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Spain +34 902 888 785  0.10
Sweden +46 08 632 0016 Local call tariff
Switzerland +41 02 2310 2116 Local call tariff
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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.

Strømsikring (kun Storbritannien)
Dette Tv er forsynet med et godkendt 
støbt stik. Hvis det er nødvendigt at 
udskifte strømsikringen, skal dette 
erstattes af en sikring af samme værdi 
som angivet på stikket (f.eks. 10 A).

1 Fjern sikringsdækslet og sikringen. 
2 Den nye sikring skal overholde BS 1362 

og have ASTA-godkendelsesmærket. 
Hvis du mister sikringen, skal du kontakte 
din forhandler for at få bekræftet den 
korrekte type. 

3 Sæt sikringsdækslet på igen.
For at opretholde overholdelsen af 
EMC-direktivet må stikket ikke fjernes fra 
strømkablet på dette produkt.

1 Meddelelse

tidligere tilbehør herefter.
Materialet i denne manual anses for at være 
passende 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.

Garanti 
Risiko for skade eller beskadigelse af tv’et • 
eller ugyldiggørelse af garantien! Forsøg 
aldrig selv at reparere tv’et.
Brug kun tv og tilbehør på den måde, det • 
er tiltænkt af producenten.
Advarselsskiltet bag på tv’et advarer • 
om risiko for elektrisk stød. Fjern aldrig 
bagpladen på tv’et. Kontakt altid Philips 
Kundeservice i forbindelse med service 
eller reparation.

Alle handlinger, der er udtrykkeligt • 
forbudt i denne vejledning, eller 
justeringer eller samlingsprocedurer, 
der ikke er anbefalet eller tilladt i denne 
vejledning, vil gøre garantien ugyldig.
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Copyright

VESA, FDMI og VESA Mounting Compliant-
logoet er varemærker tilhørende Video 
Electronics Standards Association.
® Kensington og Micro Saver er varemærker 
registreret i USA for ACCO World 
Corporation. Der er samtidigt registrerede og 
anmeldte ansøgninger i resten af verden. 

Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. 
”Dolby” og det dobbelte D-symbol  er 
varemærker tilhørende Dolby Laboratories. 
(Kan kun anvendes på tv’er, der understøtter 
MPEG4-HD standard).
Alle andre registrerede og uregistrerede 
varemærker tilhører de respektive ejere.
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Der skal 2 personer til for at løfte og • 
bære et tv, som vejer over 25 kilo.
Hvis du monterer tv’et på fod, brug • 
da kun den medfølgende fod. Fastgør 
tv’et sikkert til foden. Anbring tv’et 
på en flad, plan overflade, der kan 
bære den samlede vægt af tv’et og 
foden.
Hvis du monterer tv’et på væggen, • 
brug da kun et vægbeslag, der 
kan bære tv’ets vægt. Fastgør 
vægbeslaget til en væg, der kan 
bære den samlede vægt af tv’et 
og vægbeslaget. Koninklijke Philips 
Electronics N.V. er ikke ansvarlig for 
forkert vægmontering, der resulterer 
i ulykker eller skader på personer 
eller ting.

Pas på børn i nærheden!Følg disse • 
forholdsregler for at undgå, at Tv’et vælter 
og forårsager skade på børn:

Anbring ikke Tv’et på en overflade, • 
der er dækket af tæpper eller andet 
materiale, der kan hives væk.
Undgå, at dele af Tv’et hænger ud • 
over kanter eller overflader.
Anbring aldrig Tv’et højt oppe • 
på møbler (f.eks. en reol) uden 
at fastgøre både møblet og Tv 
til væggen eller et passende 
støttepunkt.
Fortæl børnene, at de ikke må klatre • 
op på møbler for at kunne nå Tv’et.

