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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  0.08
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Kuvapisteiden ominaisuudet 
Tässä LCD-tuotteessa on suuri määrä 
värillisiä kuvapisteitä. Vaikka tehollisten 
kuvapisteiden osuus on vähintään 
99,999 %, mustia pisteitä tai kirkkaita 
valopisteitä (punaisia, vihreitä tai 
sinisiä) voi näkyä jatkuvasti näytössä. 
Tämä johtuu näytön rakenteesta (joka 
noudattaa alan yleisiä standardeja), eikä 
kyseessä ole toimintahäiriö.

Verkkosulake (vain Iso-Britannia)
Tässä Televisio-laitteessa:ssä voi käyttää 
hyväksyttyä muottipuristettua pistoketta. 
Jos verkkosulake on vaihdettava, tilalle 
on asetettava samanarvoinen sulake kuin 
pistokkeessa on ilmoitettu (esim. 10 A).

1 Irrota sulakekansi ja sulake. 
2 Uuden sulakkeen on oltava BS 1362 

-standardin mukainen ja sen on oltava 
ASTA:n hyväksymä. Jos sulake katoaa, 
tarkista oikea sulaketyyppi jälleenmyyjältä. 

3 Aseta sulakekansi paikalleen.
Laite ei vastaa EMC-direktiivin 
vaatimuksia, jos pistoke irrotetaan 
virtajohdosta.

1 Huomautus

tuotteita koska tahansa ilman velvollisuutta 
muuttaa aiempia varusteita vastaavasti.
Tätä käyttöopasta pidetään riittävänä 
järjestelmän tarkoitettua käyttöä varten. 
Jos tuotetta tai sen yksittäisiä moduuleja 
tai toimintoja käytetään johonkin muuhun 
kuin tässä määritettyyn tarkoitukseen, niiden 
kelpoisuudesta ja soveltuvuudesta on pyydettävä 
vahvistus. Philips takaa, että itse materiaali ei 
riko mitään yhdysvaltalaista patenttia. Mihinkään 
muuhun nimenomaiseen tai oletettuun 
takuuseen ei viitata.
Takuu 

Loukkaantumisen, television •	
vaurioitumisen tai takuun mitätöitymisen 
vaara! Älä koskaan yritä korjata televisiota 
itse.
Käytä televisiota ja lisälaitteita vain •	
valmistajan tarkoittamalla tavalla.
Television takaseinään painettu •	
varoitusmerkki varoittaa sähköiskun 
vaarasta. Älä irrota television koteloa. 
Huoltoa ja korjausta varten ota aina 
yhteys Philipsin asiakastukeen.

 
Takuu raukeaa, jos käyttäjä suorittaa •	
minkä tahansa tässä käyttöoppaassa 
kielletyn toiminnon tai tekee sellaisia 
säätöjä tai asennuksia, joiden 
suorittamista ei suositella tai hyväksytä 
käyttöoppaassa.
FI
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Tekijänoikeus

 
VESA- ja FDMI-logot sekä VESA:n kiinnityksen 
yhteensopivuuslogo ovat Video Electronics 
Standards Associationin tavaramerkkejä.
® Kensington ja Micro Saver ovat ACCO World 
Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröityjä 
tavaramerkkejä, ja rekisteröinti on suoritettu tai 
hakemuksia käsitellään muissa maissa eri puolilla 
maailmaa. 

 
Dolby Laboratories on antanut luvan 
valmistukseen. Dolby ja kaksois-D-
symboli  ovat Dolby Laboratoriesin 
tavaramerkkejä.(Koskee vain televisioita, jotka 
tukevat MPEG4-HD-standardia) 
Kaikki muut rekisteröidyt tai rekisteröimättömät 
tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
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Loukkaantumisen tai television •	
vaurioitumisen vaara!

Yli 25 kiloa painavan television •	
nostaminen ja kantaminen vaatii kaksi 
ihmistä.
Kun asennat television jalustalle, •	
käytä vain mukana toimitettua 
jalustaa. Kiinnitä jalusta hyvin 
televisioon. Aseta televisio tasaiselle 
alustalle, joka kestää television ja 
jalustan painon.
Kun asennat television seinälle, •	
käytä vain sellaista seinätelinettä, 
joka kestää television painon. 
Kiinnitä seinäteline seinään, joka 
kestää television ja telineen painon. 
Koninklijke Philips Electronics 
N.V. Philips ei vastaa virheellisestä 
seinäkiinnityksestä, jonka 
seurauksena tapahtuu onnettomuus 
tai vahinko.

