
Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

SV BRUKSANVISNING

DA BRUGSANVISNING

NO BRUKSANVISNING

FI KÄYTTÖOPAS

RU РУΚΟΒΟДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

CS UŽIVATELSKÁ PŘĺRUČKA

TR KULLANIM KILAVUZU



Country Number Tariff
Austria 0810 000205  €0.07/min 
Belgium 078250145 €0.06/min 
Bulgaria +3592 489 99 96 local
Croatia 01 3033 754 local
Czech Rep 800142840 free
Denmark 3525 8759 local 
Finland 09 2311 3415 local
France 0821 611655 €0.09/min 
Germany 01803 386 852 €0.09/min 
Greece 0 0800 3122 1280 free 
Hungary 0680018189 free
Ireland 01 601 1777 local
Italy 840320086 €0.08/min 
Luxembourg 40 6661 5644 local 
Netherlands 0900 8407 €0.10/min 
Norway 2270 8111 local
Poland 0223491504 local
Portugal 2 1359 1442 local
Romania 1-203-2060 local
Russia (495) 961-1111 local
Serbia +381 114 440 841 local
Slovakia 0800 004537 free
Slovenia 01 280 95 22 local
Spain 902 888 784 €0.10/min
Sweden 08 5792 9100 local
Switzerland 0844 800 544 local
Turkey 0800 261 3302 local
UK 0870 900 9070 local
Ukraine 044 254 2392 local

www.philips.com/support
Model 
Serial 

This information is correct at the time of press. For updated contact information, refer to 
www.philips.com/support.



Indholdsfortegnelse

1 Vigtigt  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  3

1.1 Sikkerhed�  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.2 Ved�ligehold�else af skærmen� . . . . . . . . . . . 4

1.3 Miljøoplysn�in�ger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2 Dit tv  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  5

2.1 Oversigt over tv'et . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

3 Kom godt i gang � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  7

3.1 Placer tv'et  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

3.2 Mon�ter tv'et på væggen� . . . . . . . . . . . . . . 7

3.3 Tilslut an�ten�n�ekablet.  . . . . . . . . . . . . . . . . 8

3.4 Tilslut strømkablet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

3.5 Hån�d�tér kabler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

3.6 Sæt batterier i fjern�betjen�in�gen� . . . . . . . . 8

3.7 Tæn�d� for tv'et. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

3.8 Første opsætn�in�g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

4 Brug dit tv   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  10

4.1 Tæn�d�/sluk tv'et, eller sæt d�et  
 på stan�d�by. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

4.2 Se tv  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

4.3 Se tilslutted�e en�hed�er  . . . . . . . . . . . . . . 11

4.4 Brug tekst-tv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

5 Flere funktioner på tv'et  � � � � � � � � � � �  12

5.1 Oversigt over fjern�betjen�in�g  . . . . . . . . . 12

5.2 Brug tv-men�uer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

5.3 Juster billed�- og lyd�in�d�stillin�ger  . . . . . . . 15

5.4 Skift til tilstan�d�en� Forretn�in�g  
 eller Hjem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

5.5 Brug avan�cered�e tekst-tv-fun�ktion�er . . . 18

5.6 Brug d�en� elektron�iske  
 programoversigt (EPG)�. . . . . . . . . . . . . . 18

5.7 Juster fun�ktion�sin�d�stillin�ger  . . . . . . . . . . 19

5.8 Brug un�d�ertekster  . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

5.9 Lyt til d�igitale rad�iokan�aler. . . . . . . . . . . 22

5.10 Opd�ater tv-softwaren�  . . . . . . . . . . . . . . 22

6 Installer kanaler  � � � � � � � � � � � � � � � � � �  22

6.1 In�staller kan�aler automatisk . . . . . . . . . . 22

6.2 In�staller kan�aler man�uelt  . . . . . . . . . . . . 23

6.3 Organ�iser kan�aler . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

6.4 Omd�øb kan�aler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

6.5 Afin�staller eller gen�in�staller kan�aler. . . . 24

6.6 Opd�ater kan�allisten� man�uelt  . . . . . . . . . 25

6.7 Test af d�igital mod�tagelse . . . . . . . . . . . . 25

7 Tilslut enheder  � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  26

7.1 Oversigt over tilslutn�in�ger . . . . . . . . . . . 26

7.2 Tilslut en�hed�er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

7.3 Opsæt en�hed�er. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

7.4 Brug Philips EasyLin�k  . . . . . . . . . . . . . . . 29

7.5 Forbered� tv'et til d�igitale tjen�ester  . . . . 29

8 Tekniske specifikationer� � � � � � � � � � � �  31

9 Fejlfinding � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  32

9.1 Gen�erelle problemer med� tv'et   . . . . . . 32

9.2 Problemer med� tv-kan�alern�e . . . . . . . . . 32

9.3 Problemer med� billed�et . . . . . . . . . . . . . 32

9.4 Problemer med� lyd�. . . . . . . . . . . . . . . . . 33

9.5 Problemer med� HDMI-tilslutn�in�gen�. . . . 33

9.6 Problemer med� pc-tilslutn�in�g   . . . . . . . . 33

9.7 Kon�takt os  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33



2008 © 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. 
Reparationer må kun udføres af 
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.

Overhold�else af EMF
Koninklijke Philips Electronics 
N.V.fremstiller og sælger mange 
produkter, der målrettes mod 

VESA, FDMI og VESA Mounting 
Compliant-logo'et er Video 
Electronics Standards Associations 
varemærker.

® Kensington og Micro Saver er 
registrerede USA-varemærker 
tilhørende ACCO World 
Corporation med udstedte og 
igangværende ansøgninger om 
registreringer for tilsvarende 
anvendelser i andre lande. Alle 
andre registrerede og uregistrerede 
varemærker tilhører de respektive 
ejere.

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 af deres produkter.

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

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.

Copyright



DA-3

D
A

Vigtigt1 

Tillykke med� d�it køb, og velkommen� til Philips! 

Læs d�en�n�e brugervejled�n�in�g, før d�u an�ven�d�er 
d�ette prod�ukt.

Vær meget opmærksom på d�ette afsn�it, 
og følg sikkerhed�sin�struktion�ern�e og 
vejled�n�in�gen� i ved�ligehold�else af skærmen� n�øje. 
Prod�uktgaran�tien� gæld�er ikke, hvis skad�er 
skyld�es man�glen�d�e brug af d�isse in�struktion�er.

Du kan� få alle ford�elen�e ved� d�en� support, som 
Philips yd�er, ved� at registrere d�it prod�ukt på 
www.philips.com/welcome.

Mod�el- og serien�ummer på tv'et fin�d�es bag på 
samt på emballagen�.

Sikkerhed1�1 
Hvis tv'et tran�sporteres ved� lave •	
temperaturer (un�d�er 5 °C)�, skal d�u åbn�e 
kassen� og ven�te med� ud�pakn�in�gen�, in�d�til 
tv'et har rumtemperatur.

Ud�sæt ikke tv'et, fjern�betjen�in�gen� eller •	
batteriern�e til fjern�betjen�in�gen� for regn� 
eller van�d�.

An�brin�g ikke behold�ere med� van�d� eller •	
an�d�re væsker på eller i n�ærhed�en� af tv'et. 
Det kan� med�føre elektrisk stød� at spild�e 
væsker på tv'et. Hvis d�u spild�er væske på 
tv'et, må d�u ikke bruge d�et. Træk med� d�et 
samme stikket ud� af stikkon�takten�, og få 
tv'et efterset af en� kvalificeret tekn�iker.

Sæt ikke gen�stan�d�e in�d� i ven�tilation�shullet. •	
Det kan� beskad�ige tv'et.

For at un�d�gå 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�ærhed�en� af åben� ild� (f.eks. 
stearin�lys)� og an�d�re varmekild�er, herun�d�er 
d�irekte sollys.

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

Hvis d�u placerer tv'et på en� flad�, solid� •	
overflad�e, må kun� d�en� levered�e fod� bruges. 
Flyt ikke tv'et, hvis fod�en� ikke er skruet 
korrekt sammen� med� tv'et.

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

Hvis tv'et er mon�teret på en� d�rejefod� eller •	
d�rejearm, skal d�u sørge for, at strømkablet 
ikke belastes, n�år tv'et d�rejes. Belastn�in�g 
af strømkablet kan� løsn�e forbin�d�elser og 
med�føre gn�istd�an�n�else eller bran�d�.

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

Sørg for, at strømkablet er let tilgæn�gelig, så •	
tv'et n�emt kan� kobles fra strømforsyn�in�gen�.

Det kan� med�føre perman�en�t tab af hørelse, •	
hvis d�u bruger øre- eller hoved�telefon�er 
med� høj lyd�styrke. Selvom en� høj lyd�styrke 
kan� virke n�ormalt med� tid�en�, kan� d�et 
beskad�ige hørelsen�. Du kan� beskytte d�in� 
hørelse ved� ikke at ben�ytte øretelefon�er 
eller hoved�telefon�er med� høj lyd�styrke i 
læn�gere tid�.

Når d�u trækker tv'ets stik ud� af •	
stikkon�takten�, skal d�u: 
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Slukke for tv'et og d�erefter 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 

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 mid�ler som 
f.eks. almin�d�elige ren�gørin�gsmid�ler, d�a d�e 
kan� beskad�ige skærmen�.

For at un�d�gå d�eformation�er eller falmed�e •	
farver skal van�d�d�råber tørres af så hurtigt 
som muligt.

Rør, skub, gn�id� eller slå ikke på skærmen� •	
med� n�oget hård�t, d�a d�ette kan� beskad�ige 
skærmen� perman�en�t.

Hvis d�et er muligt, skal d�u un�d�gå station�ære •	
billed�er, d�er bliver på skærmen� i læn�gere 
tid�. Eksempler omfatter skærmmen�uer, 
tekst-tv-sid�er, sorte bjælker eller 
aktiemarked�s-streamere. Hvis d�u er n�ød�t til 
at bruge station�ære billed�er, skal d�u sæn�ke 

skærmkon�trast og lysstyrke for at un�d�gå 
beskad�igelse af skærmen�.

1�3 Miljøoplysninger

Genbrug af emballagen

Emballagen� til d�ette prod�ukt er beregn�et til 
gen�brug. Kon�takt d�e lokale myn�d�ighed�er for 
at få oplysn�in�ger om, hvord�an� emballagen� kan� 
gen�bruges.

Bortskaffelse af det brugte produkt

Prod�uktet er fremstillet af materialer og 
kompon�en�ter af høj kvalitet, d�er kan� gen�bruges. 
Når d�u ser affald�sspan�d�ssymbolet med� kryd�set 
på et prod�ukt, betyd�er d�et, at prod�uktet er 
un�d�erlagt d�et europæiske d�irektiv 2002/96/EF: 

Bortskaf ikke d�et brugte prod�ukt sammen� med� 
an�d�et hushold�n�in�gsaffald�. Forhan�d�leren� kan� give 
d�ig oplysn�in�ger om korrekt bortskaffelse af 
prod�uktet. Ukon�trolleret bortskaffelse af affald� 
skad�er båd�e miljøet og men�n�eskers helbred�.