Risiko for overophedning! Anbring aldrig • 
Tv’et i indelukkede omgivelser. Sørg altid 
for en afstand på mindst 10 cm hele vejen 
rundt om Tv’et til ventilation. Sørg for, 
at gardiner eller andre genstande ikke 
dækker ventilationshullerne på Tv’et.
Risiko for skade på tv’et! Før du tilslutter • 
tv’et til en stikkontakt, skal du sikre dig, at 
strømspændingen svarer til den værdi, der 
er anført bag på tv’et. Tilslut aldrig tv’et til 
stikkontakten, hvis det ikke er den samme 
spænding.
Risiko for skade, brand eller beskadigelse • 
af strømkabel! Anbring aldrig Tv eller 
andre genstande på strømkablet.
Sørg altid for, at det er nemt at komme til • 
Tv’ets strømledning, så du nemt kan tage 
ledningen ud af stikkontakten.

2 Vigtigt
Sørg for at læse og forstå alle instruktioner, før 
du anvender Tv’et. Hvis der opstår skader, fordi 
instruktionerne ikke har været fulgt, gælder 
garantien ikke.

Sikkerhed
Risiko for elektr• isk stød eller brand!

Udsæt aldrig Tv’et for regn eller vand. • 
Anbring aldrig væskebeholdere, 
f.eks. vaser, i nærheden af Tv’et. 
Hvis der spildes væsker på eller 
ned i Tv’et, skal Tv’et straks tages 
ud af stikkontakten. Kontakt 
Philips Kundeservice for at få Tv’et 
undersøgt før brug.
Anbring aldrig Tv’et, fjernkontrollen • 
eller batterierne i nærheden af åben 
ild eller andre varmekilder, herunder 
direkte sollys.
Undgå altid stearinlys, flammer 
og åben ild i nærheden af Tv’et, 
fjernbetjening og batterier for at 
forhindre, at ild spredes til disse.

• Indsæt aldrig genstande i 
ventilationsristene eller andre 
åbninger på Tv.
Når Tv drejes, skal det sikres, • 
at strømkablet ikke belastes. 
Belastning på strømkablet kan 
løsne forbindelser og medføre 
gnistdannelse.

Risiko for kortslutning eller ild!• 
Udsæt aldrig fjernkontrollen eller • 
batterierne for regn, vand eller 
overdreven varme.
Undgå at tvinge stikket i • 
stikkontakten. Løse stikkontakter kan 
forårsage gnistdannelse eller brand.

Risiko for skade eller beskadigelse af tv’et!• 

DA
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Genanvendelse

Dit produkt er udviklet og fremstillet i 
materialer og komponenter af høj kvalitet, 
som kan genbruges.
Når et produkt bærer et affaldsspandssymbol 
med et kryds på, betyder det, at produktet er 
underlagt det europæiske direktiv 2002/96/
EC:

Bortskaf aldrig produktet sammen med andet 
husholdningsaffald. Sørg for at kende de lokale 
regler om separat indsamling af elektriske og 
elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse 
af udtjente produkter er med til at forhindre 
negativ påvirkning af miljøet og menneskers 
helbred.
Dit produkt indeholder batterier, som er 
omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som 
ikke må bortskaffes sammen med almindeligt 
husholdningsaffald.
Sørg for at kende de lokale regler om separat 
indsamling af batterier. Korrekt bortskaffelse 
af batterier er med til at forhindre negativ 
påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Den mest opdaterede online 
brugervejledning
Brugervejledningens indhold kan ændres. Gå 
venligst til www.philips.com/support for de mest 
opdaterede brugervejlednings-oplysninger.

Når du tager ledningen ud, skal du altid •	
holde i stikket, aldrig i ledningen.
Afbryd strømmen til Tv og antennen før •	
tordenvejr. Rør aldrig ved nogen dele af 
Tv, strømkablet eller antennekablet under 
tordenvejr.
Risiko for høreskade! Undgå at bruge •	
øretelefoner eller hovedtelefoner ved høj 
lydstyrke eller i længere perioder.
Hvis Tv’et transporteres hjem ved •	
temperaturer under 5°C, skal du pakke 
Tv’et ud og vente, indtil Tv’ets temperatur 
svarer til temperaturen i rummet, før du 
tænder for strømmen til Tv’et.

