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Εάν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε • 
λειτουργία που απαγορεύεται ρητά 
στο παρόν εγχειρίδιο ή οποιεσδήποτε 
μετατροπές ή διαδικασίες 
συναρμολόγησης που δεν συνιστώνται 
ή εγκρίνονται στο παρόν εγχειρίδιο, θα 
ακυρωθεί η εγγύηση.

Χαρακτηριστικά Pixel 
Αυτό το προϊόν LCD διαθέτει μεγάλο 
αριθμό έγχρωμων pixel. Αν και 
διαθέτει ενεργά pixel κατά 99,999% 
ή περισσότερο, μαύρες κουκκίδες ή 
φωτεινά στίγματα (κόκκινα, πράσινα 
ή μπλε) ενδέχεται να εμφανίζονται 
συνεχώς στην οθόνη. Αυτό είναι 
ένα δομικό χαρακτηριστικό της 
οθόνης (εντός κοινών βιομηχανικών 
προτύπων) και δεν αποτελεί βλάβη.

Ασφάλεια ρεύματος (μόνο στη 
Βρετανία)
Η συγκεκριμένη Τηλεόραση διαθέτει 
εγκεκριμένο χυτό ρευματολήπτη. Εάν 
καταστεί απαραίτητη η αντικατάσταση 
της ασφάλειας ρεύματος, θα πρέπει 
να αντικατασταθεί με ασφάλεια 
ίδιας ονομαστικής τιμής με αυτή 
που υποδεικνύεται στο βύσμα (για 
παράδειγμα 10A).

1 Αφαιρέστε το κάλυμμα της ασφάλειας 
και την ασφάλεια. 

2 Η ανταλλακτική ασφάλεια πρέπει να 
πληροί τις προϋποθέσεις του προτύπου 
BS 1362 και να διαθέτει το σημάδι 
έγκρισης ASTA. Σε περίπτωση που 
χαθεί η ασφάλεια, επικοινωνήστε με 
το σημείο πώλησης προκειμένου να 
επιβεβαιώσετε το σωστό τύπο. 

3 Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της 
ασφάλειας.

Για να διατηρηθεί η συμμόρφωση με την 
οδηγία EMC, δεν πρέπει να αφαιρέσετε το 
βύσμα του παρόντος προϊόντος από το 
καλώδιο ρεύματος.

1 Σημείωση

Η Philips διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα 
προϊόντα της οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να 
είναι υποχρεωμένη να προσαρμόσει αντίστοιχα 
τα αποθέματά της.
Το υλικό που περιλαμβάνεται στο παρόν 
εγχειρίδιο θεωρείται επαρκές για τη 
χρήση για την οποία προορίζεται το 
σύστημα. Εάν το συγκεκριμένο προϊόν, ή 
μεμονωμένες μονάδες του και διαδικασίες, 
χρησιμοποιηθούν για διαφορετικούς 
σκοπούς από αυτούς που καθορίζονται στο 
παρόν εγχειρίδιο, θα πρέπει να επιβεβαιωθεί 
η εγκυρότητα και η καταλληλότητά τους. Η 
Philips εγγυάται ότι το υλικό δεν παραβιάζει 
ευρεσιτεχνίες που ισχύουν στις Η.Π.Α. Δεν 
παρέχεται καμία άλλη εγγύηση, ρητή ή 
σιωπηρή.
Εγγύηση 

Κίνδυνος τραυματισμού, ζημιάς • 
στην τηλεόραση ή ακύρωσης της 
εγγύησής σας! Μην επιχειρήσετε 
ποτέ να επισκευάσετε μόνοι σας την 
τηλεόραση.
Χρησιμοποιήστε την τηλεόραση και • 
τα αξεσουάρ μόνο σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του κατασκευαστή.
Το τυπωμένο προειδοποιητικό σήμα • 
στο πίσω μέρος της τηλεόρασης 
υποδεικνύει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 
Μην αφαιρείτε το κάλυμμα της 
τηλεόρασης. Επικοινωνείτε πάντα με το 
Τμήμα Υποστήριξης Πελατών της για 
σέρβις ή επισκευές.
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Πνευματικά δικαιώματα

 
Οι ονομασίες VESA, FDMI και το λογότυπο 
VESA Mounting Compliant είναι εμπορικά 
σήματα της Video Electronics Standards 
Association (VESA).
Οι ονομασίες ® Kensington και MicroSaver 
είναι σήματα κατατεθέντα της ACCO World 
Corporation στις Η.Π.Α. των οποίων έχουν 
εκδοθεί οι εγγραφές, ενώ εκκρεμούν οι 
αιτήσεις σε άλλες χώρες. 

