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NO Bruksanvisning

www.philips.com/support

Model
Serial

Country

Code

Telephone number

Tariff

Austria

+43

0810 000206

Belgium

+32

078 250851

Denmark

+45

3525 8761

Local call tariff

Finland

+358

09 2290 1908

Local call tariff

France

+33

082161 1658

0.09

Germany

+49

01803 386 853

0.09

Greece

+30

00800 3122 1223

Free of charge

Ireland

+353

01 601 1161

Local call tariff

Italy

+39

840 320 041

Luxembourg

+352

26 84 30 00

The Netherlands

+31

0900 0400 063

Norway

+47

2270 8250

Local call tariff

Poland

+48

0223491505

Local call tariff

Portugal

+351

2 1359 1440

Local call tariff

Spain

+34

902 888 785

Sweden

+46

08 632 0016

Local call tariff

Switzerland

+41

02 2310 2116

Local call tariff

United Kingdom

+44

0207 949 0069

Local call tariff

0.07
0.06

0.08
Local call tariff
0.10

0.10

This information is correct at the time of press. For updated information, see www.philips.com/support.
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1 Merknad
2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All
rights reserved. Specifcations are subject to
change without notice. Philips and the Philips
Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips Electronics N.V. and are
used under license from Koninklijke Philips
Electronics N.V." www.philips.com.
Philips forbeholder seg retten til å når som helst
endre produkter uten å måtte endre tidligere
leverte produkter på tilsvarende måte.
Innholdet i denne håndboken anses som
tilstrekkelig for den tilsiktede bruken av
systemet. 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.
Garanti
• Fare for skade på person eller TV eller
at garantien blir ugyldig! Ikke prøv å
reparere TV-en selv.
• TV-en og tilbehøret skal kun bli brukt i
tråd med det produsenten har oppgitt.
• Advarselssymbolet på baksiden på TV-en
gjør oppmerksom på faren for elektriske
støt. Fjerne aldri dekslet på TV-en.
Kontakt alltid vår kundestøtte når du
trenger service eller reparasjoner.

•

Enhver bruk som er uttrykkelig
forbudt i henhold til denne håndboken,
og eventuelle endringer eller
monteringsprosedyrer som ikke
er anbefalt eller godkjent i denne
håndboken, gjør garantien ugyldig.
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Pikselegenskaper
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.

1
2

3

Nettspenningssikring (bare
Storbritannia)
Denne TV-en har et godkjent, helstøpt
støpsel. Hvis det blir nødvendig å bytte
nettspenningssikringen, må den erstattes
med en sikring som har den samme
verdien som er angitt på sikringen (for
eksempel 10 A).
Ta av sikringsdekselet og ta ut sikringen.
Den nye sikringen må samsvare
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.
På grunn av overensstemmelse med
EMC-direktivet skal ikke støpselet til
dette produktet fjernes fra ledningen.

Opphavsrett

VESA, FDMI og logoen VESAmonteringskompatibel er varemerker for Video
Electronics Standards Association.
® Kensington og Micro Saver er
amerikanskregistrerte varemerker for ACCO
World Corporation, og det foreligger utstedte
registreringer og søknader om registrering i
andre land over hele verden.

N o rsk

Produsert med tillatelse av Dolby Laboratories.
Dolby og det doble D-symbolet er
varemerker for Dolby Laboratories. (Gjelder
bare for TV-er som støtter standarden
MPEG4-HD)
Alle andre registrerte eller uregistrerte
varemerker tilhører sine respektive eiere.

NO
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2 Viktig

•

Du må ha lest og forstått alle instruksjoner før
du bruker TV-en. Hvis det oppstår skade som et
resultat av at instruksjonene ikke er fulgt, gjelder
ikke garantien.

Sikkerhet
•

Fare for elektrisk støt eller brann!
• Utsett aldri TV-en for fuktighet
og vann. Plasser aldri beholdere
med væske, for eksempel vaser,
nær TV-en. Hvis du søler væske på
TV-en, kobler du øyeblikkelig TV-en
fra strømuttaket. Kontakt Philips’
kundestøtte for å kontrollere TV-en
før bruk.
• Ikke plasser TV, fjernkontroll eller
batterier nær åpen flamme eller
andre varmekilder, inkludert direkte
sollys.
For å unngå brannfare må stearinlys
og andre flammer holdes vekk fra
TV, fjernkontroll og batterier til
enhver tid.