Bortskaffelse af brugte batterier

De med�følgen�d�e batterier in�d�ehold�er 
ikke kviksølv eller cad�mium. Bortskaf d�e 
med�følgen�d�e og alle an�d�re brugte batterier i 
overen�sstemmelse med� lokale forskrifter.

Strømforbrug

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

Yd�erligere prod�uktspecifikation�er fin�d�es i 
prod�uktbrochuren� på www.philips.com/support.
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Dit tv2 

Dette kapitel giver d�ig et overblik over tv'ets 
ofte ben�ytted�e betjen�in�ger og fun�ktion�er.

2�1 Oversigt over tv'et

Betjeningsknapper og indikatorer på 
siden

POWER

PROGRAM

MENU

VOLUME

1

2

4

3

5

POWER1. 

PROGRAM +/-2. 

MENU3. 

VOLUME +/-4. 

Stan�d�byin�d�ikator /sen�sor til fjern�betjen�in�g5. 

Stik på siden

Brug stikken�e på sid�en� af tv'et til mobile 
en�hed�er, f.eks. en� HD-vid�eooptager eller 
-spillekon�sol. Du kan� også tilslutte et sæt 
hoved�telefon�er.

Stik bag på

Brug tilslutn�in�gern�e bag på tv'et til at tilslutte 
an�ten�n�en� og an�d�re faste en�hed�er såsom en� 
HD-d�iskafspiller, -d�vd�-afspiller eller 
vid�eooptager.

Bemærk   D
Yd�erligere oplysn�in�ger om tilslutn�in�ger 
findes	under	Afsnit 7 Tilslut enheder.
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. 1. Tæn�d�/sluk

SOURCE2. 

TELETEXT3. 

FARVETASTER4.  
Vælger opgaver eller tekst-tv-sid�er.

Í5. , Æ, Î, ï, OK 
Navigation�s- eller markørtaster

MENU6.  

P +/- 7. 
Program op/n�ed�

”8.  +/- 
Lyd�styrke op/n�ed�

Avan�cered�e oplysn�in�ger om fjern�betjen�in�gen� 
fin�d�es i afsnit 5.1 Oversigt over fjernbetjeningen.

Fjernbetjening

1

2
3

4

5

6

7

8



DA-7

D
A

3 Kom godt i gang

Dette afsn�it hjælper d�ig 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 stan�d�eren�.

3�1 Placer tv'et

Ud� over at læse og forstå 
sikkerhed�sin�struktion�ern�e i afsnit 1.1 skal d�u 
overveje følgen�d�e, in�d�en� d�u placerer tv'et:

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

Placer tv'et, hvor lys ikke fald�er d�irekte på •	
skærmen�.

Tilslut en�hed�ern�e, før d�u placerer tv'et.•	

•	 Tv'et er ud�styret med� stik til en� 
Ken�sin�gton�-sikkerhed�slås til tyverisikrin�g på 
bagsid�en�. Hvis en� Ken�sin�gton�-sikkerhed�slås 
tilsluttes (følger ikke med�)�, skal tv'et 
placeres in�d�en� for rækkevid�d�e af en� fast 
gen�stan�d� (såsom et bord�)�, d�er n�emt kan� 
fastgøres til låsen�

3�2 Monter tv'et på væggen

ADVARSEL   B
Vægmontering af tv'et bør kun 
foretages af kvalificerede montører. 
Koninklijke Philips Electronics N�V� er 
ikke ansvarlig for forkert montering, 
som medfører ulykker eller 
personskade�

Trin 1 Køb et  B VESA-kompatibelt 
vægbeslag

Alt efter størrelsen� på tv-skærmen� skal d�u 
købe et af følgen�d�e vægbeslag:

Størrelse 
på 
tv-skærm 
(tommer/
cm)

VESA-
kompatibelt 
vægbeslag 
(millimeter)

Særlige 
instruktioner

19”/48 cm

20”/51 cm

22”/56 cm

Fast 100 x 100 In�gen�

26”/66 cm Fast 100 x 200 In�gen�

Trin 2 Tilslut kabler

Tilslut an�ten�n�ekablet, strømkablet og alle an�d�re 
en�hed�er bag på tv'et som beskrevet i følgen�d�e 
afsn�it.

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

ADVARSEL   B
Benyt kun de medfølgende bolte (M4 
til alle modeller) og afstandsstykker 
(4 cm) til at fastgøre det VESA-
kompatible vægbeslag til tv’et� De 
medfølgende bolte er udformet, 
så de svarer til vægten af tv’et, og 
de medfølgende afstandsstykker 
er udviklet med henblik på nem 
håndtering af kabler�

Bemærk   D
Alt efter d�it VESA-kompatible vægbeslag 
kan� d�et være n�ød�ven�d�igt at ad�skille 
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mon�terin�gsplad�en� fra vægbeslaget af 
hen�syn� til n�emmere in�stallation�. Se 
d�okumen�tation�en� til d�et VESA-kompatible 
vægbeslag for at få an�visn�in�ger.

3�3 Tilslut antennekablet�
Fin�d� 1. TV ANTENNA-tilslutn�in�gen� bag på 
tv'et.

Slut d�en� en�e en�d�e af et an�ten�n�ekabel 2. 
(følger ikke med�)� til TV ANTENNA-
tilslutn�in�gen�. Brug en� ad�apter, hvis 
an�ten�n�ekablet ikke passer.

Slut d�en� an�d�en� en�d�e af an�ten�n�ekablet til 3. 
an�ten�n�estikket, og sørg for, at kablet sid�d�er 
god�t fast i begge en�d�er.

3�4 Tilslut strømkablet

ADVARSEL   B
Kontroller, at strømspændingen svarer 
til den spænding, der er angivet bag 
på tv'et� Indsæt ikke netledningen, hvis 
spændingen er anderledes�

For at tilslutte strømkablet�

Bemærk   D

Placerin�gen� af n�etstikket varierer alt efter 
tv-mod�el.
Fin�d� 1. AC IN-n�etstikket bag på eller på 
un�d�ersid�en� af tv'et.

Slut strømkablet til 2. AC IN-n�etstikket.

Slut strømkablet til en� stikkon�takt, og sørg 3. 
for, at d�et sid�d�er god�t fast i begge en�d�er.

3�5 Håndtér kabler

Før strømkablet, an�ten�n�ekablet og alle an�d�re 
en�hed�skabler gen�n�em kabelhold�eren� (1)� bag på 
tv'et. 

1

3�6 Sæt batterier i 
fjernbetjeningen

Skub batterid�ækslet af bag på 1. 
fjern�betjen�in�gen�.
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AIsæt d�e to med�følgen�d�e batterier (størrelse 2. 

AAA, type LR03)�. Sørg for at ven�d�e 
batteriern�e d�en� rigtige vej (se efter + og - i 
batteriern�es en�d�er, og sørg for, at d�e passer 
til markerin�gern�e i batterirummet)�.

Skub d�ækslet tilbage på plad�s.3. 

Bemærk   D
Fjern� batteriern�e, hvis d�u ikke bruger 
fjern�betjen�in�gen� i læn�gere tid�.

3�7 Tænd for tv'et

Når d�u første gan�g tæn�d�er for tv'et, skal d�u 
kon�trollere, at strømkablet er tilsluttet korrekt. 
Tryk på POWER på sid�en� af tv'et, n�år d�u er 
klar.

Bemærk   D
På visse tv-mod�eller er d�u n�ød�t til at trykke 
på og hold�e POWER n�ed�e i op til to 
sekun�d�er. Fjern�syn�et kan� bruge op til 15 
sekun�d�er på at starte. 

Første opsætning3�8 

Når d�u tæn�d�er for tv'et første gan�g, vises 
d�er en� men�u på skærmen�. I d�en�n�e men�u 
bliver d�u bed�t om at vælge lan�d� og sprog for 
men�uern�e:Tryk på kn�appen� MENU for at vise 
men�uen�, hvis d�en� ikke vises.

Tryk på 1. Î or ï for at vælge et sprog, og 
tryk på OK for at bekræfte d�it valg.

Tryk på 2. Î eller ï for at vælge et lan�d�, og 
tryk på OK for at bekræfte d�it valg.
Søgn�in�gen� starter automatisk. Alle 
tilgæn�gelige tv-programmer og 

rad�iostation�er gemmes. Den�n�e proces tager 
et par min�utter. Displayet viser status for 
søgn�in�gen� og an�tallet af fun�d�n�e programmer. 

Bemærk   D
Hvis	der	ikke	findes	nogen	programmer,	skal	
du	se	afsnit	9	Fejlfinding.
Hvis sen�d�eren� eller kabeln�etværket 
sen�d�er d�et automatiske sorterin�gssign�al, 
n�ummereres programmern�e korrekt. Hvis 
d�et er tilfæld�et, er in�stallation�en� fuld�ført.
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Brug dit tv 4 
Dette afsn�it viser, hvord�an� d�u ud�fører 
grun�d�læggen�d�e betjen�in�ger af tv'et. 
In�struktion�ern�e i avan�ceret betjen�in�g af tv'et er 
an�givet i afsnit 5 Flere funktioner på tv'et.

Tænd/sluk tv'et, eller sæt 4�1 
det på standby

Tænd tv'et
Hvis strømin�d�ikatoren� (1)� er slukket, skal •	
d�u trykke på POWER på sid�en� af tv'et. 

1
POWER

PROGRAM

MENU

Sluk tv'et�
Tryk på •	 POWER på sid�en� af tv'et. 
Strømin�d�ikatoren� (1)� slukkes.

Skift til standby

Tryk på •	 . på fjern�betjen�in�gen�. 
Strømin�d�ikatoren� skifter til stan�d�by (rød�)�.

Tip   E
Selvom d�it tv kun� forbruger gan�ske 
lid�t strøm på stan�d�by, fortsætter 
en�ergiforbruget, så lan�g tid� strømkablet er 

tilsluttet, og d�er er tæn�d�t for strømmen�. 
Når tv'et ikke bruges i læn�gere tid� ad� 
gan�gen� , skal d�et slukkes og frasluttes 
stikkon�takten�.

Tænd fra standby

Hvis strømin�d�ikatoren� er i stan�d�by (rød�)� •	
skal d�u trykke på . på fjern�betjen�in�gen�.

Bemærk   D
Hvis	du	ikke	kan	finde	din	fjernbetjening,	og	
d�u øn�sker at tæn�d�e tv'et fra stan�d�by, skal d�u 
trykke på PROGRAM+/- på sid�en� af tv'et. 
Dette slukker tv'et.