 
Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από τη Dolby 
Laboratories. Οι ονομασίες ‘Dolby’, ‘Pro Logic’ 
και το σύμβολο διπλού D , είναι εμπορικά 
σήματα της Dolby Laboratories.(Ισχύει μόνο 
για τηλεοράσεις που υποστηρίζουν MPEG4-
τυπική υψηλή ευκρίνεια)
Όλα τα υπόλοιπα σήματα κατατεθέντα ή μη 
είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών 
τους.
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Για τη μεταφορά μιας τηλεόρασης • 
που ζυγίζει περισσότερο από 25 κιλά 
(55 λίβρες) απαιτούνται δύο άτομα.
Όταν τοποθετείτε την τηλεόραση • 
σε βάση, χρησιμοποιείτε μόνο την 
παρεχόμενη βάση. Ασφαλίστε τη 
βάση στην τηλεόραση. Τοποθετήστε 
την τηλεόραση σε μια επίπεδη 
επιφάνεια που μπορεί να αντέξει το 
βάρος της τηλεόρασης και της βάσης.
Όταν αναρτάτε την τηλεόραση σε • 
τοίχο, χρησιμοποιείτε μόνο βάση 
ανάρτησης τοίχου που μπορεί να 
αντέξει το βάρος της τηλεόρασης. 
Στερεώστε τη βάση ανάρτησης 
τοίχου σε τοίχο που μπορεί να 
αντέξει το βάρος της τηλεόρασης 
και της βάσης. Koninklijke Philips 
Electronics N.V. δεν φέρει καμία 
απολύτως ευθύνη για ακατάλληλη 
ανάρτηση σε τοίχο που έχει 
ως αποτέλεσμα την πρόκληση 
ατυχήματος ή τραυματισμού.

Κίνδυνος τραυματισμού • 
παιδιών!Ακολουθήστε τις παρακάτω 
προφυλάξεις για να αποτρέψετε την 
πτώση της Τηλεόραση και την πρόκληση 
τραυματισμού σε παιδιά:

Μην τοποθετείτε την Τηλεόραση σε • 
επιφάνεια καλυμμένη με ύφασμα 
ή άλλο υλικό το οποίο μπορεί να 
τραβηχτεί προς τα έξω.
Βεβαιωθείτε ότι κανένα μέρος της • 
Τηλεόραση δεν κρέμεται έξω από 
την άκρη της επιφάνειας.
Μην τοποθετείτε την Τηλεόραση • 
πάνω σε ψηλό έπιπλο (όπως 
βιβλιοθήκη) χωρίς να στηρίξετε και 
το έπιπλο και την Τηλεόραση στον 
τοίχο ή σε κατάλληλο στήριγμα.
Ενημερώστε τα παιδιά σχετικά • 
με τους κινδύνους που μπορεί να 
προκύψουν αν ανεβούν στο έπιπλο 
για να φτάσουν την Τηλεόραση.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης! Μην • 
τοποθετείτε την Τηλεόραση σε 
περιορισμένο χώρο. Αφήστε κενό 
χώρο τουλάχιστον 10 εκ. γύρω από την 
Τηλεόραση για εξαερισμό. Φροντίστε 
ώστε κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα να 
μην καλύπτουν ποτέ τις οπές εξαερισμού 
στην Τηλεόραση.
Κίνδυνος να προκληθεί ζημιά στην • 
τηλεόραση! Πριν συνδέσετε την 
τηλεόραση στην κεντρική παροχή 
ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η τάση 
του ρεύματος αντιστοιχεί με την τιμή 
που αναγράφεται στο πίσω μέρος 
της τηλεόραησης. Μη συνδέετε την 

2 Σημαντικό
Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες πριν 
χρησιμοποιήσετε την Τηλεόραση. Εάν προκληθεί 
βλάβη λόγω μη τήρησης των οδηγιών, δεν θα 
ισχύει η εγγύηση.

Ασφάλεια
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!• 

Μην εκθέτετε ποτέ την Τηλεόραση • 
στη βροχή ή σε νερό. Μην τοποθετείτε 
ποτέ δοχεία που περιέχουν νερό, 
όπως βάζα, κοντά στην Τηλεόραση. 
Εάν χυθούν υγρά πάνω ή μέσα στην 
Τηλεόραση, αποσυνδέστε την από 
το ρεύμα αμέσως. Επικοινωνήστε με 
το τμήμα Υποστήριξης Πελατών της 
Philips για να ελέγξει την Τηλεόραση 
πριν τη χρήση.
Μην τοποθετείτε ποτέ την • 
Τηλεόραση, το τηλεχειριστήριο ή τις 
μπαταρίες κοντά σε φλόγες ή άλλες 
πηγές θερμότητας, καθώς και στο 
φως του ήλιου.
Για να αποτρέψετε την εξάπλωση 
της πυρκαγιάς, κρατάτε πάντα κεριά 
ή άλλες φλόγες μακριά από την 
Τηλεόραση, το τηλεχειριστήριο και 
τις μπαταρίες.