•

•

•
•

•

•
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Plasser aldri gjenstander i
ventilasjonsåpningene eller andre
åpninger i TV-en.
• Kontroller at strømledningen ikke
belastes når TV-en snus. Strekk på
strømledningen kan løsne kontakter
og føre til lysbuedannelse.
Fare for kortslutning eller brann!
• Utsett aldri fjernkontrollen eller
batteriene for regn, vann eller sterk
varme.
• Unngå at det legges trykk på
støpslene. Løse støpsler kan føre til
lysbuedannelse eller brann.
Fare for skade på person eller TV!
• Det kreves to personer for å løfte
og bære en TV som veier mer enn
25 kilo.
NO

•
•
•
•

Hvis TV-en monteres på stativ, må
bare det medfølgende stativet brukes.
Fest stativet ordentlig til TV-en. Plasser
TV-en på et flatt og jevnt underlag
som tåler vekten av TV-en og stativet.
• Hvis TV-en skal veggmonteres, må
det brukes et veggfeste som tåler
vekten av TV-en. Veggfestet må
festes til en vegg som tåler vekten
av TV-en og veggfestet. Koninklijke
Philips Electronics N.V. påtar seg ikke
noe ansvar for uriktig veggmontering
som fører til ulykker eller skader.
Fare for skade på barn!Følg disse
forholdsreglene for å hindre at TV-en
velter og forårsaker skade på barn:
• Sett aldri TV-en på et underlag
som er dekket av en duk eller annet
materiale som kan trekkes vekk.
• Kontroller at ingen del av TV-en
henger over kanten av underlaget.
• Sett aldri TV-en på høye møbler (slik
som en bokhylle) uten å feste både
møbelet og TV-en til veggen eller
annen støtte.
• Fortell barna at de ikke må klatre på
møbler for å nå TV-en.
Fare for overoppheting! TV-en må ikke
installeres i et trangt rom. La det være
minst 10 cm med luft på alle sider av TVen. Kontroller at gardiner eller annet ikke
dekker ventilasjonsåpningen på TV-en.
Fare for skade på TV-en! Før du kobler
TV-en til stikkontakten, må du kontrollere
at strømspenningen har samme verdi som
det som er oppgitt på baksiden av TV-en.
Aldri koble TV-en til stikkontakten hvis
spenningen er forskjellig.
Fare for personskade, brann eller skade
på ledningen! Plasser aldri TV-en eller
andre gjenstander oppå strømledningen.
For å enkelt koble TV-ens strømledning
fra stikkontakten, kontrollerer du at du til
enhver tid har full tilgang til strømledningen.
Når du koble fra strømledningen, må du
alltid trekke i støpslet, aldri i kabelen.
Koble TV-en fra nettspenningen og
antennen ved tordenvær. Rør aldri TV-en,
strømledningen eller antenneledningen
ved tordenvær.

•

Fare for hørselsskade! Unngå bruk av
hodetelefoner med høy lyd eller over
lengre tid.
Hvis TV-en har vært transportert
i temperaturer under 5 °C, må du
pakke ut TV-en og vente til TV-en når
romtemperatur før TV-en kobles til
strøm.

Vedlikehold av skjermen
•

•
•

•
•

Unngå stillestående bilder så mye som
mulig. Stillestående bilder er bilder som
vises på skjermen i lengre perioder.
Eksempel: menyer på skjermen, svarte
kanter og tidsvisninger. Hvis du er nødt
til å bruke stillestående bilder, bør du
redusere skjermkontrasten og lysstyrken
for å unngå skader på skjermen.
Koble fra TV-en før rengjøring.
Rens TV-en og rammen med en myk,
fuktig klut. Bruk aldri stoffer som alkohol,
kjemikalier eller rengjøringsmidler til å
rengjøre TV-en.
Fare for skade på TV-skjermen! Du må
aldri la gjenstander komme i kontakt med
skjermen på noen måte.
Tørk av vanndråper så raskt som mulig,
slik at det ikke oppstår misdannelser eller
at fargene falmer.