Lasten loukkaantumisen vaara!Noudata •	
näitä ohjeita estääksesi Televisio-laitteen 
kaatumisen ja lasten loukkaantumisen:

Älä koskaan aseta Televisio-laitetta •	
tasolle, jonka päällä on liina tai muuta 
materiaalia, joka voidaan vetää pois.
Varmista, että mikään Televisio-•	
laitteen osa ei ole tason reunan 
ulkopuolella.
Älä koskaan aseta Televisio-laitetta •	
korkeiden huonekalujen (kuten 
kirjahyllyn) päälle kiinnittämättä sekä 
huonekalua että Televisio-laitetta 
seinään tai sopivaan tukeen.
Kerro lapsille vaaroista, joita •	
saattaa aiheutua, jos he kiipeävät 
huonekalujen päälle ulottuakseen 
Televisio-laitteeseen.

Ylikuumenemisen vaara! Älä koskaan •	
asenna Televisio-laitetta ahtaaseen 
tilaan. Jätä Televisio-laitteen ympärille 
vähintään 10 cm tilaa, jotta ilma pääsee 
kiertämään. Varmista, että verhot tai 
muut esineet eivät peitä Televisio-laitteen 
ilmastointiaukkoja.
Television vaurioitumisen vaara! Ennen •	
kuin liität television pistorasiaan, varmista, 
että virran jännite vastaa television 
takaseinään painettua arvoa. Älä liitä 
televisiota pistorasiaan, jos jännite ei ole 
sama.

2 Tärkeää
Perehdy kaikkiin ohjeisiin ennen kuin alat käyttää 
Televisio-laitetta. Takuu ei ole voimassa, jos vika 
johtuu siitä, että ohjeita ei ole noudatettu.

Turvallisuus
Sähköiskun tai tulipalon vaara!•	

Älä altista Televisio-laitetta sateelle •	
tai vedelle. Älä aseta nestettä 
sisältäviä astioita kuten maljakoita 
Televisio-laitteen lähelle. Jos nesteitä 
kaatuu Televisio-laitteen päälle 
tai sisään, irrota Televisio heti 
verkkopistorasiasta. Ota yhteys 
Philipsin asiakastukeen, jotta Televisio 
tarkastetaan ennen käyttöä.
Älä aseta Televisio-laitetta avotulen •	
tai muiden lämmönlähteiden lähelle 
tai suoraan auringonvaloon.
Tulipalon leviämisen estämiseksi 
pidä kynttilät tai muut palavat 
materiaalit aina poissa Televisio-
laitteen, kaukosäätimen ja paristojen 
läheisyydestä.

 
Älä koskaan aseta esineitä •	
ilmastointiaukkoihin tai muihin 
Televisio-laitteen aukkoihin.
Kun Televisio-laitetta käännetään, •	
varmista, että virtajohtoon ei 
kohdistu rasitusta. Virtajohdon 
rasittaminen voi löysentää liitäntöjä ja 
aiheuttaa kipinöitä tai tulipalon.

Oikosulun tai tulipalon vaara!•	
Älä koskaan jätä kaukosäädintä tai •	
paristoja alttiiksi sateelle, vedelle tai 
kuumuudelle.
Vältä pistokkeisiin kohdistuvaa •	
voimaa. Irralliset pistokkeet voivat 
aiheuttaa kipinöintiä tai tulipalon.

FI
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Kierrätys

  
Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on 
käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka 
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Jos tuotteeseen on merkitty roskasäiliö, jonka 
yli on vedetty rasti, se tarkoittaa, että tuotetta 
koskee EU-direktiivi 2002/96/EY:

 
Älä hävitä tuotetta muun kotitalousjätteen 
mukana. Ota selvää paikallisista sähkölaitteiden 
ja elektronisten laitteiden erillistä keräystä 
koskevista säädöksistä. Hävittämällä vanhan 
tuotteen oikein voit ehkäistä mahdollisia 
ympäristö- ja terveyshaittoja.
Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n 
direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa 
hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.
Ota selvää paikallisista akkujen ja paristojen 
erillistä keräystä koskevista säädöksistä. 
Hävittämällä akut tai paristot oikein 
voit ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja 
terveyshaittoja.