Se tv4�2 

Skift kanaler

Tryk på et tal (1 til 999)�, eller tryk på 1. P +/- 
på fjern�betjen�in�gen�.

Tryk på 2. PROGRAM +/- på kn�appern�e på 
sid�en� af tv'et. 

Tryk på 3.  på fjern�betjen�in�gen� for at gå 
tilbage til d�en� tid�ligere sete kan�al.

4. 
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Reguler lydstyrken

Tryk på 1. ” + eller - på fjern�betjen�in�gen�, 
eller tryk på VOLUME + eller - på sid�en� 
af tv'et.

Tryk på 2. [ på fjern�betjen�in�gen� for at slå 
lyd�en� fra. Tryk på [ igen� for at slå lyd�en� 
til igen�.

Bemærk   D
Hvis d�u har tilsluttet hoved�telefon�er, skal 
d�u regulere hoved�telefon�ern�es lyd�styrke 
som beskrevet i afsnit 5.3 Juster lydindstillinger. 
Du skal trykke på LYDLØS-tasten� på 
fjern�betjen�in�gen� for at slå lyd�en� fra tv'ets 
højttalere fra. Hvis d�u trykker på tastern�e 
LYDSTYRKE +/-, slås tv'ets højttalere til 
igen�.

4�3 Se tilsluttede enheder
Tæn�d� en�hed�en�.1. 

Tryk på 2. SOURCE på fjern�betjen�in�gen�.

Tryk på 3. Î eller ï for at vælge d�en� 
in�putkild�e, en�hed�en� er tilsluttet.

Tryk på 4. OK for at vælge en�hed�en�.

Brug tekst-tv4�4 
Tryk på 1. TELETEXT på fjern�betjen�in�gen�.
Hoved�men�uen� vises.

Såd�an� vælges en� sid�e med� fjern�betjen�in�gen�:•	

In�d�tast sid�en�ummeret med� tal•	 tastern�e.

Tryk på •	 Î ï for at vise d�en� n�æste eller 
forrige sid�e.

Tryk på en� farvetast for at vælge et af •	
d�e farvekod�ed�e pun�kter n�ed�erst på 
skærmen�.

Tip   E
Tryk på  for at ven�d�e tilbage til d�en� 
tid�ligere viste sid�e.

Tryk på 2. TELETEXT igen� for at slå tekst-
tv fra.

Bemærk (kun brugere i  D
Storbritannien)  
Nogle d�igitale tv-kan�aler tilbyd�er særlige 
teksttjen�ester (f.eks. BBC1)�.

Avan�cered�e oplysn�in�ger om tekst-tv fin�d�es i 
afsnit 5.5 Brug af avancerede tekst-tv-funktioner.
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Flere funktioner på 5 
tv'et

Oversigt over fjernbetjening5�1 

1

2
21
20

19

18

17

16

15

14

13

3
4
5

6

7
8

9

10

11

12

. 1. 
Tæn�d�er tv'et efter stan�d�by eller sætter tv'et 
på stan�d�by igen�.

SOURCE 2. 
Vælger tilslutted�e en�hed�er.

∏ 3. 
Vælger et billed�format.

SUBTITLE 4. 
Aktiverer eller d�eaktiverer un�d�ertekster.

Farvetaster 5. 
Vælger opgaver eller tekst-tv-sid�er.

INFO 6. 
Viser programoplysn�in�ger, hvis d�e er 
tilgæn�gelige.

OK 7. 
Giver ad�gan�g til men�uen� Alle kanaler eller 
aktiverer en� in�d�stillin�g.

Í8. , Æ, Î, ï 
Navigerer i men�uen�.

OPTION 9. 
Aktiverer men�uen� Kvikadgang.

P +/- 10. 
Skifter til d�en� n�æste eller forrige kan�al.

Taltaster11.  
Vælger en� kan�al, sid�e eller in�d�stillin�g.

12.  
Ven�d�er tilbage til d�en� tid�ligere sete kan�al.

MHEG CANCEL 13. 
An�n�ullerer d�igital tekst eller in�teraktive 
tjen�ester (kun� Storbritan�n�ien�)�.

[14.  
Slår lyd�en� til eller fra.

”15.  +/- 
Forøger eller formin�d�sker lyd�styrken�.

MENU/EXIT/BROWSE(ikke 16. 
tilgængelig på denne model) 
Slår men�uen� til eller fra.

BACK17. 
For at ven�d�e tilbage til d�en� forrige men�u.

GUIDE 18.   
Slår d�en� elektron�iske programoversigt 
(EPG)� til eller fra. Er kun� aktiv sammen� med� 
d�igitale kan�aler.

DEMO 19. 
Ikke un�d�erstøttet.

TELETEXT  20. 
Slår tekst-tv til eller fra.

21.  
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Opd�eler d�en� aktuelle kan�al eller kild�e til 
ven�stre på skærmen�. Tekst-tv vises til højre.

Brug tv-menuer5�2 

Skærmmen�uern�e hjælper d�ig med� at in�stallere 
d�it tv, foretage billed�- og lyd�in�d�stillin�ger og med� 
at få ad�gan�g til an�d�re fun�ktion�er. Dette afsn�it 
forklarer, hvord�an� d�u n�avigerer i men�uern�e.

Åbn hovedmenuen

Tryk på 1. MENU på fjern�betjen�in�gen� for at 
vise hoved�men�uen�.

Følgen�d�e men�u vises:

TV-menu

Billede
Lyd
Funktioner
Installer

Smarte indst.
Levende
Standard
Film
Strømsparer

Personlig

Smarte indst.

Tryk på 2. Î eller ï for at flytte markøren� til 
følgen�d�e pun�kter: 

Smarte inds�•	

Billede•	

Lyd•	

Funktioner•	

Installer•	

Tryk på 3. Æ eller OK for at vælge et pun�kt.

Tryk på 4. MENU for at afslutte.

Brug hovedmenuen

Følgen�d�e trin� til justerin�g af lysstyrken� er 
et eksempel på, hvord�an� hoved�men�uen� skal 
bruges.

Tryk på 1. MENU på fjern�betjen�in�gen� for at 
vise hoved�men�uen�.

TV-menu

Billede
Lyd
Funktioner
Installer

Smarte indst.
Levende
Standard
Film
Strømsparer

Personlig

Smarte indst.

Tryk på 2. ï for at vælge Billede.
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TV-menu

Billede
Lyd
Funktioner

Lysstyrke
Farve
Skarphed
Tone

Farvetemperatur
Billedformat

Støjreduktion

Installer

KontrastSmarte indst.
Billede

Tryk på 3. Æ for at gå til in�d�stillin�gern�e un�d�er 
Billede.

Billede Lysstyrke
98

47

52

0

4

Lysstyrke
Farve
Skarphed
Tone

Farvetemperatur
Billedformat

Støjreduktion

Kontrast

Tryk på 4. ï for at vælge Lysstyrke�

Billede Lysstyrke
98

47

52

0

4

Lysstyrke
Farve
Skarphed
Tone

Farvetemperatur
Billedformat

Støjreduktion

Kontrast

Tryk på 5. Æ for at æn�d�re in�d�stillin�gen� un�d�er 
Lysstyrke.

Lysstyrke

Tryk på 6. Î eller ï for at justere 
in�d�stillin�gen�.

Tryk på 7. Í for at ven�d�e tilbage til 
in�d�stillin�gern�e un�d�er Billede, eller tryk på 
MENU for at afslutte.

Bemærk   D
Der	er	flere	valgmuligheder,	når	de	digitale	
kan�aler er in�stalleret, og ud�sen�d�elsern�e 
starter.

Brug menuen Kvikadgang

Men�uen� Kvikadgang giver d�irekte ad�gan�g til 
n�ogle af d�e oftest ben�ytted�e men�upun�kter. 

Bemærk   D
Når d�er er in�stalleret d�igitale kan�aler, og 
ud�sen�d�elsern�e starter, vises d�e relevan�te 
d�igitale mulighed�er i men�uen� Kvikadgang.
Tryk på 1. OPTION på fjern�betjen�in�gen�.

Tryk på 2. Î eller ï for at vælge en� in�d�stillin�g.
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Kvikadgang

Undertekstsprog
Undertekst

Lydsprog

Billedformat
Ur

Tryk på 3. OK for at vise d�en� valgte men�u.

Tryk på 4. Î, ï, Æ, Í for at justere 
in�d�stillin�gern�e i men�uen�.

Tryk på 5. OPTION for at lukke men�uen� 
Kvikadgang, eller tryk på MENU for at 
lukke men�uen� Hoved.

Juster billed- og 5�3 
lydindstillinger

Juster billedindstillinger
Tryk på 1. MENU på fjern�betjen�in�gen�, og 
vælg Billede.

TV-menu

Billede
Lyd
Funktioner

Lysstyrke
Farve
Skarphed
Tone

Farvetemperatur
Billedformat

Støjreduktion

Installer

KontrastSmarte indst.
Billede

Tryk på 2. Æ for at gå til listen�.

Tryk på 3. Î eller ï for at vælge en� in�d�stillin�g:

•	 Kontrast: Æn�d�rer n�iveauet i billed�ets 
lyse områd�er, samtid�ig med� at d�e mørke 
områd�er forbliver uæn�d�red�e.

•	 Lysstyrke: Æn�d�rer billed�ets lysn�iveau.

•	 Farve: Æn�d�rer mætn�in�gsgrad�en�.

•	 Skarphed: Æn�d�rer skarphed�en� i d�e fin�e 
d�etaljer.

Tone: •	 Æn�d�rer farvern�e, så d�e bliver 
mere rød�lige eller blålige. 

Farvetemperatur:•	  Der kan� vælges 
mellem tre pun�kter. Tryk på Æ for at gå 
til d�en� valgte men�u. Tryk på Î eller ï 
for at flytte til pun�ktet. Tryk på OK for 
at skifte til d�en� valgte farvetemperatur: 
Normal (balan�ceret)�, Varm (mere 
rød�lig)�, Kølig (mere blålig)�.

Billedformat: •	 Se afsnit 5.3.3 Skift 
billedformat.

•	 Støjreduktion: Filtrerer og n�ed�sætter 
støjen� i billed�et. Vælg ON for at 
aktivere d�en�n�e fun�ktion� og OFF for at 
d�eaktivere d�en�.

Brug smart-indstillinger

Ud� over man�uelt at justere billed�in�d�stillin�ger 
kan� d�u bruge Smarte indst� til at an�give en� 
forud�in�d�stillet billed�- og lyd�in�d�stillin�g for tv'et.

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

Tryk på 2. Æ for at gå til listen�.

Tryk på 3. Î eller ï for at vælge en� af 
følgen�d�e in�d�stillin�ger:

•	 Personlig: An�ven�d�er d�e man�uelt valgte 
billed�- og lyd�in�d�stillin�ger.