Resirkulering

Produktet er utformet og produsert med
materiale og deler av svært høy kvalitet som
kan resirkuleres og gjenbrukes.
Når et produkt er merket med en søppeldunk
med kryss over, betyr det at produktet dekkes
av EU-direktiv 2002/96/EF:

Produktet skal ikke kastes sammen med
annet husholdningsavfall. Gjør deg kjent med
lokale bestemmelser om avfallsdeponering av
elektriske og elektroniske produkter. Hvis du
deponerer gamle produkter riktig, bidrar du
til å forhindre negative konsekvenser for helse
og miljø.
Produktet inneholder batterier som omfattes
av EU-direktiv 2006/66/EF, og som ikke kan
deponeres i vanlig husholdningsavfall.
Gjør deg kjent med lokale bestemmelser om
avfallsdeponering av elektriske og elektroniske
produkter. Hvis du deponerer gamle
produkter riktig, bidrar du til å forhindre
negative konsekvenser for helse og miljø.
N o rsk

•

Den senest oppdaterte
bruksanvisningen online
Innholdet i bruksanvisningen er underlagt
endringer. Det henvises til
www.philips.com/support for det seneste av
informasjon og referanser i den oppdaterte
bruksanvisningen.
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3 Din LCD Monitor
with HD TV

Fjernkontroll

2

Kontroller foran og på siden
23
5

2

22
24
25

4
3

26

27

b SOURCE: Velger tilkoblede enheter.
c MENU/OK: Viser skjermmenyer og
bekrefter valg i menyer.
d CH +/-: Bytter til neste eller forrige kanal.
e VOL +/-: Øker eller senker volumet.
f Strømindikator:
Lyser rødt: I ventemodus eller av.
Lyser grønt: Strømmen er på.
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3
5

7

10

9

11
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6

POWER: Slår TV på eller av. TV slås
ikke helt av med mindre støpselet trekkes
ut av kontakten.

4

8

1

a

1

21

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips!
Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips
tilbyr, kan du registrere produktet ditt på www.
philips.com/welcome.
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•
•

(Standby-på)
Setter TV i standby hvis TV er på.
Slår TV på hvis TV står i standby.

p SUBPAGE
Viser undersiden når det er mer enn en
side i tekst-TV-informasjonen.

b 0-9 (Siffertaster)
Velg en kanal eller innstilling.

q REVEAL
Viser skjult tekst-TV-informasjon.

c PRE CH
Gå tilbake til kanalen du så på sist.

r HOLD
Trykk for å stanse siderullingen slik at
tekstdekoderen slutter å motta data.

d TV
Trykk for å velge TV-modus.
e PC
Trykk for å velge PC-modus.
f

(Demp)
Skru lyden av eller på.

g CH Λ / V (Kanal Λ / V )
Gå til neste eller forrige kanal.
h ZOOM
Bytt mellom skjermformater.
i SLEEP
Trykk for å velge en forhåndsinnstilt tid
der TV-en automatisk går i ventemodus.
j

PICTURE
Trykk for å velge Smart Pictureinnstillingen.

k OK
Bekreft en angitt verdi eller et valg, og vis
programoversikten når du ser på TV.
l ▲ ▼ ◄ ► (Navigeringstaster)
Naviger gjennom menyene.
m INFO
Vis eller skjul informasjonsskjermen til
den valgte kanalen.
n Fargetaster
Velg oppgaver eller alternativer.
o SIZE
Trykk for å endre skriftstørrelsen på
tekst-TV. (Fullskjerm / Øverste halvdel /
Nederste halvdel)

s FREEZE
Trykk for å fryse TV-bildet.
t AD (LYDBESKRIVELSE) (Kun for RFdigital-TV)
Kun i Storbritannia: Aktiverer
lydkommentarer for svaksynte.
u SOURCE
Velg tilkoblede enheter.
v EPG
Skru den elektroniske programguiden
av og på.
w VIDEO
Trykk for å bytte til VIDEO YPbPr- /
Kompositt- / SCART-modus.
x HDMI
Trykk for å bytte til HDMI-modus.
y VOL +/Gir høyere og lavere lydnivå.
z DUAL I-II
Trykk for å velge mono / stereo / dual I /
dual II fra TV-RF-inngangen.
{

SOUND
Trykk for å velge Smartsound-modus.