Viimeksi päivitetty käyttäjän 
käsikirja verkossa
Oikeudet Käyttäjän käsikirjan sisällön muutoksiin 
pidätetään. Katso www.philips.com/support 
viimeksi päivitetty käyttäjän käsikirjan tietojen 
viite.

Loukkaantumisen, tulipalon tai •	
virtajohdon vaurioitumisen vaara! Älä 
koskaan aseta Televisio-laitetta tai muita 
esineitä virtajohdon päälle.
Jotta Televisio:n virtajohdon irrottaminen •	
on helppoa, varmista, että pistorasia on 
kätevässä paikassa.
Irrota virtajohto aina vetämällä •	
pistokkeesta, ei johdosta.
Irrota Televisio pistorasiasta ja antennista •	
ukonilman ajaksi. Älä kosketa ukonilman 
aikana mitään Televisio-laitteen osaa, 
virtajohtoa tai antennikaapelia.
Kuulovaurion vaara! Vältä kuulokkeiden •	
käyttöä suurilla äänenvoimakkuuksilla tai 
pitkiä aikoja.
Jos Televisio-laitetta on kuljetettu •	
alle 5 °C:n lämpötilassa, ota Televisio 
pakkauksesta ja odota, kunnes Televisio 
on lämmennyt huoneenlämpötilaan, 
ennen kuin kytket Televisio-laitteen 
pistorasiaan.

Kuvaruudun hoitaminen
Vältä liikkumattomia kuvia. •	
Liikkumattomilla kuvilla tarkoitetaan 
kuvia, jotka jäävät pitkäksi aikaa 
näkyviin. Tällaisia ovat esimerkiksi 
näyttövalikot, mustat palkit ja aikanäytöt. 
Jos liikkumattomien kuvien esittäminen 
on tarpeen, pienennä kuvaruudun 
kontrastia ja kirkkautta, jotta kuvaruutu ei 
vahingoitu.
Irrota Televisio-laitteen verkkojohto •	
ennen puhdistusta.
Puhdista Televisio ja runko pehmeällä, •	
kostealla liinalla. Älä käytä alkoholia, 
kemikaaleja, puhdistusaineita tai muita 
aineita Televisio-laitteen puhdistamiseen.
Televisio-laitteen näytön vaurioitumisen •	
vaara! Älä kosketa, työnnä, hankaa tai iske 
näyttöä millään esineellä.
Pyyhi vesipisarat pois mahdollisimman •	
nopeasti, jotta kuvaruutu ei vahingoitu 
eivätkä värit haalene.
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Kaukosäädin
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3 Oma LCD Monitor

Onnittelut tekemäsi ostoksen johdosta ja 
tervetuloa Philipsin käyttäjäksi! Käytä hyväksesi 
Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa 
www.philips.com/welcome.

Etupuolen ja sivun säätimet

6

4

5

2

3

1

a  POWER: Televisio:n käynnistäminen tai 
sammuttaminen. Televisio-laitteen virta 
ei ole koskaan täysin sammutettu, ellei 
pistoketta ole irrotettu pistorasiasta.

b SOURCE: Valitsee kytketyt laitteet.

c MENU/OK: Näyttää  ruutuvalikon ja 
vahvistaa valinnan valikoissa.

d CH +/-: Vaihtaa järjestyksessä seuraavalle 
tai edelliselle kanavalle.

e VOL +/-: Lisää tai vähentää 
äänenvoimakkuutta.

f Virran ilmaisin:

 Punainen LED: Valmiustilassa tai pois

 Vihreä LED: Virta päällä. 