•	 Levende: An�ven�d�er strålen�d�e og 
kn�ivskarpe billed�in�d�stillin�ger, d�er passer 
til lyse omgivelser

•	 Standard: An�ven�d�er n�aturlige billed�- 
og lyd�in�d�stillin�ger, d�er egn�er sig til 
forhold�en�e i d�e fleste d�agligstuer.

•	 Film: An�ven�d�er d�yn�amiske billed�- og 
lyd�in�d�stillin�ger for at opn�å en� komplet 
filmoplevelse.
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•	 Strømsparer: An�ven�d�er lavere 
billed�lysstyrke og lyd� med� hen�blik på 
strømbesparelse.

Tryk på 4. OK for at gemme valget.

Skift billedformat

Skift billed�format til et, d�er passer til d�it 
in�d�hold�.

Tryk på 1. ∏ (BILLEDFORMAT) på 
fjern�betjen�in�gen�. Altern�ativt kan� d�u 
trykke på MENU og vælge Billede > 
Billedformat.

Tryk på 2. Î eller ï for at vælge et af 
følgen�d�e billed�formater,De tilgæn�gelige 
visn�in�gsformater afhæn�ger af, hvilken� mod�el 
d�u ejer.

For 20"-modeller 
4:3•	

Viser d�et klassiske 
4:3-format.

 udvid 14:9•	

Skalerer d�et 
klassiske 4:3 format 
til 14:9. 

3. 

4. 

 Kompr� 16:9•	

Skalerer d�et 
klassiske 4:3 format 
til 16:9

For 19"-modeller/22"-modeller/26"-
modeller

Super-zoom •	 (ikke til HD)

Fjern�er d�e sorte 
bjælker i sid�en� på 
4:3-ud�sen�d�elser med� 
min�imal forvræn�gn�in�g.

4:3•	  (ikke til HD)

Viser d�et klassiske 
4:3-format.

Bemærk   D
Kon�stan�t brug af billed�formatet 4:3 kan� 
forårsage skærmforvræn�gn�in�g. 
Film udvid 14:9•	  (ikke til HD)

Skalerer d�et klassiske 
4:3 format til 14:9. 

Film udvid 16:9 (ikke til HD)
Skalerer d�et klassiske 
4:3 format til 16:9.

Bemærk   D
Kon�stan�t brug af billed�formatet 16:9 kan� 
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bevirke, at skærmbilled�et forvræn�ges. 
Wide screen•	

Strækker d�et 
klassiske 4:3 format 
til 16:9.

Undertekst-zoom•	

Strækker d�et 
klassiske 4:3 format 
til 16:9, og d�u kan� 
gå op og n�ed� ved� at 
trykke på tasten� Î 
eller ï for at få vist 
un�d�ertekst.

Juster lydindstillinger

Dette afsn�it beskriver, hvord�an� lyd�in�d�stillin�gern�e 
justeres.

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

Tryk på 2. Æ for at gå til listen�.

TV settings Lyd

Billede
Lyd
Funktioner

Incredible surround

Lydsprog
Lydstyrke – synshæmmet

Dual l-ll

Automatisk lydstyrkejustering
Mono/Stereo

Installer

Indstill.Smarte indst.

Tryk på 3. Î eller ï for at vælge en� af 
følgen�d�e in�d�stillin�ger:

Indstill�:  •	
– Diskant:Justerer d�iskan�tværd�ien�, så 
d�u opn�år d�en� bed�ste lytteoplevelse.  
– Bas: Justerer basværd�ien� til d�et 
øn�sked�e n�iveau.  
– Balance: In�d�stiller balan�cen� mellem 
højre og ven�stre højttaler, så d�en� passer 
til lytteposition�en�.

Incredible surround:•	  In�d�stiller 
automatisk tv'et til d�en� bed�ste surroun�d�-
tilstan�d�, d�er ud�sen�d�es. Vælg Til eller Fra. 

Lydstyrke – synshæmmet•	 : Justerer 
hjælpen� til lyd�styrkein�d�stillin�ger.

•	 Lydsprog: Kun� tilgæn�gelig til d�igitale 
kan�aler, n�år d�er ud�sen�d�es flere sprog. 
Viser d�e tilgæn�gelige lyd�sprog. 

•	 Dual I-II: Du kan� vælge mellem to 
forskellige sprog, hvis d�e er tilgæn�gelige.

•	 Mono/Stereo: Hvis d�er ud�sen�d�es i 
stereo, kan� d�u vælge mellem mon�o og 
stereo.



DA-18

•	 Automatisk lydstyrkejustering: 
Red�ucerer plud�selige ud�svin�g i 
lyd�styrken�, f.eks. i starten� af en� reklame, 
eller n�år man� skifter fra en� kan�al til en� 
an�d�en�. Vælg Til eller Fra.

5�4 Skift til tilstanden 
Forretning eller Hjem

Tryk på 1. MENU på fjern�betjen�in�gen�, 
og vælg Installer > Indstillinger > 
Placering.

Tryk på 2. Æ for at gå til men�uen� Placering.

Tryk på 3. Î eller ï for at vælge tv-tilstan�d�:

Forretning: •	 An�giver smart-in�d�stillin�ger 
til Levende, som er id�eelt til et 
forretn�in�gsmiljø. Mulighed�ern�e for at 
æn�d�re in�d�stillin�gern�e er begræn�sed�e.

Hjem: •	 Giver hjemmebrugere fuld� 
fleksibilitet, så d�e kan� æn�d�re alle 
tv-in�d�stillin�ger.

Tryk på 4. OK for at bekræfte.

Tryk på 5. MENU for at afslutte.

Brug avancerede tekst-tv-5�5 
funktioner

Tv'et har en� 100-sid�ers hukommelse, som 
lagrer ud�sen�d�te tekst-tv-sid�er og -un�d�ersid�er.

Vælg tekst-tv-undersider

En� tekst-tv-sid�e kan� in�d�ehold�e flere un�d�ersid�er. 
Un�d�ersid�er vises i en� bjælke ved� sid�en� af 
hoved�sid�en�s n�ummer.

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

Vælg en� tekst-tv-sid�e.2. 

Tryk på 3. Î eller ï for at vælge en� 
un�d�ersid�e.

Brug tekst-tv på dobbeltskærm

Ved� aktiverin�g af d�obbeltskærmstekst-tv vises 
kan�alen� eller d�in� billed�kild�e i ven�stre sid�e af 
skærmen�. Tekst-tv vises i højre sid�e.

Tryk på 1.  (DUAL SCREEN) på 
fjern�betjen�in�gen� for at aktivere tekst-tv på 
d�obbeltskærm.

Tryk på 2.  igen� for at vise n�ormal tekst-tv.

Tryk på 3. TELETEXT for at d�eaktivere 
tekst-tv.

Brug digitale teksttjenester (kun 
Storbritannien)

Visse d�igitale tv-kan�aler i Storbritan�n�ien� 
ud�sen�d�er d�ed�ikeret d�igital tekst eller in�teraktive 
tjen�ester (f.eks. BBC1)�. Disse tjen�ester 
fun�gerer som n�ormalt tekst-tv, bortset fra, at 
d�er her også kan� n�avigeres med� tal-, farve- og 
n�avigation�stastern�e.

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

Tryk på 2. Î, ï, Æ ,Í for at vælge eller 
fremhæve pun�kter.

Tryk på 3. OK for at bekræfte eller aktivere.

Tryk på en� af farvetastern�e for at vælge en� 4. 
in�d�stillin�g.

Tryk på 5. MHEG Cancel for at an�n�ullere 
d�igitale teksttjen�ester eller in�teraktive 
tjen�ester.

Tryk  D på OPTION én� gan�g for at zoome 
in�d� på d�en� øverste d�el af skærmen�, to gan�ge 
for at zoome in�d� på d�en� n�ed�erste d�el af 
skærmen� og tre gan�ge for at ven�d�e tilbage 
til n�ormal visn�in�g.

Advarsel   C
Digitale teksttjen�ester er blokered�e, n�år d�er 
ud�sen�d�es teksttjen�ester, og Subtitle On er 
valgt i men�uen� Funktioner som beskrevet 
i afsnit 5.8 Undertekster.

5�6 Brug den elektroniske 
programoversigt (EPG)

EPG viser en� programoversigt på skærmen� 
over plan�lagte d�igitale tv-programmer. Den�n�e 
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guid�e er ikke tilgæn�gelig i forbin�d�else med� 
an�aloge kan�aler. Du kan� n�avigere, vælge og se 
programmer. 

Der er to typer EPG'er, ‘Now and Next’ og 
‘7 or 8 day’ EPG. ‘Now and Next’ er altid� 
tilgæn�gelig, men� ‘7 or 8 day’-EPG'en� er kun� 
tilgæn�gelig i visse lan�d�e. 

I EPG-men�uen� kan� d�u:
Se en� oversigt over d�e d�igitale programmer, •	
d�er ud�sen�d�es i øjeblikket.

Se kommen�d�e programmer.•	

Gruppere programmer.•	

Aktiver EPG

Bemærk   D
Første gan�g, d�u bruger EPG, bliver d�u 
muligvis bed�t om at ud�føre en� opd�aterin�g. 
Hvis d�et skulle være tilfæld�et, skal d�u følge 
in�struktion�ern�e på skærmen�.
Tryk på 1.  GUIDE på fjern�betjen�in�gen�, 
“Nu og n�æste”-EPG'en� vises, og d�er vises 
d�etaljered�e oplysn�in�ger om d�et aktuelle 
program.

Brug farvetastern�e på fjern�betjen�in�gen� til at 2. 
aktivere d�e tilgæn�gelige han�d�lin�ger.

Visningsdato: 01/03/2002

BBCi

BBC CHOICE

BBC TWO

BBC Knowledge

BBC PARLMNT

TERRA NOVA

Eurosport

BBC NEWS 24

2

7

10

11

12

13

800

801

16:30

17:15

Ready Steady Cook

The Weakest Link

16:30 ~ 17:15

Forr dag Næste dag Detaljer Filter

Aktuel tid:ons 02 apr 04:02:15

Brug farvetastern�e til at vise 7 eller 8 d�age-3. 
EPG'en�.

Forr dag•	  (rød�)�: Viser d�en� foregåen�d�e 
d�ags EPG. 

Næste dag•	  (grøn�)�: Viser n�æste d�ags 
EPG.

Detaljer•	  (gul)�: Viser beskrivelsen� af 
d�ette program.

Filter•	  (blå)�: Grupperer programmer.

Visningsdato: 01/03/2002

Take a couple of chefs, Paul Rankin and Phil vickery, add two 
contestants, throw in some ingredients and garnish liberally with 
Ainsley Harriott. Simmer and enjoy.