Vedligeholdelse af skærmen
Undgå så vidt muligt stationære billeder. •	
Stationære billeder er billeder, der 
forbliver på skærmen i længere tid. 
Eksempler omfatter: skærmmenuer, sorte 
bjælker og tidsvisninger. Hvis du er nødt 
til at bruge stationære billeder, skal du 
sænke skærmkontrast og lysstyrke for at 
undgå beskadigelse af skærmen.
Tag stikket ud af tv’et, før du rengør •	
skærmen.
Rengør Tv og rammen med en blød, •	
fugtig klud. Anvend aldrig stoffer som 
f.eks. alkohol, kemikalier eller almindelige 
rengøringsmidler til rengøring af Tv.
Risiko for skade på Tv-skærmen! Du må •	
aldrig røre ved, skubbe til, gnide på eller 
slå til skærmen med nogen genstand.
For at undgå deformationer og falmede •	
farver skal du tørre vanddråber af så 
hurtigt som muligt.
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Fjernbetjening3 

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! 
Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, 
som Philips tilbyder, kan du registrere dit 
produkt på www.philips.com/welcome.

For- og sideknapper

a  POWER: Tænder eller slukker for 
Tv’et. Tv slukkes aldrig helt, medmindre 
netledningen tages ud af kontakten.

b SOURCE: Vælger tilsluttede enheder.

c MENU/OK: Viser skærmmenuen og 
bekræfter et valg i en menu.

d CH +/-: Skifter til den næste eller forrige 
kanal.

e VOL+/-: Øger og reducerer lydstyrken.

f Strømindikator:

    Rød LED: I standby eller slukket.

       Grøn LED: Strøm til.

DA
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p SUBPAGE
Se undersiden, når tekst-tv oplysningerne 
fylder mere end én side.

q REVEAL
Vis skjulte oplysninger i tekst-tv.

r HOLD
Tryk flere gange for at stoppe 
siderulningen og for at stoppe 
tekstdekoderen i at modtage data.

s FREEZE
Tryk for at fastholde tv-billedet.

t AD (lydbeskrivelse) (Kun RF digitalt TV)
Kun Storbritanien (UK): Aktiverer 
lydkommentarer for visuelt 
handicappede)

u SOURCE
Vælg tilsluttede enheder.

v EPG
Slå den elektroniske programguide (EPG) 
til eller fra.

w VIDEO
Tryk for at skifte til VIDEO YPbPr /
komposit /SCART tilstand.

x HDMI
Tryk for at skifte til HDMI tilstand

y VOL +/-
Øg eller reducer lydstyrken.

z  DUAL I-II
Tryk flere gange for at vælge mono / 
stereo / dobbelt I/ dobbelt II fra TV RF 
indgang.

{  SOUND
Tryk flere gange for at vælge smart-lyd 
tilstand.

| MENU/EXIT
Tryk for at åbne eller lukke 
skærmmenuen.

} MIX
Tryk for at lægge tekst-tv siden ind over 
tv-billedet.

a  (Standby-Til)
Skifter Tv til standby, hvis Tv er • 
tændt.
Tænder for Tv, hvis Tv er standby.• 

b 0-9 (Taltaster)
Vælg en kanal eller indstilling.

c PRE CH
Vend tilbage til den forud viste kanal.

d TV
Tryk for at vælge tv-tilstand.

e PC
Tryk for at vælge pc-tilstand.

f  (Tavs)
Slå lyden til og fra.

g CH Λ / V (Kanal Λ / V )
Skift til næste eller foregående kanal.

h ZOOM
Tryk flere gange for at vælge 
skærmformat.

i SLEEP
Tryk flere gange for at vælge det 
forindstillede tidspunkt, hvorpå tv’et 
automatisk skal gå i standby.

j  PICTURE
Tryk flere gange for at vælge smart-billede 
indstillingen.

k OK
Bekræft en indtastning eller et valg og se 
kanaloversigten, når du ser tv.

l	 ▲	▼	◄	►	(Navigationsknapper)
Naviger gennem menuerne.

m INFO
Vis eller skjul oplysninger om den valgte 
kanal.

n Farvede knapper
Vælg opgaver eller funktioner.

o SIZE
Tryk flere gange for at vælge 
bogstavstørrelsen i tekst-tv. (Fuld skærm / 
øverste halvdel / nederste halvdel)
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~ TELETEXT
Tryk for at åbne eller lukke for tekst-tv.

� INDEX
Tryk for at se tekst-tv indekssiden.