FI

with HD TV-laitteesi
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Vaihtokytke vaihtaaksesi fonttikoon teksti-
TV-tilassa. (Täysi näyttö / Yläpuolisko / 
Alapuolisko)

p SUBPAGE
Näytä tekstityssivu, kun Teksti-TV-
tiedoissa on enemmän kuin yksi sivu.

q REVEAL
Paljasta Teksti-TV:n piilotetut tiedot.

r HOLD
Vaihtokytke pysäyttääksesi 
sivujen vierityksen pysäyttämään 
tekstidekooderin vastaanottamasta dataa.

s FREEZE
Paina jäädyttääksesi TV-kuvan.

t AD (Äänikuvaus) (Vain RF Digitaaliselle 
TV:lle)
Vain UK: Ottaa käyttöön ääniselostukset 
näkövammaisille.

u SOURCE
Valitse liitetyt laitteet.

v EPG
Kytke Sähköinen ohjelmaopas Päälle tai 
Pois.

w VIDEO
Paina kytkeäksesi VIDEO YPbPr /
Komposiitti /SCART /tilaan.

x HDMI
Paina kytkeäksesi HDMI-tilaan.

y VOL +/-
Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta.

z  DUAL I-II
Vaihtokytke valitaksesi mono / stereo / 
dual I/ dual II TV RF -tulosta.

{  SOUND
Vaihtokytke valitaksesi Smartsound 
(Älyääni)-tilan.

| MENU/EXIT
Paina avataksesi tai sulkeaksesi 
näyttövalikon.

a  (Valmiustila)
Siirtää Televisio-laitteen •	
valmiustilaan, jos Televisio on päällä.
Kytkee Televisio-laitteen päälle, jos •	
Televisio on valmiustilassa.

b 0-9 ( Numeropainikkeet )
Valitse kanava tai asetus

c PRE CH
Palaa edelliselle näytetylle kanavalle.

d TV
Paina valitaksesi TV-tilan.

e PC
Paina valitaksesi PC-tilan.

f  (Mykistys)
Vaihtaa äänen Päälle tai Pois.

g CH Λ / V (Kanava Λ / V )
Vaihtaa seuraavalle tai edelliselle 
kanavalle.

h ZOOM
Vaihtokytke näyttöformaattien välillä.

i SLEEP
Vaihtokytke valitaksesi esiasetetun 
ajan kytkemään TVn valmiustilaan 
automaattisesti.

j  PICTURE
Vaihtokytke valitaksesi Smart Picture 
(älykäs kuva) -asetuksen.

k OK
Vahvista syöttö tai valinta ja näytä 
kanavaruudukko, kun katsot TVtä.

l	 ▲	▼	◄	►	(Navigointipainikkeet	)
Navigoi valikkojen läpi.

m INFO
Näytä tai piilota valitun kanavan 
tietonäyttöruutu.

n Väripainikkeet
Valitse tehtävät tai valinnat.

o SIZE
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} MIX
Paina peittääksesi Teksti-TV-sivun TV 
kuvan päälle.

~ TELETEXT
Paina avataksesi tai sulkeaksesi Teksti-TVn.

� INDEX
Paina näyttääksesi Teksti-TV-sivun.

€ SUBTITLE
TV-tilassa: Paina kääntääksesi •	
tekstityksen päälle tai pois.
Teksti-tilassa: Paina avataksesi •	
tekstityssivun.

� FAV
Paina näyttääksesi Suosikki-luettelon.

‚ CH-LIST
Paina näyttääksesi Kanavaluettelon.

FI
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4 Televisio-laitteen 
käyttö

Tässä kohdassa on ohjeet Televisio-laitteen 
perustoimintojen käyttämiseen.

Television kytkeminen 
toimintaan, siirtäminen 
valmiustilaan tai virran 
katkaiseminen

 
Television kytkeminen toimintaan

Jos virran merkkivalo ei pala, paina •	  
POWER television sivusta.
Jos valmiustilan ilmaisin (punainen) palaa, •	
paina  (Valmiustila) kaukosäätimestä.

Valmiustilaan siirtyminen
Paina •	  (Valmiustila) kaukosäätimestä.

Valmiustilan ilmaisin (punainen) syttyy. »

Virran katkaiseminen
Paina •	  POWER television sivussa.