No rs k

a

| MENU/EXIT (MENY/AVSLUTT)
Trykk for å åpne eller lukke
skjermmenyen.
} MIX
Trykk for å se tekst-TV-siden og TV-bildet
samtidig.

NO
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~ TELETEXT
Trykk for å åpne eller lukke tekst-TV.
 INDEX
Trykk for å vise oversiktsiden til tekst-TV.
€ SUBTITLE
• I TV-modus: Trykk for å skru
undertekster av eller på.
• I tekstmodus: Trykk for å åpne
undertekstsiden.
 FAV
Trykk for å vise listen over favoritter.
‚ CH-LIST
Trykk for å vise listen over kanaler.

8
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Merknad
•• Hvis du ikke finner fjernkontrollen, og vil slå på

TV-en når den er i standbymodus, trykker du på
CH +/- på siden av TV-en.

Denne delen hjelper deg med grunnleggende
TV-funksjoner.

Slå TV-en av/på eller sette den
i standbymodus

Bytte kanaler

Nors k

4 Bruke LCD Monitor
with HD TV

For å slå på
•

Hvis standbyindikatoren er av, trykker du
POWER på siden av TV-en.
• Hvis standbyindikatoren er rød, trykker
du (Standby-på) på fjernkontrollen.
Slik går du til standby
• Trykk på (Standby-på) på
fjernkontrollen.
»» Standbyindikatoren lyser rødt.
Slik slår du av
• Trykk POWER på siden av TV-en.
»» Standbyindikatoren blir slått av.
Tips
•• Selv om TV-en bruker svært lite strøm i

standby, forbrukes fortsatt energi. Når TV-en
ikke er i bruk over lang tid, kobler du TV-ens
strømledning fra stikkontakten.

•
•
•

Trykk på CH ^/v på fjernkontrollen eller
CH +/- på siden av TV-en.
Angi et kanalnummer ved hjelp av
Numeriske knapper.
Bruke kanalnettet.
Merknad

•• Når du bruker en favorittliste, kan du bare velge
blant kanalene i listen.

NO
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Vise tilkoblede enheter

Justere TV-volum

Merknad
•• Slå på enheten før du velger den som kilde på
TV-en.

Bruk av SOURCE-knappen

1
2
3

10

Trykk på SOURCE.
»» Kildelisten blir vist.
Trykk på SOURCE og knappene ▲ eller
▼ for å velge en enhet.
Trykk på OK for å bekrefte valget.
»» TV-en bytter til enheten som er valgt.

NO

Slik hever eller senker du volumet
• Trykk på VOL +/- på jernkontrollen.
• Trykk på VOL +/- på siden av TV-en.
Slik demper du lyden eller slår den på
• Trykk på for å dempe lyden.
• Trykk på igjen for å slå lyden på igjen.

5 Koble til
enhetene

a PC IN (VGA og AUDIO IN)
Lyd- og videoinngang fra en datamaskin.

AUDIO

Nors k

Denne delen beskriver hvordan du kobler
ulike enheter til ulike kontakter og inneholder
eksempler som er gitt i Kort innføring.
Merknad

VGA

•• Ulike typer kontakter kan brukes til å koble en
enhet til TVen, avhenging av tilgjengelighet og
behov.

VGA

Kontakt på baksiden

b EXT 2 (Y Pb Pr og AUDIO L/R)
Analog lyd- og videoinngang fra analoge
eller digitale enheter, f.eks. DVD-spillere
eller spillkonsoller.

7
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c EXT 1 (SCART)
Analog lyd- og videoinngang fra analoge
eller digitale enheter, f.eks. DVD-spillere
eller spillkonsoller.

e AV OUT (VIDEO OUT og AUDIO OUT
L/R)
Lyd- og videoutgang til analoge enheter,
f.eks. en annen TV eller en opptaksenhet.
AUDIO
IN

f SPDIF OUT
Digital lydutgang til hjemmekinoanlegg og
andre digitale lydsystemer.

d TV ANTENNA
Signalinngang fra antenne, kabel eller
satellitt.

g HDMI
Digital lyd- og videoinngang fra digitale
HD-enheter, f.eks. Blu-ray-spillere.

Tilkobling via DVI eller VGA krever en
tilleggskabel for lyd.