€ SUBTITLE
I tv-tilstand: Tryk for at slå • 
undertekster til og fra.
I tekst-tv tilstand: Tryk for at åbne • 
undertekstsiden.

� FAV
Tryk for at se foretrukne-listen.

‚ CH-LIST
Tryk for at se kanallisten.

DA
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Bemærk

Hvis du ikke kan finde fjernbetjeningen, og du  •
vil tænde tv’et fra standby, skal du trykke på 
CH +/- på siden af tv’et.

Skift kanaler

• Tryk på CH ^/v på fjernbetjeningen eller 
på CH +/- på siden af tv’et.
Indtast et kanalnummer ved hjælp af • 
Numeriske knapper.
Brug kanaloversigten.• 

Bemærk

Når du bruger en favoritliste, kan du kun vælge  •
de kanaler, der står på denne liste.

Dette afsnit viser, hvordan du benytter de 
grundlæggende Tv-funktioner.

Tænd/sluk tv’et, eller sæt det 
på standby

Sådan tændes tv’et
Hvis standbyindikatoren er slukket, skal • 
du trykke på  POWER på siden af tv’et.
Hvis standbyindikatoren lyser rødt, • 
skal du trykke på  (Standby-Til) på 
fjernbetjeningen.

Sådan skiftes til standby
Tryk på •  (Standby-Til) på 
fjernbetjeningen.

Standbyindikatoren lyser rødt. »

Sådan slukkes tv’et
Tryk på •  POWER på siden af tv’et.

Standbyindikatoren slukkes. »

Tip

Selvom tv’et bruger meget lidt energi i standby,  •
bliver der stadig brugt energi. Når tv’et ikke 
bruges i længere tid ad gangen, bør du tage 
tv-strømledningen ud af stikkontakten.
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Indstil tv’ets lydstyrke

For at øge eller dæmpe lydstyrken
Tryk på • VOL+/- på fjernbetjeningen.
Tryk på • VOL+/- på siden af tv’et.

For at slå lyden til eller fra
Tryk på •  for at slå lyden fra.
Tryk på •  igen for at slå lyden til igen.

Se tilsluttede enheder

Bemærk

Tænd for enheden, før den vælges som kilde  •
på tv’et.

Brug knappen Source

1 Tryk på SOURCE.
Nu vises kildelisten. »

2 Tryk på SOURCE ▲	og▼	for at vælge en 
enhed.

3 Tryk på OK for at bekræfte dit valg.
Tv’et skifter til den valgte enhed. »

DA
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a PC IN (VGA og AUDIO IN)
Audio- og videoindgang fra computer.

AUDIO

VGA

VGA

 

b EXT 2 (Y Pb Pr og AUDIO L/R)
Analog audio- og videoindgang fra 
analoge eller digitale enheder, f.eks. dvd-
afspillere eller spilkonsoller.

5 Tilslut enheder
Dette afsnit beskriver, hvordan forskellige 
enheder tilsluttes med forskellige stik og 
supplerer eksemplerne i lynvejledningen.

Bemærk

Der kan bruges forskellige typer stik, når en  •
enhed skal sluttes til dit tv. Det afhænger af 
tilgængelighed og dine behov.

Bagsidestik

7
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e AV OUT (VIDEO OUT og AUDIO OUT 
L/R)
Audio- og videoudgang til analoge 
enheder, f.eks. et andet tv eller en 
optageenhed.

AUDIO
IN

f SPDIF OUT
Digital audioudgang til 
hjemmeunderholdningssystemer og andre 
digitale lydsystemer.

g HDMI
Digital audio- og videoindgang fra digitale 
HD-enheder, f.eks. Blu-ray-afspillere.

Tilslutning via DVI eller VGA kræver et 
ekstra lydkabel.

c EXT 1 (SCART)
Analog audio- og videoindgang fra 
analoge eller digitale enheder, f.eks.  
dvd-afspillere eller spilkonsoller.

d TV ANTENNA
Signalindgang fra antenne, kabel eller 
satellit.

DA
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c VIDEO
Composite video-indgang fra analoge 
enheder, f.eks. videooptagere.

d SERVICE
USB port - kun til opgradering af 
firmware.