Valmiustilan ilmaisin sammuu. »

Vihje

Vaikka televisiosi kuluttaa hyvin vähän energiaa  •
valmiustilassa, energiankulutus kuitenkin jatkuu. 
Kun televisiota ei käytetä pitkään aikaan, irrota 
television virtajohto pistorasiasta.

Huomautus

Jos kaukosäädin ei ole käsillä ja haluat kytkeä  •
television valmiustilasta toimintaan, paina CH 
+/- television sivussa.

Kanavan vaihtaminen

Paina •	 CH ^/v kaukosäätimestä tai CH +/- 
television sivusta.
Anna kanavan numero käyttämällä •	
Numeropainikkeet-painikkeita.
Käytä kanavataulukkoa.•	

Huomautus

Jos käytät suosikkiluetteloa, voit valita vain  •
luettelossa olevia kanavia. Su
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Television 
äänenvoimakkuuden 
säätäminen

Äänenvoimakkuuden lisääminen tai 
vähentäminen

Paina •	 VOL +/- kaukosäätimellä.
Paina •	 VOL +/- TVn sivussa

Äänen mykistäminen tai mykistyksen 
poistaminen

Mykistä ääni painamalla •	 .
Palauta ääni painamalla uudelleen •	 .

Ohjelmien katsominen 
liitetyistä laitteista

Huomautus

Kytke laitteeseen virta, ennen kuin valitset sen  •
lähteeksi televisiossa.

SOURCE-painikkeen käyttäminen

1 Paina SOURCE.
Lähdeluettelo tulee näkyviin. »

2 Paina SOURCE,	▲	tai	▼	–painikkeita 
valitaksesi laitteen.

3 Vahvista valinta painamalla OK.
Televisio vaihtuu valittuun laitteeseen. »

FI
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a PC IN (VGA ja AUDIO IN)
Ääni- ja kuvatulo tietokoneesta.

AUDIO

VGA

VGA

 

b EXT 2 (Y Pb Pr ja AUDIO L/R)
Analoginen ääni- ja videotulo analogisista 
tai digitaalisista laitteista, kuten DVD-
soittimista tai pelikonsoleista.

5 Laitteiden 
kytkeminen

Tässä luvussa on tietoja erilaisten laitteiden 
liittämisestä ja liitäntöjen käyttämisestä. Tiedot 
täydentävät Pikaoppaan tietoja.

Huomautus

Monet laitteet voi kytkeä televisioon  •
erityyppisten liitäntöjen kautta. Valitse sopiva 
liitäntä tarpeen ja saatavuuden mukaan.

Taustapuolen liitin

7
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om

i

FI



12

e AV OUT (VIDEO OUT ja AUDIO OUT 
L/R)
Ääni- ja kuvalähtö analogisiin laitteisiin, 
kuten toiseen televisioon tai tallentimeen.

AUDIO
IN

f SPDIF OUT
Digitaalisen äänen ulostulo 
kotiteattereihin ja muihin digitaalisiin 
äänentoistojärjestelmiin.

g HDMI
Digitaalinen ääni- ja videotulo digitaalisista 
teräväpiirtolaitteista, kuten Blu-ray-
soittimista.

DVI- tai VGA-liitännät edellyttävät lisä-
äänikaapelia.

c EXT 1 (SCART)
Analoginen ääni- ja videotulo analogisista 
tai digitaalisista laitteista, kuten DVD-
soittimista tai pelikonsoleista.

 
d TV ANTENNA

Signaalin tulo antennista, kaapelista tai 
satelliitista.

 
FI
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c VIDEO
Komposiittivideotulo analogisista 
laitteista, kuten videonauhurista.

d SERVICE
USB-portti, vain laiteohjelmiston 
päivitystä varten.

  

Sivuliitäntä

1

2

3

4

a COMMON INTERFACE
CA-moduulipaikka (CAM).

b AUDIO L/R
Äänitulo VIDEO-liitäntään liitetyille 
analogisille laitteille.
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Kaukosäädin
Tyyppi: 201T1, 221T1, 231T1 RC•	
Paristot: 2 x AAA (tyyppi LR03)•	

Virta
Verkkovirta: 100-240 V, 50 Hz•	
Virta pois -tila: < 0,5 W•	
Ympäristön lämpötila: 5–40 Celsius-•	
astetta

Tuetut asennustelineet
Jos haluat asentaa television kiinteästi, hanki 
Philipsin asennusteline tai VESA-yhteensopiva 
teline. Jotta kaapeli ja liittimet eivät vaurioidu, 
jätä vähintään 5,5 senttimetrin väli television 
taakse.