Μην παρεμβάλετε ποτέ αντικείμενα • 
στις οπές εξαερισμού ή άλλα 
ανοίγματα στην Τηλεόραση.
Όταν περιστρέφετε την Τηλεόραση, • 
φροντίστε να μην ασκήσετε πίεση 
στο καλώδιο ρεύματος. Τυχόν 
καταπόνηση του καλωδίου ρεύματος 
μπορεί να λασκάρει τις συνδέσεις 
και να προκαλέσει τη δημιουργία 
ηλεκτρικού τόξου.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!• 
Μην εκθέτετε ποτέ το τηλεχειριστήριο • 
ή τις μπαταρίες σε βροχή, νερό ή 
υπερβολική θερμότητα.
Μην ασκείτε πίεση στα φις. Σε • 
περίπτωση που ένα φις έχει 
χαλαρώσει, μπορεί να προκληθεί 
ηλεκτρικό τόξο ή φωτιά.

Κίνδυνος τραυματισμού ή ζημιάς στην • 
τηλεόραση!

EL
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Ανακύκλωση

  
Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και 
κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας 
υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να 
ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.
Όταν δείτε το σύμβολο του διαγραμμένου 
κάδου με ρόδες πάνω σε προϊόν, τότε αυτό το 
προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή οδηγία 
2002/96/ΕΚ:

 
Μην απορρίπτετε ποτέ αυτό το προϊόν μαζί 
με άλλα απορρίμματα του σπιτιού σας. 
Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τους τοπικούς 
κανόνες σχετικά με την ξεχωριστή συλλογή 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η 
σωστή απόρριψη του παλιού σας προϊόντος 
θα βοηθήσει στην αποτροπή τυχόν αρνητικών 
επιπτώσεων που ενδέχεται να υπάρξουν στο 
περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.
Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι οποίες 
καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 
2006/66/EΚ και δε μπορούν να απορριφθούν 
μαζί με τα συνηθισμένα απορρίματα του 
σπιτιού σας.
Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τους τοπικούς 
κανόνες σχετικά με την ξεχωριστή συλλογή 
μπαταριών. Η σωστή απόρριψη μπαταριών θα 
βοηθήσει στην αποτροπή τυχόν αρνητικών 
επιπτώσεων που ενδέχεται να υπάρξουν στο 
περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Το πιο ενημερωμένο 
ηλεκτρονικό εγχειρίδιο 
χρήστη
Τα περιεχόμενα του εγχειριδίου χρήστη 
υπόκεινται σε αλλαγές. Ανατρέξτε στη 
διεύθυνση www.philips.com/support για τις 
ενημερωμένες πληροφορίες αναφοράς του 
εγχειριδίου χρήστη.

τηλεόραση στην κεντρική παροχή 
ρεύματος ε΄να η τάση είναι διαφορετική.

• Κίνδυνος τραυματισμού, πυρκαγιάς ή 
βλάβης στο καλώδιο! Μην τοποθετείτε ποτέ 
την Τηλεόραση ή οποιαδήποτε αντικείμενα 
πάνω στο καλώδιο ρεύματος.
Για εύκολη αποσύνδεση του καλωδίου • 
ρεύματος της Τηλεόραση από την 
κεντρική παροχή ρεύματος, βεβαιωθείτε 
ότι έχετε πάντα πλήρη πρόσβαση στο 
καλώδιο ρεύματος.
Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος, • 
τραβάτε πάντα το βύσμα, ποτέ το καλώδιο.
Αποσυνδέστε την Τηλεόραση από την • 
κεντρική παροχή ρεύματος και την κεραία 
πριν από καταιγίδες. Κατά τη διάρκεια 
καταιγίδων μην αγγίζετε κανένα μέρος της 
Τηλεόραση, του καλωδίου ρεύματος ή του 
καλωδίου κεραίας.
Κίνδυνος για την ακοή! Αποφύγετε να • 
χρησιμοποιείτε ακουστικά ή ηχεία σε 
μεγάλη ένταση ή για παρατεταμένο 
χρονικό διάστημα.
Εάν η Τηλεόραση μεταφερθεί σε • 
θερμοκρασίες χαμηλότερες των 5°C, 
αποσυσκευάστε την Τηλεόραση και 
περιμένετε μέχρι η θερμοκρασία της 
Τηλεόραση να πλησιάσει τη θερμοκρασία 
περιβάλλοντος πριν συνδέσετε την 
Τηλεόραση στο ρεύμα.

Φροντίδα οθόνης
• Αποφύγετε τις στατικές εικόνες όσο το 

δυνατό περισσότερο. Οι στατικές εικόνες 
είναι εικόνες που παραμένουν στην 
οθόνη για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
Παραδείγματα είναι: μενού οθόνης, 
μαύρες γραμμές και ενδείξεις ώρας. Εάν 
είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε 
στατικές εικόνες, μειώστε την αντίθεση 
και τη φωτεινότητα για να αποφύγετε την 
πρόκληση ζημιάς στην οθόνη.
Αποσυνδέστε την Τηλεόραση από το • 
ρεύμα πριν την καθαρίσετε.
Καθαρίστε την Τηλεόραση και το • 
πλαίσιο με ένα μαλακό και νωπό πανί. 
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ουσίες, όπως 
αλκοόλ, χημικά ή οικιακά καθαριστικά 
στην Τηλεόραση.
Κίνδυνος να προκληθεί ζημιά στην • 
οθόνη της Τηλεόραση! Μην ακουμπάτε, 
σπρώχνετε, τρίβετε ή χτυπάτε ποτέ την 
οθόνη με οποιοδήποτε αντικείμενο.
Για να αποφύγετε την πρόκληση • 
παραμορφώσεων και ξεθωριάσματος 
χρωμάτων, να σκουπίζετε τις σταγόνες 
νερού όσο το δυνατό γρηγορότερα.
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Τηλεχειριστήριο
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3 Η LCD Monitor 
with HD TV σας