Test

Forr. side Næste side Tilbage

Aktuel tid:ons 02 apr 04:02:15

Tryk på 4.  GUIDE for at lukke EPG'en�.

Juster funktionsindstillinger5�7 
Tryk på 1. MENU på fjern�betjen�in�gen�, og 
vælg Funktioner�

Tryk på 2. Æ for at acceptere.

TV settings Funktioner

Billede
Lyd
Funktioner

Auto lås
Undertekst
Undertekstsprog

Common interfaceInstaller

TimerSmarte indst.

Tryk på 3. Î eller ï for at vælge en� af 
følgen�d�e in�d�stillin�ger:
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Timer•	

Auto lås•	

Undertekst•	

Undertekstsprog•	

Common interface•	

Brug timere
Tryk på MENU på fjern�betjen�in�gen�, og vælg 
Funktioner > Timer > Ur.

Auto� urtilstand: •	 Du kan� in�d�stille 
d�et aktuelle klokkeslæt man�uelt eller 
automatisk:

Manuel: •	 Gør d�et muligt for d�ig selv at 
in�d�taste d�et aktuelle klokkeslæt og d�en� 
aktuelle d�ag

Automatisk: •	 Gør d�et muligt for d�ig 
at vælge d�en� kan�al, som tv'et skal læse 
klokkeslættet fra.

 Tidszone: •	 Det justered�e klokkeslæt er 
baseret på GMT.

Sætter automatisk tv'et på standby 
(Sleep-timer)

In�d�slumrin�gstimer sætter tv'et i stan�d�bytilstan�d� 
efter et forud�d�efin�eret tid�srum.

Tryk på 1. MENU på fjern�betjen�in�gen�, og 
vælg Funktioner > Timer > Sleep-
timer.

Tryk på 2. Æ for at gå til men�uen� Sleep-
timer

Tryk på 3. Î eller ï for at in�d�stille d�valetid�en� 
til op til 180 min�utter i trin� à fem min�utter. 
Hvis tid�en� in�d�stilles til n�ul min�utter, er 
in�d�slumrin�gstimeren� d�eaktiveret.

Tryk på 4. OK for at aktivere Sleep-timer.

Bemærk   D
Du kan� til en�hver tid� slukke tv'et tid�ligere 
eller n�ulstille in�d�slumrin�gstimeren� un�d�er 
n�ed�tællin�gen�.

Tænd tv'et automatisk (Starttid)

Starttid� in�d�stiller tv'et til en� an�givet kan�al på et 
an�givet tid�spun�kt, fra stan�d�by.

Tryk på 1. MENU på fjern�betjen�in�gen�, og 
vælg Funktioner > Timer > Starttid.

Tryk på 2. Æ for at gå til men�uen� Starttid.

Brug 3. Î or ï, Æ eller Í til at vælge og gå til 
men�upun�ktern�e for at in�d�stille en� kan�al, en� 
uged�ag, en� frekven�s og et starttid�spun�kt.

Tryk på 4. OK for at bekræfte d�it valg.

Tryk på 5. MENU for at afslutte.

Tip   E
Du kan� d�eaktivere Starttid� ved� at vælge Fra 
i men�uen� Starttid.

Sluk tv'et automatisk (Stoptid)

Stoptid� sætter tv'et på stan�d�by på et an�givet 
tid�spun�kt.

Tryk på 1. MENU på fjern�betjen�in�gen�, og 
vælg Funktioner > Timer > Stoptid.

Tryk på 2. Æ for at gå til men�uen� Stoptid.

Brug 3. Î, ï , Æ eller Í til at vælge og gå til 
men�upun�ktern�e for at in�d�stille uged�agen�.

Tryk på 4. OK for at bekræfte.

Tryk på 5. MENU for at afslutte.

Bemærk   D
Du kan� altid� slukke tv'et tid�ligere eller 
n�ulstille Sleep-timer, men�s d�er tælles n�ed�.

Lås tv-kanaler eller de tilsluttede enheder 
(Auto lås)

Lås tv-kan�aler eller tilsluttet ud�styr med� en� 
firecifret kod�e for at forhin�d�re børn� i at se 
uegn�et in�d�hold�.

Sådan indstilles eller redigeres 
autolåskoden

Tryk på1.  MENU på fjern�betjen�in�gen�, og 
vælg Funktioner > Auto lås > Skift 
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kode.

Tryk på 2. Æ for at gå til kod�eopsætn�in�g.

In�d�tast kod�en� med� taltastern�e. Men�uen� 3. 
Funktioner vises igen� sammen� med� en� 
med�d�elelse, d�er bekræfter, at kod�en� er 
oprettet eller æn�d�ret.

Tip   E
Du kan� også bruge masterkod�en� 0711 til at 
n�ulstille PIN-kod�en�..

Sådan åbnes menuen Auto lås
Tryk på 1. MENU på fjern�betjen�in�gen�, vælg 
Funktioner > Auto lås, og tryk på Æ for 
at in�d�taste kod�en�.

In�d�tast kod�en� vha. taltastern�e.2. 

Sådan låses alle kanaler og tilsluttede 
enheder op

Vælg 1. Slet alle i men�uen� Auto lås.

Tryk på 2. OK.

Sådan låses eller åbnes en eller flere 
kanaler og tilsluttede enheder

Vælg 1. Lås program i men�uen� Auto lås.

Tryk på 2. Æ for at acceptere.

Tryk på 3. Î eller ï for at vælge channel 
lock�

Tryk på 4. Æ for at låse kan�alen� eller låse d�en� 
op.

Sådan indstilles forældrevurderinger

Visse d�igitale tv-station�er har ald�ersgræn�ser på 
d�eres programmer. Du kan� in�d�stille tv'et til kun� 
at vise programmer med� ald�ersgræn�ser, som 
egn�er sig til d�it barn�.

Vælg 1. Forældrestyr� i men�uen� Auto lås.

Tryk på 2. Æ for at acceptere.

Tryk på 3. Î eller ï for at vælge age rating.

Vælg ald�eren�, og tryk på 4. OK.

Tryk på 5. Menu for at lukke men�uen�.

5�8 Brug undertekster

Un�d�ertekster kan� aktiveres for hver en�kelt 
tv-kan�al. Un�d�ertekster ud�sen�d�es via tekst-tv 
eller d�igitale DVB-T-ud�sen�d�elser. Ved� d�igitale 
ud�sen�d�elser er d�er d�esud�en� mulighed� for at 
vælge et foretrukket un�d�ertekstsprog.

.

1.    Tryk på MENU på fjern�betjen�in�gen�, og 
vælg Funktioner > Undertekst.

2.    Tryk på Æ for at gå til listen�.

TV settings Funktioner

Billede
Lyd
Funktioner

Auto lås
Undertekst
Undertekstsprog

Common interfaceInstaller

TimerSmarte indst.

3.    Tryk på Î eller ï for at vælge Til, hvis 
d�u altid� vil vise un�d�ertekster, eller Til under 
mute, hvis d�u kun� vil vise un�d�ertekster, 
n�år lyd�en� er slået fra med� tasten� [ på 
fjern�betjen�in�gen�.

4.    Tryk på OK for at ven�d�e tilbage til men�uen� 
Funktioner.

Vælg et undertekstsprog på digitale tv-
kanaler

Bemærk   D
Når d�u vælger et un�d�ertekstsprog 
på en� d�igital tv-kan�al som beskrevet 
n�ed�en�for, tilsid�esættes d�et foretrukn�e 
un�d�ertekstsprog, d�er er an�givet i men�uen� 
Install.
Tryk på 1. MENU på fjern�betjen�in�gen�, og 
vælg Funktioner >Undertekstsprog. 

Tryk på 2. Æ for at gå til listen� over 
tilgæn�gelige sprog.
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Tryk på 3. Î eller ï for at vælge et 
un�d�ertekstsprog.

Tryk på 4. OK.

5�9 Lyt til digitale radiokanaler

Hvis d�igital ud�sen�d�else er til råd�ighed�, 
bliver d�igitale rad�iokan�aler in�d�stillet un�d�er 
in�stallation�en�. Oplysn�in�ger om organ�iserin�g af 
d�e d�igitale rad�iokan�aler fin�d�er d�u i afsnit 6.3 
Organiser kanaler. 

Tryk på 1. OK på fjern�betjen�in�gen�. Men�uen� 
Alle kanaler vises.

Brug taltastern�e til at vælge en� rad�iokan�al.2. 

Tryk på 3. OK.

5�10 Opdater tv-softwaren

Philips arbejd�er hele tid�en� på at forbed�re 
prod�uktern�e, og vi an�befaler på d�et kraftigste, 
at d�u opd�aterer tv-softwaren�, n�år opd�aterin�ger 
er tilgæn�gelige. Tilgæn�gelighed� fremgår på www.
philips.com/support.

Kontroller den aktuelle softwareversion
Tryk på 1. MENU på fjern�betjen�in�gen�, og 
vælg Installer Æ Aktuel softwareinfo.

Opdater software (digitale udsendelser)

Hvis d�u bruger d�igitale ud�sen�d�elser 
(DVB-T)�, mod�tager d�it tv automatisk 
softwareopd�aterin�ger. Hvis d�u mod�tager en� 
besked� på skærmen�, om at d�u skal opd�atere d�in� 
software:

Vælg •	 Now (an�befales)� for at opd�atere 
softwaren� med� d�et samme.

Vælg •	 Later for at blive påmin�d�et om 
opd�aterin�gen� sen�ere.

Vælg •	 Annuller for at afslutte opd�aterin�gen� 
(an�befales)�.

6 Installer kanaler

Første gan�g d�u in�d�stiller tv'et, bliver d�u bed�t 
om at vælge d�et øn�sked�e men�usprog og ud�føre 
en� automatisk in�stallation� af tv-kan�aler og 
d�igitale rad�iokan�aler (hvis d�e er tilgæn�gelige)�.

Dette kapitel in�d�ehold�er in�struktion�er om 
gen�in�stallation� af kan�aler samt om an�d�re n�yttige 
fun�ktion�er til in�stallation� af kan�aler.

Bemærk   D
Hvis kan�aler gen�in�stalleres, æn�d�res listen� 
Alle kanaler.

6�1 Installer kanaler automatisk

Dette afsn�it beskriver, hvord�an� d�er søges efter 
og lagres kan�aler automatisk. In�struktion�ern�e 
gæld�er båd�e an�aloge og d�igitale kan�aler.

Install Sprog

Foretrukket lydsprog
Foretrukket undertekstsprog

Menusprog
Land
Channel install...
Indstillinger
Kildeetiketter
Dekoder

Aktuel softwareinfo

Hørehæmmet
Beskrivelse af lyd

Sprog

Fabriksnulstil

Trin 1 Vælg menusprog
Tryk på 1. MENU på fjern�betjen�in�gen�, og 
vælg Installer > Sprog.