Vakava varoitus

Noudata kaikkia asennustelineen mukana  •
tulleita ohjeita. Koninklijke Philips Electronics 
N.V. ei vastaa virheellisestä seinäkiinnityksestä, 
jonka seurauksena tapahtuu onnettomuus tai 
vahinko.

Television 
kuvaruudun 
koko (tuumaa)

Vaadittava 
reikäväli 
(mm)

Tarvittavat 
asennuspultit

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

6 Tuotetiedot
Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman 
ennakkoilmoitusta. Yksityiskohtaiset tuotetiedot 
saat osoitteesta www.philips.com/support.

Tuetut näyttötarkkuudet
Tietokoneformaatit

Tarkkuus – virkistystaajuus:•	
•	 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 (paras 201T1:lle)•	
1680 x 1050 - 60Hz•	
1920 x 1080 - 60Hz_RB (paras •	
221T1:lle ja 231T1:lle) 

Videoformaatit
Tarkkuus – virkistystaajuus:•	

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

Viritin/vastaanotto/
signaalinsiirto

Antennituloliitäntä: 75 ohmia, •	
koaksiaalinen (IEC75)
DVB: DVB-T, DVB-T MPEG4 •	
TV-järjestelmä: DVB COFDM 2K/8K; PAL •	
I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L’ 
Videotoisto: NTSC, SECAM, PAL•	
Virittimen aaltoalueet: Hyperband, •	
S-channel, UHF, VHF
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Televisiokanavien ongelmat
Asennetut kanavat eivät näy kanavaluettelossa:

Tarkista, että oikea kanava on valittu. •
Asennuksen aikana ei löytynyt digitaalisia 
kanavia:

Tarkista, tukeeko TV maasi DVB-T- tai  •
DVB-C-lähetyksiä. Näiden maiden 
luettelo on television taustapuolella.

Kuvaongelmat
Televisioon on kytketty virta, mutta kuvaa ei 
näy:

Tarkista, että antenni on liitetty  •
televisioon kunnolla.
Tarkista, että television lähteeksi on  •
valittu oikea laite.

Ääni kuuluu, mutta kuvaa ei näy:
Tarkista, että kuva-asetukset ovat oikeat. •

Antenniliitännän vastaanotto on huono:
Tarkista, että antenni on liitetty  •
televisioon kunnolla.
Kaiuttimet, maadoittamattomat  •
äänilaitteet, neonvalot, korkeat 
rakennukset ja muut suuret rakennelmat 
voivat vaikuttaa vastaanoton laatuun. Yritä 
parantaa vastaanoton laatua muuttamalla 
antennin suuntaa tai siirtämällä laitteita 
etäämmälle televisiosta.
Jos vain yhden kanavan vastaanotto on  •
huono, yritä hienosäätää kanavaa.

Liitetyistä laitteista tulevan kuvan laatu on 
huono:

Tarkista, että laitteiden liitännät ovat  •
kunnossa.
Tarkista, että kuva-asetukset ovat oikeat.  •

7 Vianmääritys
Tässä luvussa on tietoja tavallisimmista 
ongelmista ja niiden ratkaisuista.

Television yleiset ongelmat
Televisio-laitteeseen ei voi kytkeä virtaa:

Irrota virtajohto pistorasiasta. Odota  •
minuutti ennen kuin liität sen uudelleen.
Tarkista, että virtajohto on tukevasti  •
kiinni.

Kaukosäädin ei toimi oikein:
Varmista, että kaukosäätimen paristot on  •
asetettu paikoilleen oikein päin.
Vaihda kaukosäätimen paristot, jos ne  •
ovat tyhjät.
Puhdista kaukosäädin ja Televisio:n  •
tunnistimen linssi.

Televisio:n valmiustilan merkkivalo vilkkuu 
punaisena:

Irrota virtajohto pistorasiasta. Odota,  •
kunnes Televisio jäähtyy, ennen kuin liität 
virtajohdon. Jos valo vilkkuu uudelleen, 
ota yhteys Philipsin asiakastukeen. 