Sidestik

1

2

3

4

a COMMON INTERFACE
Stik til et CAM-modul (Conditional 
Access Module).

b AUDIO L/R
Audioindgang fra analoge enheder 
tilsluttet VIDEO.
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Fjernbetjening
Type: •	 201T1, 221T1, 231T1 RC
Batterier: 2 x AAA (type LR03)•	

Strøm
Strømforsyning: 100-240 V, 50 Hz•	
Fra-tilstand strøm: < 0,5 W•	
Omgivende temperatur: 5 til 40 grader •	
celsius

Understøttede tv 
monteringssæt
Du skal købe en Philips-tv-monteringsenhed 
eller en VESA-kompatibel tv-monteringsenhed 
for at montere tv’et. Sørg for, at der er mindst 
5,5 cm plads bag ved tv’et for at undgå 
beskadigelse af kabler og stik.

Advarsel

Følg instruktionerne, der følger med tv- •
monteringsenheden. Koninklijke Philips 
Electronics N.V. er ikke ansvarlig for forkert 
montering af tv’et, der resulterer i ulykker eller 
skader på personer eller ting.

Størrelse på 
tv-skærm 
(tommer)

Krævet 
pitch (mm)

Krævede bolte 
til montering

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

6 Produktoplysn- 
  inger
Produktinformation kan ændres uden varsel. 
Besøg www.philips.com/support, hvis du ønsker 
detaljerede produktoplysninger.

Understøttede 
skærmopløsninger
Computerformater

Opløsning - opdateringshastighed:•	
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 (det bedste til •	
201T1)
1680 x 1050 - 60Hz•	
1920 x 1080 - 60Hz_RB (det bedste •	
til 201T1 og 231T1)

Videoformater
Opløsning - opdateringshastighed:•	

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

Tuner/Modtagelse/
Transmission

Antenneindgang: 75 Ohm koaksial •	
(IEC75)
DVB: DVB Terrestrial (jordbaseret), •	
DVB-T MPEG4
Tv-system: DVB COFDM 2K/8K, PAL I, •	
B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L’ 
Videoafspilning: NTSC, SECAM, PAL•	
Tunerbånd: Hyperband, S-channel, UHF, •	
VHF
DA
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Tv-kanal problemer
Allerede installerede kanaler fremgår ikke af 
kanallisten:

Kontroller, at den rigtige kanalliste er  •
valgt.

Der blev ikke fundet nogen digitale kanaler 
under installationen:

Kontroller, om tv’et understøtter DVB-T  •
eller DVB-C i det pågældende land. Se de 
anførte lande bag på tv’et.

Billedproblemer
Tv’et er tændt, men der er ikke noget billede:

Kontroller, at antennen er tilsluttet  •
korrekt til tv’et.
Kontroller, at den korrekte enhed er valgt  •
som tv-kilde.

Der er lyd, men intet billede:
Kontroller, at billedindstillingerne er  •
indstillet korrekt.

Der er dårlig tv-modtagelse fra en 
antennetilslutning:

Kontroller, at antennen er tilsluttet  •
korrekt til tv’et.
Højttalere, ikke-jordede lydenheder,  •
neonlys, høje bygninger eller bjerge 
kan have indflydelse på billedkvaliteten. 
Hvis det er muligt, kan du forsøge at 
forbedre modtagekvaliteten ved at ændre 
på antenneretningen eller flytte andre 
enheder væk fra tv’et.
Hvis modtagelsen kun er dårlig for en  •
enkelt kanal, kan du forsøge at finindstille 
den pågældende kanal.

Billedkvaliteten fra tilsluttede enheder er 
dårlig:

Kontroller, at enhederne er tilsluttet  •
korrekt.
Kontroller, at billedindstillingerne er  •
indstillet korrekt. 

Dine billedindstillingerne blev ikke gemt i tv’et:
Kontroller, at tv-placeringen er angivet til • 
Hjem. I denne tilstand kan du ændre og 
gemme indstillinger.

7 Fejlfinding
Dette afsnit beskriver almindeligt 
forekommende problemer og tilhørende 
løsninger.

Generelle tv-problemer
Tv’et tænder ikke:

Tag strømledningen ud af stikkontakten.  •
Vent et minut, før du sætter det i igen.
Kontroller, at strømledningen sidder  •
ordentligt i stikket.