Tryk på 2. Æ for at gå til Menusprog.

Tryk på 3. Î eller ï for at vælge d�it sprog.

Tryk på 4. OK for at bekræfte.

Tryk på 5. Í for at ven�d�e tilbage til men�uen� 
Installer men�u.
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Ud� over men�usproget kan� d�u kon�figurere 
følgen�d�e sprogin�d�stillin�ger via men�uen� Sprog 
(kun� d�igitale kan�aler)�:

Foretrukket lydsprog:•	  Vælg et af d�e 
tilgæn�gelige lyd�sprog, som d�it foretrukn�e 
lyd�sprog. Yd�erligere oplysn�in�ger fin�d�es i 
afsnit 5.3 Justering af lydindstillinger.

Foretrukket undertekstsprog:•	  Vælg 
et af d�e tilgæn�gelige un�d�ertekstsprog. 
Yd�erligere oplysn�in�ger fin�d�es i afsnit 5.8 Valg 
af undertekstsprog på digitale tv-kanaler.

•	 Hørehæmmet: Vælg Til, hvis d�et 
er muligt, for at vise un�d�ertekster til 
hørehæmmed�e på d�et foretrukn�e sprog.

Beskrivelse af lyd: •	 Vælg Til, hvis d�et er 
muligt, for at høre lyd�beskrivelsen� på d�it 
foretrukn�e sprog.

Trin 2 Vælg land

Vælg d�et lan�d�, d�u befin�d�er d�ig i. Tv'et in�stallerer 
og arran�gerer d�e tilgæn�gelige tv-kan�aler.

I men�uen� 1. Installer skal d�u trykke på ï for 
at vælge Land.

Tryk på 2. Æ for at gå til listen�.

Tryk på 3. Î eller for at vælge d�it lan�d�.

Tryk på 4. Í for at ven�d�e tilbage til men�uen� 
Installer.

Trin 3 Installer kanaler 

Tv'et søger efter og lagrer samtlige tilgæn�gelige 
d�igitale og an�aloge tv-kan�aler samt alle 
tilgæn�gelige d�igitale rad�iokan�aler.

I men�uen� 1. Installer skal d�u trykke på Î 
eller ï for at vælge Channel install� > 
Automatisk installation.

Tryk på 2. Æ for at vælge Start nu.

Tryk på 3. OK.

Tryk på d�en� grøn�n�e tast for at starte. 4. 
In�stallation�en� kan� tage n�ogle min�utter.

Når søgn�in�gen� efter kan�aler er gen�n�emført, 5. 
skal d�u trykke på d�en� rød�e tast for at 

ven�d�e tilbage til men�uen� In�stallation�.

Tryk på 6. MENU for at afslutte.

Tip   E
Når d�er bliver fun�d�et d�igitale tv-kan�aler, 
kan� d�er forekomme tomme kan�aln�umre i 
oversigten� over in�stallered�e kan�aler. Du kan� 
omdøbe,	flytte	rundt	på	eller	fjerne	gemte	
kan�aler. Se afsnit 6.3 Organiser kanaler.

6�2 Installer kanaler manuelt

Dette afsn�it beskriver, hvord�an� d�u automatisk 
søger efter og gemmer an�aloge kan�aler 
man�uelt. Hvis d�u vil søge efter og gemme 
d�igitale kan�aler, skal d�u se afsnit 6.7. Test af digital 
modtagelse

Trin 1 Vælg dit system
Bemærk   D
Sprin�g til trin 2 Søg efter og gem tv-kanaler, 
hvis systemin�d�stillin�gern�e er korrekte.
Tryk på 1. MENU på fjern�betjen�in�gen�, og 
vælg Installer > Channel install� > 
Analog: Manuel installation.

Tryk på 2. Æ for at gå til men�uen� 
Kanalinstallation, og System er 
fremhævet.

Tryk på 3. Æ for at gå til listen� System.

Kanalinstallation Analog: Manuel installation

Søg
Finindstil

System
Installationsopdat.
Digital: Testmodtagelse
Analog: Manuel installation
Omarranger

Gem aktuel kanal
Gem som ny kanal

Automatisk installation

Tryk på 4. Î eller ï for at vælge d�it lan�d� eller 
områd�e.

Tryk på 5. Í for at ven�d�e tilbage til men�uen� 
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Kanalinstallation.

Trin 2 Søg efter, og gem nye tv-kanaler
Tryk på 1. MENU på fjern�betjen�in�gen�, og 
vælg Installer > Kanalinstallation > 
Analog: Manuel installation > Søg.

Tryk på 2. Æ for at gå til men�uen� Søg.

Tryk på d�en� rød�e tast og taltastern�e 3. 
på fjern�betjen�in�gen� for at in�d�taste d�en� 
trecifred�e frekven�s.  Altern�ativt kan� d�u 
trykke på d�en� grøn�n�e tast for automatisk at 
søge efter d�en� n�æste kan�al.

Tryk på 4. Í, n�år d�en� n�ye kan�al er fun�d�et.

Vælg 5. Gem som ny kanal, og tryk på Æ 
for at acceptere.

Tryk på 6. OK for at gemme d�en�n�e kan�al.
Kan�aln�ummeret vises på skærmen�.

Tryk på 7. MENU for at afslutte.

Finindstil analoge kanaler

Du kan� fin�justere an�aloge kan�aler man�uelt, hvis 
mod�tagekvaliteten� er d�årlig.

Tryk på 1. MENU på fjern�betjen�in�gen�, og 
vælg Installer > Kanalinstallation 
> Analog: Manuel installation > 
Finindstil. 

Tryk på 2. Æ for at gå til men�uen� Finindstil.

Tryk på 3. Î eller ï for at justere frekven�sen�.

Tryk på 4. OK, n�år d�u er færd�ig.

Vælg 5. Gem aktuel kanal for at gemme 
d�en� fin�in�d�stilled�e kan�al un�d�er d�et aktuelle 
kan�aln�ummer.

Tryk på 6. Æ for at acceptere.

Tryk på 7. OK. 

Tryk på 8. MENU for at afslutte.

6�3 Organiser kanaler
Tryk på 1. MENU på fjern�betjen�in�gen�, og 
vælg Installer > Kanalinstallation > 
Omarranger.

Tryk på 2. Æ for at gå til listen� Omarranger.

Tryk på 3. Î eller ï for at vælge d�en� kan�al, 
d�u vil omarran�gere.

Tryk på d�en� gule tast for at flytte kan�alen� 4. 
op på listen�, og tryk på d�en� blå tast for at 
flytte kan�alen� n�ed� på listen�.

Tryk på 5. MENU for at afslutte.

Omdøb kanaler6�4 
Tryk på 1. MENU på fjern�betjen�in�gen�, og 
vælg Installer > Kanalinstallation > 
Omarranger.

Tryk på 2. Æ for at gå til listen� Omarranger.

Tryk på 3. Î eller ï på listen� Omarranger 
for at vælge d�en� kan�al, d�u vil omd�øbe.

Tryk på d�en� rød�e tast.4. 

Tryk på 5. Í og Æ for at vælge tegn� eller Î 
og ï for at æn�d�re tegn�en�e. Mellemrum, tal 
(0-9)� og an�d�re specialtegn� fin�d�es mellem z 
og A.

Tryk på d�en� grøn�n�e tast eller 6. OK for at 
afslutte.

Tip   E
Slet alle tegn�en�e ved� at trykke på d�en� gule 
tast. Slet kun� d�et fremhæved�e tegn� ved� at 
trykke på d�en� blå tast.

6�5 Afinstaller eller geninstaller 
kanaler

Du kan� afin�stallere en� gemt kan�al eller 1. 
gen�in�stallere en� afin�stalleret kan�al.
Tryk på MENU på fjern�betjen�in�gen�, og 
vælg Installer > Kanalinstallation > 
Omarranger.

Tryk på 2. Æ for at gå til listen� Omarranger.
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Tryk på 3. Î eller ï for at vælge d�en� kan�al, 
d�u vil afin�stallere eller gen�in�stallere.

Tryk på d�en� grøn�n�e tast for at afin�stallere 4. 
eller gen�in�stallere kan�alen�.

Tryk på 5. MENU for at afslutte.

Opdater kanallisten manuelt6�6 

Ud� over d�en� automatiske opd�aterin�g kan� d�u 
også opd�atere kan�allisten� man�uelt.

Tryk på 1. MENU på fjern�betjen�in�gen�, og 
vælg Installer > Kanalinstallation > 
Installationsopdat�.

Tryk på 2. Æ for at gå til men�uen� 
Installationsopdat�. Start nu er 
fremhævet.

Tryk på 3. OK.

Tryk på d�en� grøn�n�e tast for at starte 4. 
opd�aterin�gen�. Dette kan� tage n�ogle 
min�utter.

Når søgn�in�gen� efter kan�aler er 5. 
gen�n�emført, skal d�u trykke på d�en� rød�e 
tast for at ven�d�e tilbage til men�uen� 
Kanalinstallation.

Tryk på 6. MENU for at afslutte.

6�7 Test af digital modtagelse

Hvis d�u ser d�igitale ud�sen�d�elser, kan� d�u 
kon�trollere kvaliteten� og sign�alstyrken� på d�e 
d�igitale kan�aler. Dette giver d�ig mulighed� for at 
flytte og kon�trollere d�in� an�ten�n�e eller parabol.

Tryk på 1. MENU på fjern�betjen�in�gen�, og 
vælg Installer > Kanalinstallation > 
Digital: Testmodtagelse.

Tryk på 2. OK.

Tryk på d�en� grøn�n�e tast for at starte 3. 
testen� automatisk, eller in�d�tast frekven�sen� 
på d�en� kan�al, d�u vil afprøve, man�uelt. 
Hvis sign�alkvaliteten� og -styrken� er d�årlig, 
skal d�u prøve at flytte an�ten�n�en� eller 
parabolmod�tageren� og ud�føre testen� igen�.

Når d�u er færd�ig, skal d�u trykke på d�en� 4. 
gule tast for at gemme frekven�sen�.

Tryk på d�en� rød�e tast for at ven�d�e tilbage 5. 
til men�uen� Kanalinstallation.

Tryk på 6. MENU for at afslutte.

Bemærk   D
Hvis d�u har yd�erligere problemer med� 
mod�tagelsen� af d�in�e d�igitale programmer, 
skal d�u kon�takte en� specialist.
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 Tilslut enheder7 

 Oversigt over tilslutninger7�1 

7

8

9

10

Stik bag på
1�    DIGITAL AUDIO OUT 

Cin�ch-lyd�ud�gan�g til hjemmebiografsystemer 
osv.