12
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Sidekontakt

c VIDEO
Komposittinngang fra analoge
videoenheter, f.eks. VCR.

1

Nors k

2
3
4

a COMMON INTERFACE
Spor for CA-modul (CAM).

d SERVICE
USB-port, kun for oppgradering av
fastvare.

b AUDIO L/R
Lydinngang fra analoge enheter som er
koblet til VIDEO.

NO
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6 Produktinformasjon

Fjernkontroll

Produktinformasjon kan endres uten forvarsel.
Du finner flere opplysninger om produktet på
www.philips.com/support.

Strøm

Støttede skjermoppløsninger
PC-formater
• Oppløsning – oppdateringshastighet:
• 640 x 480 - 60Hz
• 640 x 480 - 75Hz
• 800 x 600 - 60Hz
• 800 x 600 - 75Hz
• 1024 x 768 - 60Hz
• 1024 x 768 - 75Hz
• 1280 x 1024 - 60Hz
• 1440 x 900 - 60Hz
• 1600 x 900 - 60Hz (beste for 201T1)
• 1680 x 1050 - 60Hz
• 1920 x 1080 - 60Hz_RB (beste for
221T1 og 231T1)
Videoformater
• Oppløsning – oppdateringshastighet:
• 480i - 60Hz
• 480p - 60Hz
• 576i - 50Hz
• 576p - 50Hz
• 720p - 50Hz, 60Hz
• 1080i - 50Hz, 60Hz
• 1080p - 50Hz, 60Hz

Tuner/mottak/sending
•
•
•
•
•
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Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
DVB: DVB Terrestrial, DVB-T MPEG4
TV-system: DVB COFDM 2K/8K; PAL I,
B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L’
Videoavspilling: NTSC, SECAM og PAL
Tunerbånd: Hyperband, S-channel, UHF,
VHF

NO

•
•

Type: 201T1, 221T1, 231T1 RC
Batterier: 2 x AAA-størrelse (LR03-type)

•
•
•

Nettstrøm: 100-240 V, 50 Hz
Strøm i av-modus: < 0,5 W
Omgivelsestemperatur: 5 til 40 grader

TV-montering som støttes
For å montere TV-en må du kjøpe et TV-stativ
fra Philips eller et VESA-kompatibelt TV-stativ.
For å unngå skader på kabler og kontakter må
du la det være en klaring på minst 5,5cm fra
baksiden på TV-en.
Advarsel
•• Følg alle instruksjonene som følger med TV-

stativet. Koninklijke Philips Electronics N.V. påtar
seg ikke ansvar for uriktig TV-montering som
fører til ulykker eller skader.

TVskjermens
størrelse
(tommer/
cm)

Påkrevd
vinkel
(mm)

Påkrevde
monteringsbolter

20

100 x 100

4 x M4

22

100 x 100

4 x M4

23

100 x 100

4 x M4

Denne delen beskriver vanlige problemer og
løsningene på disse.

General TV issues
TV-en slår seg ikke på:
•• Koble strømledningen fra stikkontakten.
Vent ett minutt før du kobler den til på
nytt.
•• Kontroller at strømledningen er ordentlig
tilkoblet.
Fjernkontrollen fungerer ikke ordentlig:
•• Kontroller at batteriene i fjernkontrollen
er satt inn med riktig orientering mot
pluss og minus.
•• Skift batteriene i fjernkontrollen hvis de
er tomme eller dårlige.
•• Rengjør sensorlinsen til fjernkontrollen og
TV-en.
Standbyindikatoren på TV-en blinker rødt:
•• Koble strømledningen fra stikkontakten.
Vent til TV-en er nedkjølt før du kobler til
strømledningen på nytt. Hvis blinkingen
vedvarer, kontakter du vår kundestøtte.
Du har glemt koden for å låse opp TVlåsfunksjonen.
•• Skriv inn “5351”.
TV-menyen har galt språk:
•• Endre TV-menyen til språket du ønsker.
Når du slår TV-en på/av/over på standby, hører
du en knirkelyd fra TV-rammen:
•• Du behøver ikke å gjøre noe. Knirkelyden
er normal utvidelse og sammentrekning i
TV-en når den varmes opp og kjøles ned.
Dette har ingen innvirkning på ytelsen.