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς 
ήλθατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε 
πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει 
η Philips καταχωρήστε το προϊόν σας στη 
διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Κουμπιά πρόσοψης και 
πλαϊνής πλευράς

6

4

5

2

3

1  
a  POWER: Ενεργοποιεί ή 

απενεργοποιεί την Τηλεόραση. 
Η Τηλεόραση δεν είναι πλήρως 
απενεργοποιημένη, εκτός εάν έχει 
αποσυνδεθεί από την πρίζα.

b SOURCE: Επιλέγει συνδεδεμένες 
συσκευές.

c MENU/OK : Εμφανίζει το μενού 
προβολής στην οθόνη (OSD) και 
επιβεβαιώνει επιλογές στα μενού..

d CH +/-: Αλλάζει στο επόμενο ή στο 
προηγούμενο κανάλι.

e VOL +/-: Αύξηση ή μείωση της έντασης.

f Ένδειξη τροφοδοσίας : 

    Κόκκινη λυχνία LED: Κατάσταση 
αναμονής ή απενεργοποίησης.

       Πράσινη λυχνία LED: Ενεργοποίηση.

EL



7

o SIZE
Πατήστε για αλλαγή του μεγέθους 
της γραμματοσειράς στη λειτουργία 
τηλεκειμένου. (Πλήρης οθόνη / Άνω 
ήμισυ / Κάτω ήμισυ)

p SUBPAGE
Προβολή της υποσελίδας όταν το 
τηλεκείμενο έχει περισσότερες από μια 
σελίδες.

q REVEAL
Εμφάνιση κρυμμένων πληροφοριών 
τηλεκειμένου.

r HOLD
Πατήστε για να σταματήσετε την 
κύλιση σελίδων για να σταματήσετε 
τον αποκωδικοποιητή κειμένου να 
λαμβάνει δεδομένα.

s FREEZE
Πατήστε για να παγώσετε την εικόνα 
της τηλεόρασης.

t AD (Περιγραφή ήχου) (Μόνο για 
Ψηφιακή τηλεόραση RF)
Μόνο για το ΗΒ: Ενεργοποιεί τον 
ηχητικό σχολιασμό για τα άτομα με 
προβλήματα όρασης.

u SOURCE
Επιλέγει συνδεδεμένες συσκευές.

v EPG
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον 
Ηλεκτρονικό Οδηγό Προγράμματος.

w VIDEO
Πατήστε για αλλαγή μεταξύ των 
καταστάσεων λειτουργίας VIDEO 
YPbPr /Composite /SCART.

x HDMI
Πατήστε για αλλαγή στην κατάσταση 
λειτουργίας HDMI.

y VOL +/-
Αύξηση ή μείωση της έντασης.

z DUAL I-II
Πατήστε για να επιλέξετε μονοφωνικό 
/ στερεοφωνικό / διπλό I/ διπλό II από 
την είσοδο RF της τηλεόρασης.

{  SOUND
Πατήστε για να επιλέξετε την 
κατάσταση λειτουργίας Smartsound.

a  (Αναμονή-ενεργοποίηση)
Θέτει την Τηλεόραση σε • 
κατάσταση αναμονής αν η 
Τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη.
Ενεργοποιεί την Τηλεόραση αν η • 
Τηλεόραση είναι σε κατάσταση 
αναμονής.

b 0-9 (Αριθμητικά πλήκτρα)
Επιλέγει κανάλι ή ρύθμιση.

c PRE CH
Επιστρέφει στο προηγούμενο κανάλι 
που παρακολουθούσατε.

d TV
Πατήστε για να επιλέξετε τη λειτουργία 
της τηλεόρασης.

e PC
Πατήστε για να επιλέξετε τη λειτουργία 
ηλεκτρονικού υπολογιστή.

f  (Σίγαση)
Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση 
του ήχου.

g CH Λ / V (Κανάλι Λ / V )
Για μετάβαση στο επόμενο ή στο 
προηγούμενο κανάλι.

h ZOOM
Εναλλαγή μεταξύ μορφών οθόνης.

i SLEEP
Πατήστε για να επιλέξετε το χρόνο για 
αυτόματη μετάβαση της τηλεόρασης σε 
κατάσταση αναμονής.

j  PICTURE
Πατήστε για να επιλέξετε τη ρύθμιση 
Έξυπνη εικόνα.

k OK
Επιβεβαιώνει μια καταχώριση ή επιλογή 
και εμφανίζει το δίκτυο καναλιών, όταν 
παρακολουθείτε τηλεόραση.

l ▲ ▼ ◄ ►  (Πλήκτρα πλοήγησης)
Πραγματοποιεί περιήγηση στα μενού.

m INFO
Εμφάνιση ή απόκρυψη της οθόνης 
πληροφοριών για το επιλεγμένο κανάλι.

n Έγχρωμα πλήκτρα
Επιλέξτε εργασίες ή επιλογές.
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| MENU/EXIT
Πατήστε για να ανοίξετε ή να κλείσετε 
το μενού προβολής στην οθόνη.

