ale striper og 
i en�kelte tilfeller dårligere kon�trast i bildet. 
Fin�n� og fjern� kilden� til radiostøyen�.

Feilsøking8. 

En�kelte problemer som kan� oppstå med TVen�, 
kan� korrigeres ved å bruke listen� n�eden�for.

Det er bilde, men ingen lyd
Kon�troller at sikrin�gen� eller effektbryteren� 1. 
virker.

Koble en� an�n�en� elektrisk en�het til uttaket 2. 
for å kon�trollere at det virker og er slått på.

Det er dårlig kon�takt mellom støpselet og 3. 
uttaket.

Kon�troller sign�alkilden�.4. 

Ingen farge
En�dre fargesystemet.1. 

Juster fargemetn�in�gen�.2. 

Prøv en� an�n�en� kan�al. Det kan� hen�de 3. 
programmet som mottas, er i svart-hvitt.

Fjernkontrollen virker ikke
Bytt batterien�e.1. 

Batterien�e er ikke satt in�n� riktig.2. 

Strømledn�in�gen� er ikke koblet til.3. 

Det er ikke bilde, men normal lyd
Juster lysstyrken� og kon�trasten�.1. 

Det kan� være en� krin�gkastin�gsfeil.2. 

Det er normalt bilde, men ingen lyd
Trykk på 1. VOLUM + for å øke volumet.

Volumet er slått av. Trykk på 2. MUTE for å 
slå på lyden�.

En�dre lydsystem.3. 

Det kan� være en� krin�gkastin�gsfeil.4. 

Bildet er bølgete

Van�ligvis forårsaket av lokale forstyrrelser, •	
for eksempel biler, dagslyslamper og 
hårføn�ere. Juster an�ten�n�en� for å redusere 
forstyrrelsen�e.
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