2.    TV (75Ω) 
Tv-an�ten�n�e.

3�    EXT 1 - SCART (indgang-udgang) 
Til forskelligt ud�styr, herun�d�er 
vid�eooptagere, vid�eokameraer (VHS, 
8 mm eller Hi 8-format)�, d�ekod�ere, 
satellitmod�tagere, d�vd�-afspillere, 
spillekon�soller eller en�hed�er, d�er 
prod�ucerer et RGB-sign�al.

4�    EXT 3 - Pc-lyd-/YPbPr-/Audio L/R-
komponent-indgang
Kompon�en�t-pc-lyd�- og vid�eo- (Y Pb Pr)� 
og Aud�io L/R-in�d�gan�g til pc (ved� tilslutn�in�g 
af en� pc via en� DVI-HDMI-ad�apter)�, d�vd�-
afspillere, d�igitale mod�tagere, spillekon�soller 
og an�d�re kompon�en�tvid�eoen�hed�er.

5�    VGA-indgang (pc)  
eller en� computer. Du kan� få vist billed�er 
ved� hjælp af d�et tilslutted�e ud�styr 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 ud�styr 
(tilsluttet SCART-stikket)�.

6�    HDMI (indgang) 1/2 
HDMI-in�d�gan�g til Blu-ray-d�isk-afspillere, 
d�igitale mod�tagere, spillekon�soller og an�d�re 
HD-en�hed�er.

Stik på siden
1�    EXT2-CVBS/S-Video 7. 
Cin�ch-vid�eoin�d�gan�g til composite-en�hed�er. 
S-Vid�eo-in�d�gan�g til S-Vid�eo-en�hed�er

Hovedtelefoner 8. 
Stereo-min�ijackstik, f.eks 3,5 mm

Common Interface 9. 
CAM-port (Con�d�ition�al Access Mod�ules)�.

AUDIO L/R 10. 
Aud�io L/R-in�d�gan�g til composite- og 
S-Vid�eo-en�hed�er.
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7�2 Tilslut enheder

Dette afsn�it beskriver, hvord�an� forskellige 
en�hed�er tilsluttes med� forskellige tilslutn�in�ger 
og supplerer eksemplern�e i lynvejledningen.

Forsigtig   C
Afbryd� strømled�n�in�gen�, før d�er tilsluttes 
en�hed�er.

Bemærk   D
Der kan� bruges forskellige typer stik, n�år en� 
en�hed� skal sluttes til d�it tv. Det afhæn�ger af 
tilgæn�gelighed� og d�in�e behov.

Blu-ray-diskafspiller

Hvis d�u øn�sker vid�eo i fuld� HD, skal d�u tilslutte 
et HDMI-kabel som vist:

DVD-afspiller

Hvis d�u øn�sker d�vd�-vid�eo, skal d�u tilslutte et 
SCART-kabel som vist:

Satellitmodtager

Hvis d�u øn�sker at mod�tage an�aloge kan�aler via 
an�ten�n�e og d�igitale kan�aler via satellitmod�tager, 
skal d�u tilslutte et an�ten�n�ekabel og et SCART-
kabel som vist:

HD digital modtager

Hvis d�er skal mod�tages an�aloge kan�aler via 
an�ten�n�e og d�igitale kan�aler via en� HD d�igital 
mod�tager, skal d�er tilsluttes to an�ten�n�ekabler 
og ét HDMI-kabel som vist:

Kombineret dvd-optager og digital 
modtager

Hvis d�u øn�sker at mod�tage an�aloge kan�aler 
via an�ten�n�e og optage programmer på en� 
kombin�eret d�vd�-optager og d�igital mod�tager, 
skal d�u tilslutte to an�ten�n�ekabler og et SCART-
kabel som vist

Separat dvd-optager og -modtager

Hvis d�u øn�sker at mod�tage an�aloge kan�aler via 
an�ten�n�e og optage programmer på en� separat 
d�vd�-optager og -mod�tager, skal d�u tilslutte tre 
an�ten�n�ekabler og ét SCART-kabel som vist:

Dvd-optager og hjemmebiografsystem

Hvis d�er skal mod�tages an�aloge kan�aler via 
an�ten�n�e, gen�gives lyd� i et Home Theatre System 
og optages programmer på en� d�vd�-optager, skal 
d�er tilsluttes to an�ten�n�ekabler, ét SCART-kabel 
og to d�igitale lyd�kabler som vist:

Bemærk   D
Hvis d�u bruger et Home Theatre System 
eller et an�d�et lyd�system, opn�ås d�en� 
bed�ste syn�kron�iserin�g mellem billed�er 
og lyd� ved� først at tilslutte lyd�sign�alet fra 
afspiln�in�gsen�hed�en� til tv'et. Efterfølgen�d�e 
skal d�u føre lyd�sign�alet til Home 
Theatre System eller lyd�en�hed�en� via 
lyd�tilslutn�in�gern�e på bagsid�en� af tv'et.
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Spillekonsol eller videokamera

Den� n�emmeste tilslutn�in�g af en� mobil 
spillekon�sol eller et vid�eokamera kan� være 
på sid�en� af tv'et. Du kan� for eksempel slutte 
spillekon�sollen� eller vid�eokameraet til VIDEO/S-
Vid�eo- og AUDIO L/R-stikken�e på sid�en� af tv'et. 
Et HDMI-stik fås også til HD-en�hed�er. 

En� fast spillekon�sol eller et fast vid�eokamera 
kan� sluttes til et HDMI-stik eller til et EXT 3 
(compon�en�t)�-stik bagpå tv'et.

Pc

Før d�u tilslutter en� pc:
In�d�stil pc-skærmen�s opd�aterin�gshastighed� •	
til 60 Hz. Se afsnit 8 Tekniske specifikationer, 
som in�d�ehold�er en� liste over 
computeropløsn�in�ger.

I•	 n�d�stil tv-billed�formatet til Wide-screen 
som beskrevet i afsnit 5.3 Skift billedformat.

Sådan tilsluttes en pc bag på tv'et
Slut et VGA-kabel til PC IN-stikket bag på 1. 
tv'et. 

Slut et min�i-jacklyd�kabel fra pc'en� til 2. 
AUDIO IN-min�i-jackstikket bag på tv'et. 

7�3 Opsæt enheder

Tildel en kanaldekoder

Dekod�ere, d�er d�ekod�er d�igitale kan�aler, kan� 
sluttes til SCART-stikket. Tv-kan�alen� skal 
tilkn�yttes som en� kan�al for at kun�n�e d�ekod�es. 
Tilkn�yt d�erefter tilslutn�in�gen�, hvor d�ekod�eren�e 
sid�d�er i.

Tryk på 1. MENU på fjern�betjen�in�gen�, og 
vælg Installer > Dekoder.

TV-menu

Billede
Lyd
Funktioner
Installer

Smarte indst.
Land
Channel install...
Indstillinger
Kildeetiketter

Aktuel softwareinfo

Sprog

Fabriksnulstil

Installer

Dekoder

Tryk på 2. Æ for at gå til listen�.

Tryk på 3. Î eller ï for at vælge d�en� kan�al, 
d�er skal d�ekod�es.

Tryk på 4. OK for at vælge eller an�n�ullere 
valget af kan�alen�.
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Tryk på 5. Í for at ven�d�e tilbage til d�en� 
forrige men�u.

Tryk på 6. MENU for at afslutte.

Brug Philips EasyLink7�4 

Tv'et un�d�erstøtter Philips EasyLin�k, som 
muliggør afspiln�in�g med� et tryk på en� kn�ap 
og stan�d�by med� et tryk på en� kn�ap mellem 
EasyLin�k-kompatible en�hed�er. Kompatible 
en�hed�er skal være sluttet til tv'et via HDMI og 
tilkn�yttet som beskrevet i afsnit 7.4.1 Tilknytning 
af enheder til tilslutninger.

Aktiver eller deaktiver EasyLink
Tryk på 1. MENU på fjern�betjen�in�gen�, og 
vælg d�erefter Installer > Indstillinger > 
EasyLink. 

Vælg 2. Til eller Fra.

Brug afspilning med ét tryk

Afspiln�in�g med� ét tryk gør d�et muligt at 
trykke på afspiln�in�gskn�appen� på f.eks. d�vd�-
fjern�betjen�in�gen�. Herved� startes afspiln�in�g på 
d�vd�-afspilleren�, og tv'et skifter automatisk til 
d�en� korrekte kild�e og viser in�d�hold�et af d�vd�'en�.

Brug systemstandby

Systemstan�d�by gør d�et muligt at trykke på 
og hold�e tasten� POWER n�ed�e på f.eks. 
tv-fjern�betjen�in�gen�. Herved� tæn�d�es tv'et og 
alle tilslutted�e HDMI-en�hed�er eller skifter til 
stan�d�bytilstan�d�. Du kan� ud�føre systemstan�d�by 
ved� hjælp af fjern�betjen�in�ger til en� hvilken� som 
helst af d�e tilslutted�e HDMI-en�hed�er.

7�5 Forbered tv'et til digitale 
tjenester

Kod�ed�e d�igitale tv-kan�aler kan� afkod�es med� et 
CAM (Con�d�ition�al Access Mod�ule)� og et smart 
card� fra ud�byd�eren� af d�en� d�igitale tv-tjen�este. 

CAM'et kan� in�d�ehold�e flere d�igitale tjen�ester, 
afhæn�gigt af d�en� valgte ud�byd�er og d�e 

bestilte tjen�ester (f.eks. betalin�gs-tv)�. Kon�takt 
en� leveran�d�ør af d�igital-tv for at få flere 
oplysn�in�ger om tjen�esteud�bud� og betin�gelser.
Brug CAM-mod�ulet (Con�d�ition�al Access 
Mod�ule)�

ADVARSEL   B
Sluk tv'et, før du isætter et CAM-
modul� Følg instruktionerne nedenfor� 
Forkert isættelse af et CAM-modul 
kan beskadige både modulet og tv'et�
Følg an�visn�in�gern�e på CAM-mod�ulet, og sæt 1. 
d�et forsigtigt i Common� In�terface-stikket på 
sid�en� af tv'et. 

Skub CAM-mod�ulet så lan�gt in�d�, som d�et 2. 
kan� komme.

Tæn�d� for tv'et, og ven�t på, at CAM-mod�ulet 3. 
aktiveres. Dette kan� tage flere min�utter.

Bemærk   D
Fjern� ikke CAM-mod�ulet fra porten�. Hvis 
CAM-mod�ulet tages ud�, d�eaktiveres d�e 
d�igitale tjen�ester.
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Adgang til CAM-tjenester
Tryk på •	 MENU på fjern�betjen�in�gen�, n�år d�u 
har isat CAM-mod�ulet, og vælg TV-menu 
> Funktioner > Common Interface. 