} MIX
Πατήστε για εμφάνιση της σελίδας 
τηλεκειμένου πάνω από την εικόνα της 
τηλεόρασης.

~ TELETEXT
Πατήστε για να ανοίξετε ή να κλείσετε 
το τηλεκείμενο.

� INDEX
Πατήστε για να εμφανιστεί το 
ευρετήριο του τηλεκειμένου.

€ SUBTITLE
Στη λειτουργία Τηλεόρασης: • 
Πατήστε για ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση των υποτίτλων.
Στη λειτουργία Κειμένου: Πατήστε • 
για να ανοίξετε τη σελίδα 
υποτίτλων.

� FAV
Πατήστε για να εμφανιστεί η Λίστα με 
τα αγαπημένα.

‚ CH-LIST
Πατήστε για να εμφανιστεί η Λίστα 
καναλιών.

EL
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Σημείωση

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το  •
τηλεχειριστήριο και θέλετε να 
ενεργοποιήσετε την τηλεόραση από 
κατάσταση αναμονής, πατήστε CH +/- στο 
πλάι της τηλεόρασης.

Αλλαγή καναλιών

 
 

Πατήστε • CH ^/v στο τηλεχειριστήριο ή 
CH +/- στο πλάι της τηλεόρασης.
Εισαγάγετε έναν αριθμό καναλιού • 
χρησιμοποιώντας τα Αριθμητικά 
πλήκτρα.
Χρησιμοποιήστε το δίκτυο καναλιών.• 

Σημείωση

Όταν χρησιμοποιείτε μια λίστα αγαπημένων,  •
μπορείτε να επιλέξετε μόνο τα κανάλια που 
περιλαμβάνονται στη λίστα.

4  Χρήση της LCD 
Monitor with HD 
TV σας.

Η ενότητα αυτή σάς βοηθά να εκτελέσετε 
βασικές λειτουργίες στην Τηλεόραση.

Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση της 
τηλεόρασής σας ή μετάβαση 
σε λειτουργία αναμονής

 

 
Για ενεργοποίηση

Αν η ενδεικτική λυχνία αναμονής είναι • 
σβηστή, πατήστε  POWER στο πλάι 
της τηλεόρασης.
Αν ανάβει η ενδεικτική λυχνία • 
αναμονής (κόκκινη), πατήστε  
(Αναμονή-ενεργοποίηση) στο 
τηλεχειριστήριο.

Για μετάβαση σε κατάσταση αναμονής
Πατήστε •  (Αναμονή-ενεργοποίηση ) 
στο τηλεχειριστήριο.

Η ενδεικτική λυχνία αναμονής  »
γίνεται κόκκινη.

Για απενεργοποίηση
Πατήστε •  POWER στο πλάι της 
τηλεόρασης.

Η ενδεικτική λυχνία αναμονής σβήνει. »

Συμβουλή

Παρόλο που η τηλεόρασή σας καταναλώνει  •
πολύ λίγο ρεύμα στην κατάσταση αναμονής, 
εξακολουθεί να καταναλώνεται ενέργεια. 
Όταν η τηλεόραση δεν χρησιμοποιείται 
για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, 
αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την 
κεντρική παροχή ρεύματος.
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Προσαρμόστε την ένταση 
της τηλεόρασης.

 
 

Για αύξηση ή μείωση της έντασης του ήχου
Πατήστε • VOL +/- στο τηλεχειριστήριο.
Πατήστε • VOL +/- στην πλαϊνή πλευρά 
της τηλεόρασης.

Για σίγαση ή επαναφορά του ήχου
Πατήστε •  για να πραγματοποιήσετε 
σίγαση του ήχου.
Πατήστε •  ξανά για να επαναφορά του 
ήχου.

Παρακολούθηση 
συνδεδεμένων συσκευών

Σημείωση

Ενεργοποιήστε τη συσκευή πριν την  •
επιλέξετε ως πηγή στην τηλεόραση.

Επιλέξτε το πλήκτρο πηγών

 
1  Πατήστε το SOURCE.

Εμφανίζεται η λίστα πηγών. »

2 Πατήστε SOURCE, και τα κουμπιά ▲ ή 
▼ για να επιλέξετε μια συσκευή .

3 Πατήστε OK για να επιβεβαιώσετε την 
επιλογή σας.

Η τηλεόραση πραγματοποιεί  »
εναλλαγή στην επιλεγμένη συσκευή.