Fjernbetjeningen fungerer ikke korrekt:
Kontroller, at fjernbetjeningens batterier  •
er isat korrekt og i overensstemmelse 
med den angivne polaritet (+/-).
Udskift fjernbetjeningens batterier, hvis  •
de er afladte eller svage.
Rengør sensorerne på fjernbetjeningen  •
og Tv’et.

Standbylampen på Tv’et blinker rødt:
Tag strømledningen ud af stikkontakten.  •
Vent, indtil Tv’et er kølet af, før du sætter 
strømledningen i igen. Hvis lampen 
fortsætter med at blinke, skal du kontakte 
Philips Kundeservice. 

Du har glemt koden til at låse tv-låsen op
Indtast ‘5351’. •

Tv-menuen er på det forkerte sprog
Skift Tv-menuen til dit foretrukne sprog. •

Når Tv’et tændes/slukkes/skifter til standby, 
kan man høre en knirkende lyd fra Tv’ets 
kabinet:

Ingen indgriben er nødvendig. Den  •
knirkende lyd forårsages af normal 
udvidelse og sammentrækning i Tv’et, 
efterhånden som det køler ned og 
varmer op. Dette har ingen indflydelse på 
tv’ets ydeevne.
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Hvis der benyttes en HDMI-til-DVI- •
adapter eller et HDMI-til-DVI-kabel, 
skal du kontrollere, at der er tilsluttet 
et separat lydkabel til AUDIO L/R eller 
AUDIO IN (kun mini-jackstik).

Computer-
tilslutningsproblemer
Visningen af computerbilledet på tv’et er ikke 
stabilt:

Kontroller, at der er valgt en understøttet  •
opløsning og opdateringshastighed på 
computeren.
Angiv tv’ets billedformat til ikke-skaleret. •

Kontakt os
Hvis du ikke kan løse problemet, kan du læse 
ofte stillede spørgsmål (FAQ) for dette Tv på 
www.philips.com/support. 
Hvis du stadigvæk ikke kan finde en løsning 
på problemet, kan du kontakte Philips 
Kundeservice i dit land (se listen i denne 
Brugervejledning).

Advarsel

Forsøg ikke at reparere Tv’et på egen hånd.  •
Dette kan medføre alvorlig personskade, 
uoprettelige skader på Tv’et og gøre garantien 
ugyldig.

Bemærk

Husk at notere serienummer og model for dit  •
Tv, før du kontakter Philips. Disse oplysninger 
står bag på Tv’et og på emballagen.

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

Prøv at bruge et andet billedformat. •
Billedpositionen er ikke korrekt:

Billedsignalerne fra visse enheder  •
passer ikke altid ordentligt på skærmen. 
Kontroller signalet fra enheden.

Lydproblemer
Der er billede, men ingen lyd fra Tv’et:

Bemærk

Hvis der ikke registreres noget lydsignal,  •
deaktiverer Tv’et automatisk lydgengivelsen 
uden at indikere nogen funktionsfejl.

Kontroller, at alle kabler er tilsluttet  •
korrekt.
Kontroller, at lydstyrken ikke står på 0. •
Kontroller, at tv’et ikke er indstillet på  •
lydløs.

Der er billede, men lydkvaliteten er dårlig:
Kontroller, at lydindstillingerne er indstillet  •
korrekt.

Der er billede, men der kommer kun lyd fra 
den ene højttaler:

Kontroller, at lydbalancen er indstillet til  •
midten.

HDMI tilslutningsproblemer
Der er problemer med HDMI-enheder:

Vær opmærksom på, at HDCP- •
understøttelse kan forsinke Tv’ets 
gengivelse af indhold fra en HDMI-enhed. 
Hvis Tv’et ikke genkender HDMI- •
enheden, og der ikke vises noget billede, 
kan du forsøge at skifte kilde fra en enhed 
til en anden og tilbage igen.
Hvis der forekommer periodiske  •
lydforstyrrelser, skal du kontrollere, at 
udgangsindstillingerne fra HDMI-enheden 
er korrekte.
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