Olet unohtanut televisiokanavien lukituksen 
avauskoodin

Anna ‘5351’. •
Televisio:n valikko on vääränkielinen

Vaihda Televisio:n valikon kieleksi  •
haluamasi.

Kun Televisio-laitteeseen kytketään virta, 
siitä katkaistaan virta tai Televisio siirretään 
valmiustilaan, sen rungosta kuuluu nariseva 
ääni:

Mitään toimia ei tarvita. Ääni kuuluu  •
normaalisti, kun Televisio laajenee ja 
supistuu lämmetessään ja viilentyessään. 
Tämä ei vaikuta television toimintaan.
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Jos ääni katkeilee, tarkista, että HDMI- •
laitteen ääniasetukset ovat oikein.
Jos käytössä on HDMI-DVI-sovitin tai  •
HDMI-DVI-kaapeli, tarkista, että lisä-
äänikaapeli on liitetty AUDIO L/R- tai 
AUDIO IN-liitäntään (vain miniliitäntä).

Tietokoneliitännän ongelmat
Tietokoneen näyttö televisioruudussa ei ole 
vakaa:

Tarkista, että tietokoneessa on valittuna  •
tuettu tarkkuus ja virkistystaajuus.
Aseta televisiossa kuvasuhteeksi  •
skaalaamaton.

Yhteystiedot
Jos et voi ratkaista ongelmaa, katso 
lisätietoja tämän Televisio:n usein esitetyistä 
kysymyksistä osoitteessa www.philips.com/
support. 
Jos ongelma ei vieläkään ratkea, ota yhteys 
omassa maassasi olevaan Philips-asiakastukeen. 
Luettelo on tässä Käyttöopas.

Vakava varoitus

Älä yritä korjata Televisio-laitetta itse. Tämä  •
voi aiheuttaa vakavia vammoja, vahingoittaa 
Televisio-laitetta ja mitätöidä takuun.

Huomautus

Merkitse muistiin Televisio-laitteen malli- ja  •
sarjanumero, ennen kuin otat yhteyden 
Philipsiin. Nämä numerot on painettu 
Televisio-laitteen takaosaan ja pakkaukseen.

Televisio ei ole tallentanut kuva-asetuksia:
Tarkista, että television sijainniksi on •	
asetettu Koti. Tässä tilassa voit vaihtaa ja 
tallentaa asetuksia.

Kuva ei sovi kuvaruutuun, vaan se on liian 
suuri tai pieni:

Yritä käyttää jotain toista kuvasuhdetta. •
Kuva on väärässä kohdassa kuvaruudussa:

Joidenkin laitteiden kuvasignaalit eivät sovi  •
kunnolla kuvaruutuun. Tarkista laitteen 
signaali.

Ääniongelmat
Kuva tulee, mutta Televisio:n ääni ei kuulu:

Huomautus

Jos televisio ei havaitse äänisignaalia, Televisio  •
vaihtaa äänilähdön automaattisesti pois 
käytöstä – kyse ei ole toimintahäiriöstä.

Tarkista kaikkien kaapelien kiinnitys. •
Tarkista, että äänenvoimakkuudeksi ei ole  •
valittu 0.
Varmista, että ääntä ei ole mykistetty. •

Kuva näkyy, mutta äänenlaatu on huono:
Tarkista, että ääni-asetukset ovat oikeat. •

Kuva näkyy, mutta ääni kuulu vain toisesta 
kaiuttimesta:

Tarkista, että äänitasapaino on säädetty  •
keskelle.

HDMI-liitännän ongelmat
HDMI-laitteissa ilmenee ongelmia:

Huomaa, että HDCP-tuki voi pidentää  •
aikaa, joka Televisio-laitteelta kuluu 
HDMI-laitteesta tulevan tiedon 
näyttämiseen. 
Jos Televisio ei tunnista HDMI-laitetta,  •
eikä kuvaa näy, yritä vaihtaa lähteeksi 
välillä toinen laite ja sitten taas HDMI-
laite.

FI



17

Su
om

i

FI



18 FI



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 