EL
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a PC IN (VGA και AUDIO IN)
Είσοδος ήχου και βίντεο από 
υπολογιστή.

AUDIO

VGA

VGA

   
b EXT 2 (Y Pb Pr και AUDIO L/R)

Είσοδος αναλογικού ήχου και βίντεο 
από αναλογικές ή ψηφιακές συσκευές 
όπως συσκευές αναπαραγωγής DVD ή 
κονσόλες παιχνιδιών.

  
5 Σύνδεση 

συσκευών
Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς μπορείτε 
να συνδέσετε διάφορες συσκευές σε 
διαφορετικές υποδοχές και συμπληρώνει τα 
παραδείγματα που παρέχονται στις Οδηγίες 
γρήγορης έναρξης.

Σημείωση

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικοί  •
τύποι συνδετήρα για σύνδεση μιας 
συσκευής στην τηλεόρασή σας, ανάλογα με 
τη διαθεσιμότητα και τις ανάγκες σας.

Πίσω ακροδέκτης

7   Ελ
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e AV OUT (VIDEO OUT και AUDIO 
OUT L/R)
Είσοδος ήχου και βίντεο σε αναλογικές 
συσκευές όπως άλλη τηλεοπτική 
συσκευή ή συσκευή εγγραφής.

AUDIO
IN   

f SPDIF OUT
Είσοδος ψηφιακού ήχου σε συστήματα 
home cinema και άλλα συστήματα 
ψηφιακού ήχου.

  
g HDMI

Είσοδος ψηφιακού ήχου και βίντεο από 
ψηφιακές συσκευές υψηλής ευκρίνειας 
όπως συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray.

  
Οι συνδέσεις μέσω DVI ή VGA 
απαιτούν πρόσθετο καλώδιο ήχου.

c EXT 1 (SCART)
Είσοδος αναλογικού ήχου και βίντεο 
από αναλογικές ή ψηφιακές συσκευές 
όπως συσκευές αναπαραγωγής DVD ή 
κονσόλες παιχνιδιών.

  
d TV ANTENNA

Είσοδος σήματος από κεραία, καλώδιο 
ή δορυφόρο.

  
EL
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c VIDEO
Είσοδος σύνθετου σήματος από 
αναλογικές συσκευές όπως VCR.

  
d SERVICE

Θύρα USB, μόνο για την αναβάθμιση 
του υλικολογισμικού.

  
  

Πλαϊνή υποδοχή

1

2

3

4  
a COMMON INTERFACE

Υποδοχή για μονάδες πρόσβασης υπό 
συνθήκες (CAM).

  
b AUDIO L/R

Είσοδος ήχου από αναλογικές 
συσκευές οι οποίες έχουν συνδεθεί στο 
VIDEO.

  Ελ
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Τηλεχειριστήριο
Τύπος: • 201T1, 221T1, 231T1 RC
Μπαταρίες: 2 x AAA (τύπου LR03)• 

Τροφοδοσία
Τροφοδοσία: • 100-240V, 50Hz
Ισχύς λειτουργίας Απενεργοποίησης: • 
< 0,5W
Θερμοκρασία περιβάλολλοντος: 5 έως • 
40 βαθμοί Κελσίου

Υποστηριζόμενες βάσεις 
ανάρτησης τηλεόρασης
Για να αναρτήσετε την τηλεόραση, αγοράστε 
μια βάση ανάρτησης τηλεόρασης Philips 
ή μια συμβατή με το πρότυπο VESA βάση 
ανάρτησης τηλεόρασης. Για αποφυγή ζημιών 
στα καλώδια και τις υποδοχές, βεβαιωθείτε 
ότι αφήσατε ένα κενό τουλάχιστον 2,2 ιντσών 
από την πίσω πλευρά της τηλεόρασης.

Προειδοποίηση

Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες που σας  •
παρέχονται με τη βάση ανάρτησης της 
τηλεόρασης. Η Koninklijke Philips Electronics 
N.V. δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για 
ακατάλληλη ανάρτηση της τηλεόρασης 
που έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση 
ατυχήματος ή τραυματισμού.

Μέγεθος 
οθόνης 
τηλεόρασης 
(ίντσες)

Απαιτούμενη 
κλίση (mm)

Απαιτούμενα 
μπουλόνια 
ανάρτησης

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

6 Πληροφορίες 
προϊόντος

Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται 
σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. Για 
λεπτομερείς πληροφορίες προϊόντος, 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.philips.com/
support.