Dette men�upun�kt er kun� tilgæn�geligt, hvis 
CAM-mod�ulet er isat og aktiveret korrekt. 
Programmer og in�d�hold� fra d�in� d�igital-tv-
ud�byd�er vises på skærmen�.
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 Tekniske 8 
specifikationer

Understøttede skærmopløsninger
Computerformater (pc) •	
Opløsn�in�g Opd�aterin�gsfrekven�s 
720 x 400 70 Hz 
640 x 480 60 Hz 
800 x 600 60 Hz 
1024 x 768 60 Hz 
1440 x 900 60 Hz 
1680 x 1050 
(kun� 22”)� 60 Hz
1366 x 768 
(kun� 26”)� 60 Hz

Bemærk  D
Mod�el 20PFL3403D  un�d�erstøtter kun� 
formatet 640 x 480 60 Hz.
Videoformater •	
Opløsn�in�g Opd�aterin�gsfrekven�s 
480i 60 Hz 
480p 60 Hz 
576i 50 Hz 
576p 50 Hz 
720p 50 Hz, 60Hz 
1080i 50 Hz, 60Hz
1080p      50 Hz, 60Hz(kun� HDMI)�

Bemærk  D
Mod�el 20PFL3403D  un�d�erstøtter kun� 
formatet 480i 60 Hz\576i 50 Hz an�d� 480p 
60 Hz\576p 50 Hz.

Tuner / Modtagelse / Transmission
An�ten�n�ein�d�gan�g: 75 ohm koaksial (IEC75)�•	

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

Vid�eoafspiln�in�g: NTSC, SECAM, PAL•	

DVB-T (se d�e an�førte lan�d�e på bagsid�en� af •	
tv'et)�

Fjernbetjening
Type: RC-6•	

Batterier: 2 x AAA-størrelse (LR03)�•	

Tilslutninger (bag på)
EXT 1 (SCART)�:  SCART-in�d�gan�g-ud�gan�g•	

EXT 3 Kompon�en�t-pc- (Y Pb Pr)�, Aud�io •	
L/R-in�d�gan�g.

VGA•	

HDMI 1/2/•	

SPDIF-ud�gan�g: Digital lyd�ud�gan�g (koaksial-•	
cin�ch-S/PDIF)�. Syn�kron�iseret billed�e.

TV ANTENNA•	

Tilslutninger (i siden)
Ud�gan�g til hoved�telefon� (stereo-min�i-•	
jackstik)�

EXT 2 Kompon�en�t-Aud�io L/R-, vid�eo- •	
(CVBS)�, S-Vid�eo-in�d�gan�g

Common� In�terface (CAM-port)�•	

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

Strøm- og stan�d�byforbrug: Se d�e tekn�iske •	
specifikation�er på www.philips.com

Omgiven�d�e temperatur: 5-35°C•	

Specifikation�ern�e kan� æn�d�res ud�en� varsel. 
Detaljered�e specifikation�er til d�ette prod�ukt 
fin�d�es på www.philips.com/sup
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9 Fejlfinding 

Dette afsn�it beskriver d�e almin�d�eligt 
forekommen�d�e problemer og d�e tilhøren�d�e 
løsn�in�ger.

Generelle problemer med 9�1 
tv'et 

Tv'et tænder ikke:
Tag stikket ud� af stikkon�takten�, ven�t et •	
min�ut, og sæt d�et i igen�.

Kon�trollér, at strømkablet er sat ord�en�tlig i, •	
og at d�er er tæn�d�t for stikkon�takten�.

Fjernbetjeningen fungerer ikke korrekt�
Kon�trollér, at fjern�betjen�in�gen�s batterier er •	
sat korrekt i og ven�d�er rigtig i forhold� til 
+/-.

Ud�skift fjern�betjen�in�gen�s batterier, hvis d�e •	
er flad�e eller svage. 

Ren�gør sen�sorern�e på fjern�betjen�in�gen� og •	
tv'et.

Du har glemt din autolåskode
In�d�tast ‘0711’ som beskrevet i •	 afsnit 5.7 Lås 
tv-kanaler eller de tilsluttede enheder (Auto lås).

Tv-menuen er på det forkerte sprog
Se •	 afsnit 6.1 Installer automatisk kanaler for 
at få in�struktion�er i, hvord�an� d�u kan� æn�d�re 
tv-men�uen� til d�et øn�sked�e sprog.

Når du tænder/slukker tv'et eller sætter 
det på standby, hører du en knirkende lyd 
fra tv-chassiet:

Du behøver ikke foretage d�ig n�oget. •	
Den� kn�irken�d�e lyd� skyld�es d�en� n�aturlige 
ud�vid�else og sammen�trækn�in�g af tv'et, n�år 
d�et afkøles og varmes op. Dette påvirker 
ikke yd�eevn�en�.

Problemer med tv-kanalerne9�2 

Allerede installerede kanaler fremgår 
ikke af kanallisten:

Kon�trollér, at d�en� korrekte liste er valgt.•	

Kan�alen� er muligvis slettet til men�uen� •	  
Omarranger. Tryk på MENU på 
fjern�betjen�in�gen� for at gå til men�uen�, og 
vælg Installer> Kanalinstallation > 
Omarranger.

Der blev ikke fundet nogen digitale 
kanaler under installationen:

Kon�troller, at tv'et un�d�erstøtter DVB-T i d�it •	
lan�d�. Se d�e an�førte lan�d�e bag på tv'et.

Problemer med billedet9�3 

Strømindikatoren er tændt, men der 
vises ikke noget billede:

Kon�trollér, at an�ten�n�en� er ord�en�tligt •	
tilsluttet.

Kon�trollér, at d�en� rigtige en�hed� er valgt.•	

Der er lyd, men intet billede:
Kon�trollér, at billed�in�d�stillin�gern�e er an�givet •	
korrekt. Se afsnit 5.3 Juster billedindstillingerne. 

Du har dårlig tv-modtagelse fra en 
antennetilslutning:

Kon�trollér, at an�ten�n�en� er sluttet korrekt •	
til tv'et.

Højttalere, lyd�en�hed�er ud�en� jord�in�g, •	
n�eon�lys, høje bygn�in�ger eller bjerge kan� 
have in�d�flyd�else på billed�kvaliteten�. Prøv 
at forbed�re mod�tagelseskvaliteten� ved� 
at æn�d�re an�ten�n�en�s retn�in�g eller flytte 
en�hed�er væk fra tv'et.

Kon�troller, om d�et rigtige tv-system er valgt •	
til d�it områd�e. Se afsnit 6.2 Installer kanaler 
manuelt.

Hvis d�et kun� er mod�tagelsen� på en� en�kelt •	
kan�al, d�er er d�årlig, skal d�u prøve at 
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fin�justere d�en�n�e kan�al. Se afsnit 6.2 Finindstil 
analoge kanaler. 

Du modtager dårlig billedkvalitet fra 
tilsluttede enheder:

Kon�trollér, at en�hed�ern�e er tilsluttet •	
korrekt.

Kon�trollér, at billed�in�d�stillin�gern�e er an�givet •	
korrekt. Se afsnit 5.3 Juster billedindstillingerne. 

Tv'et gemte ikke indstillingerne:
Kon�trollér, at tv'et er in�d�stillet til tilstan�d�en� •	
Hjem, som giver d�ig fuld�stæn�d�ig frihed� til 
at æn�d�re in�d�stillin�gern�e. Se afsnit 5.4 Skift 
mellem tilstandene Forretning og Hjem.

Billedet passer ikke til skærmen, det er 
for stort eller for småt:

Prøv at bruge et an�d�et billed�format som •	
beskrevet i afsnit 5.3 Ændring af billedformat.

Billedet står ikke korrekt på skærmen:
Billed�sign�aler fra n�ogle en�hed�er passer •	
ikke til skærmen�. Kon�trollér sign�alet fra 
en�hed�en�.

Problemer med lyd9�4 

Der er et billede, men ingen lyd fra tv'et:

Bemærk   D
Hvis d�er ikke registreres n�oget lyd�sign�al, 
d�eaktiverer tv'et automatisk lyd�gen�givelsen� 
ud�en� at in�d�ikere n�ogen� fun�ktion�sfejl. 

Kon�trollér, at alle kabler er sat korrekt i.•	

Kon�trollér, at lyd�en� ikke er in�d�stillet til 0.•	

Kon�trollér, at lyd�en� ikke er slået fra.•	

Der er et billede, men lydkvaliteten er 
dårlig:

Kon�troller in�d�stillin�gern�e un�d�er •	 Lyd som 
beskrevet i afsnit 5.3 Juster lydindstillinger.

Der er et billede, men der kommer kun 
lyd fra én højttaler:

Kon�trollér, at •	 Balance er korrekt in�d�stillet, 
såd�an� som d�et er beskrevet i afsnit 5.3 Juster 
lydindstillinger. 

Problemer med HDMI-9�5 
tilslutningen

Du er stødt på problemer med HDMI-
enheder

HDCP-un�d�erstøttelse kan� forsin�ke d�en� tid�, •	
d�et tager for et tv at vise in�d�hold�et fra en� 
en�hed�.

Hvis tv'et ikke gen�ken�d�er en�hed�en�, og •	
skærmen� ikke viser et billed�e, skal d�u 
forsøge at skifte fra en� en�hed� til en� an�d�en� 
og tilbage igen� for at gen�starte.

Hvis d�u kommer ud� for uregelmæssige •	
afbryd�elser i lyd�en�, skal d�u se i 
brugervejled�n�in�gen� til HDMI-en�hed�en� for 
at kon�trollere, at ud�gan�gsin�d�stillin�gern�e 
er korrekt. Du kan� også prøve at slutte 
lyd�sign�alet fra HDMI-en�hed�en� til tv'et via 
AUDIO IN på bagsid�en� af tv'et.

Problemer med pc-9�6 
tilslutning 

Pc-skærmen på mit tv er ikke stabil eller 
er ikke synkroniseret:

Kon�trollér, at d�er er valgt en� un�d�erstøttet •	
opløsn�in�g og opd�aterin�gsfrekven�s på 
pc'en�. Se afsnit 8 Tekniske specifikationer 
ved�r. un�d�erstøtted�e opløsn�in�ger og 
opd�aterin�gsfrekven�ser.

Kontakt os9�7 

Hvis d�u ikke kan� løse problemet, kan� d�u se Ofte 
stilled�e spørgsmål (FAQ)� for d�ette tv på  
www.philips.com/support. 

Hvis problemet fortsætter, skal d�u kon�takte 
d�it lan�d�s kun�d�eservice, som er an�givet i d�en�n�e 
brugervejled�n�in�g.
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ADVARSEL   B
Forsøg ikke selv at reparere tv'et� Det 
kan forårsage alvorlig personskade, 
beskadige tv'et, så det ikke kan 
repareres, eller gøre garantien ugyldig�

Bemærk   D
Hav tv-mod�el og serien�ummer parat, før d�u 
kon�takter os. Disse n�umre står bag på og på 
sid�en� af tv'et samt på emballagen�.
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