Problemer med TV-kanaler
Tidligere installerte kanaler vises ikke på
kanallisten:
•• Kontroller at riktig kanalliste blir vist.

Ingen digitale kanaler ble funnet under
installasjonen:
•• Kontroller at TV-en støtter DVB-T eller
DVB-C i landet der du befinner deg. Se
listen over land bak på TV-en.

Problemer med bildet
Lyden er på, men det blir ikke vist noe bilde:
•• Kontroller at antennen er ordentlig koblet
til TVen.
•• Kontroller at riktig enhet er valgt som
TV-kilde.
Det er lyd, men ikke noe bilde:
•• Kontroller at bildeinnstillingene er riktige.
Det er dårlig TV-mottak fra en antennekobling:
•• Kontroller at antennen er ordentlig koblet
til TVen.
•• Høyttalere, lydenheter uten jording,
neonlys, høye bygninger og andre store
objekter kan påvirke kvaliteten på
mottaket. Hvis det er mulig, kan du prøve
forbedre mottakskvalitet ved å endre
posisjonen på antennen eller ved å flytte
enheter bort fra TV-en.
•• Hvis mottaket kun er dårlig på en enkelt
kanal, kan du fininnstille denne kanalen.
Det er dårlig bildekvalitet på tilkoblede
enheter:
•• Kontroller at enhetene er ordentlig
tilkoblet.
•• Kontroller at bildeinnstillingene er riktige.
TV-en har ikke lagret bildeinnstillingene.
• Kontroller at TV-plasseringen er innstilt
på hjemmemodus. Denne modusen
gir deg muligheten til å endre og lagre
innstillinger.
Bildet passer ikke til skjermen – det er for
stort eller for lite:
•• Prøv å bruke et annet bildeformat.
Bildeplasseringen er ikke riktig.
•• Det er mulig at bildesignaler fra enkelte
enheter ikke passer helt til skjermen.
Sjekk signalutgangen på enheten.

NO
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7 Feilsøking

Problemer med lyden

Problemer med PC-tilkobling

Det er bilde, men ingen lyd fra TV-en:

Dataskjermen på TV-en er ustabil:
•• Kontroller at det er støtte for
oppløsningen og oppdateringshastigheten
som er valgt på datamaskinen.
•• Velg uskalert bildeformat på TV-en.

Merknad
•• Hvis den ikke finner noe signal, vil TV-en

automatisk slå av lydutgangen. Dette er ikke en
indikasjon på feil.

••

Kontroller at alle kabler er ordentlig
tilkoblet.
•• Kontroller at volumet ikke er satt til 0.
•• Kontroller at lyden ikke er dempet.
Det er bilde, men lydkvaliteten er dårlig:
•• Kontroller at lydinnstillingene er riktige.
Det er bilde, men det kommer bare lyd fra én
høyttaler:
•• Bekreft at lydbalansen er innstilt på
midten.

Problemer med HDMItilkobling
Det er problemer med HDMI-enheter:
•• Vær oppmerksom på at HDCP-støtte kan
skape forsinkelser i tiden det tar for en
TV å vise innhold fra en HDMI-enhet.
•• Hvis TV-en ikke kjenner igjen HDMIenheten, og det ikke blir vist noe bilde,
kan du forsøke å bytte kilde fra en enhet
til en annen og tilbake igjen.
•• Ved uregelmessige lydforstyrrelser
kontrollerer du at utgangsinnstillingene fra
HDMI-enheten er riktige.
•• Hvis en HDMI-til-DVI-adapter eller
HDMI-til-DVI-kabel blir brukt, må du
kontrollere at en ekstra lydkabel er koblet
til AUDIO L/R eller AUDIO IN (kun
minijack).
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Kontakt oss
Hvis du ikke klarer å løse problemet, går du
inn på Vanlige spørsmål-siden for denne TVen på www.philips.com/support.
Hvis problemet vedvarer, kontakter du Philips
kundestøtte der du bor slik det går frem av
Brukerhåndbok.
Advarsel
•• Ikke forsøk å reparere TV-en selv. Dette kan

føre til alvorlig personskade, uopprettelig skade
på TV-en eller at garantien blir ugyldig.

Merknad
•• Noter TV-modell og serienummer før du

kontakter Philips. Nummeret står på baksiden av
TV-en og på emballasjen.

NO
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