Υποστηριζόμενες αναλύσεις 
οθόνης
Φορμά υπολογιστή

Ανάλυση - ρυθμός ανανέωσης:• 
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 (το καλύτερο για • 
το 201T1)
1680 x 1050 - 60Hz• 
1920 x 1080 - 60Hz_RB (το • 
καλύτερο για τα 221T1 και 231T1) 

 
Φορμά βίντεο

Ανάλυση - ρυθμός ανανέωσης:• 
480i - 60Hz• 
480p - 60Hz• 
576i - 50Hz• 
576p - 50Hz• 
720p - 50Hz, 60Hz• 
1080i - 50Hz, 60Hz• 
1080p - 50Hz, 60Hz• 

Δέκτης / Λήψη / Μετάδοση
Είσοδος κεραίας: 75ohm ομοαξονική • 
(IEC75)
DVB: Επίγειο DVB, DVB-T MPEG4• 
Σύστημα τηλεόρασης: DVB COFDM • 
2K/8K, PAL I, B/G, D/K, SECAM B/G, 
D/K, L/L’ 
Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, SECAM, • 
PAL
Ζώνες δέκτη: Hyperband, S-channel, • 
UHF, VHF

EL
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θερμαίνεται. Αυτό δεν επηρεάζει την 
απόδοση.

Προβλήματα με τηλεοπτικά 
κανάλια
Κανάλια που έχουν εγκατασταθεί 
παλαιότερα δεν εμφανίζονται στη λίστα 
καναλιών:

Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη  •
σωστή λίστα καναλιών.

Κατά την εγκατάσταση δεν εντοπίστηκαν 
ψηφιακά κανάλια:

Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση  •
υποστηρίζει DVB-T ή DVB-C στη χώρα 
σας. Δείτε τις χώρες στη λίστα στο 
πίσω μέρος της τηλεόρασης.

Προβλήματα με την εικόνα
Η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη, αλλά 
δεν εμφανίζεται εικόνα:

Βεβαιωθείτε ότι η κεραία είναι σωστά  •
συνδεδεμένη στην τηλεόραση.
Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η σωστή  •
συσκευή ως πηγή της τηλεόρασης.

Υπάρχει ήχος αλλά δεν υπάρχει εικόνα:
Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις εικόνας  •
είναι σωστές.

Έχετε κακή τηλεοπτική λήψη από σύνδεση 
κεραίας:

Βεβαιωθείτε ότι η κεραία είναι σωστά  •
συνδεδεμένη στην τηλεόραση.
Τα ηχεία, οι συσκευές ήχου χωρίς  •
γείωση, τα φώτα φθορισμού, τα 
ψηλά κτίρια και άλλα ογκώδη 
αντικείμενα ενδέχεται να επηρεάζουν 
την ποιότητα λήψης. Εάν αυτό είναι 
δυνατό, προσπαθήστε να βελτιώσετε 
την ποιότητα λήψης αλλάζοντας την 
κατεύθυνση της κεραίας ή μετακινώντας 
συσκευές μακριά από την τηλεόραση.

 • Εάν η λήψη είναι κακή μόνο σε 
ένα κανάλι, μικροσυντονίστε το 
συγκεκριμένο κανάλι.

Υπάρχει κακή ποιότητα εικόνας από τις 
συνδεδεμένες συσκευές:

Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές είναι  •
σωστά συνδεδεμένες.

 • Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις εικόνας 
είναι σωστές. 

7 Αντιμετώπιση 
προβλημάτων

Αυτή η ενότητα περιγράφει συχνά 
προβλήματα και ανάλογες λύσεις.

Γενικά προβλήματα με την 
τηλεόραση
Η Τηλεόραση δεν ενεργοποιείται:

Αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος  •
από την κεντρική παροχή ρεύματος. 
Περιμένετε ένα λεπτό και στη συνέχεια 
συνδέστε το πάλι.
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος  •
έχει συνδεθεί με ασφάλεια.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά:
Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες του  •
τηλεχειριστηρίου είναι σωστά 
τοποθετημένες σύμφωνα με τον 
προσανατολισμό +/-.
Αντικαταστήστε τις μπαταρίες του  •
τηλεχειριστηρίου εάν έχουν εξαντληθεί 
ή είναι αδύναμες.
Καθαρίστε το τηλεχειριστήριο και τον  •
αισθητήρα της Τηλεόραση.

Η λυχνία αναμονής στην Τηλεόραση 
αναβοσβήνει κόκκινη:

Αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος  •
από την κεντρική παροχή ρεύματος. 
Περιμένετε μέχρι η Τηλεόραση να 
κρυώσει πριν ξανασυνδέσετε το 
καλώδιο ρεύματος. Εάν η λυχνία 
εξακολουθεί να αναβοσβήνει, 
επικοινωνήστε με το τμήμα 
Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips. 

Ξεχάσατε τον κωδικό σας για το 
ξεκλείδωμα του χαρακτηριστικού κλείδωμα 
τηλεόρασης

Πληκτρολογήστε ‘5351’. •
Το μενού της Τηλεόραση εμφανίζεται σε 
λάθος γλώσσα
 • Αλλάξτε το μενού της Τηλεόραση στη 

γλώσσα που θέλετε.
Όταν ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε 
ή θέτετε την Τηλεόραση σε αναμονή, 
ακούγεται ένας ήχος τριξίματος από το 
πλαίσιο της Τηλεόραση:

Δεν απαιτείται καμία ενέργεια. Ο  •
ήχος τριξίματος είναι αποτέλεσμα 
φυσιολογικής συστολής και διαστολής 
καθώς η Τηλεόραση κρυώνει και 
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εμφανίζεται εικόνα, δοκιμάστε να 
πραγματοποιήσετε εναλλαγή από 
τη μια συσκευή στην άλλη και, στη 
συνέχεια, να επιστρέψετε στην πρώτη.
Εάν υπάρχουν διακοπές ήχου,  •
βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις εξόδου 
από τη συσκευή ΗDMI είναι σωστές.
Εάν χρησιμοποιείτε προσαρμογέα  •
HDMI-DVI ή καλώδιο HDMI-DVI, 
βεβαιωθείτε ότι ένα ακόμη καλώδιο 
ήχου είναι συνδεδεμένο στην AUDIO 
L/R ή στην AUDIO IN (μόνο βύσμα 
μίνι).

Προβλήματα με τη σύνδεση 
του υπολογιστή
Η εμφάνιση περιεχομένου υπολογιστή στην 
τηλεόραση δεν είναι σταθερή:

Βεβαιωθείτε ότι στον υπολογιστή  •
έχει επιλεγεί ανάλυση και ρυθμός 
ανανέωσης που υποστηρίζεται.
Αλλάξτε το φορμά εικόνας της  •
τηλεόρασης σε χωρίς κλιμάκωση.

Στοιχεία επικοινωνίας
Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε κάποιο 
πρόβλημα, ανατρέξτε στις συχνές 
ερωτήσεις για αυτή την Τηλεόραση στη 
διεύθυνση www.philips.com/support. 
Εάν το πρόβλημα παραμένει άλυτο, 
επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης 
πελατών της Philips στη χώρα σας όπως 
αναγράφεται στο παρόν Εγχειρίδιο χρήσεως.

Προειδοποίηση

Μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε  •
μόνοι σας την Τηλεόραση. Αυτό ενδέχεται 
να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό, 
ανεπανόρθωτη ζημιά στην Τηλεόραση ή να 
ακυρώσει την εγγύησή σας.

Σημείωση

Πριν επικοινωνήσετε με την Philips,  •
σημειώστε το μοντέλο και τον αριθμό 
σειράς της Τηλεόραση. Οι αριθμοί αυτοί 
είναι τυπωμένοι στο πίσω μέρος της 
Τηλεόραση και στη συσκευασία.

Η τηλεόραση δεν αποθήκευσε τις ρυθμίσεις 
εικόνας:

Βεβαιωθείτε ότι η θέση της τηλεόρασης • 
έχει τεθεί στη ρύθμιση σπίτι. Αυτή 
η λειτουργία σάς προσφέρει τη 
δυνατότητα να αλλάζετε και να 
αποθηκεύετε ρυθμίσεις.

Η εικόνα δεν έχει το σωστό μέγεθος για την 
οθόνη. Είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη:

Δοκιμάστε διαφορετικό φορμά εικόνας. •
Η θέση της εικόνας δεν είναι σωστή:

Τα σήματα εικόνας από μερικές  •
συσκευές δεν έχουν το κατάλληλο 
μέγεθος για την οθόνη. Ελέγξτε την 
έξοδο σήματος της συσκευής.

Προβλήματα με τον ήχο
Υπάρχει εικόνα αλλά δεν υπάρχει ήχος στην 
Τηλεόραση:

Σημείωση

Εάν δεν εντοπίζεται σήμα ήχου, η  •
Τηλεόραση απενεργοποιεί αυτόματα την 
έξοδο ήχου - αυτό δεν υποδεικνύει λάθος 
λειτουργία.

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι  •
σωστά συνδεδεμένα.
Βεβαιωθείτε πως δεν έχετε ορίσει την  •
ένταση ήχου στο 0.
Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί  •
η σίγαση ήχου.

Υπάρχει εικόνα αλλά η ποιότητα ήχου είναι 
κακή:

Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις ήχου είναι  •
σωστές.

Υπάρχει εικόνα αλλά η έξοδος ήχου 
πραγματοποιείται μόνο από ένα ηχείο:

Βεβαιωθείτε ότι η ισορροπία ήχου έχει  •
ρυθμιστεί στο κέντρο.

Προβλήματα με τη σύνδεση 
HDMI
Υπάρχουν προβλήματα με τις συσκευές 
HDMI:

Μη ξεχνάτε ότι η υποστήριξη HDCP  •
ενδέχεται να προκαλεί καθυστέρηση 
στο χρόνο που χρειάζεται η Τηλεόραση 
να εμφανίσει το περιεχόμενο μιας 
συσκευής HDMI. 
Εάν η Τηλεόραση δεν αναγνωρίζει  •
τη συσκευή HDMI και δεν 

EL



17

Ελ
λη

νι
κά

EL



18 EL



Document order number: Q41G22TM813 4A

Q 4 1 G 2 2 T M 8 1 3 4 A
2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V.  All 

without notice. 

www.philips.com    

trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. 

Electronics N.V."  

rights reserved. Specifcations are subject to change 

Philips and the Philips Shield Emblem are registered 

and are used under license from Koninklijke Philips 


