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sau care nu sunt autorizate în acest 
manual vor anula garanţia.

Caracteristicile pixelilor 
Acest produs LCD are un număr mare 
de pixeli color. Deşi pixelii efectiv 
funcţionali reprezintă cel puţin 99,999%, 
este posibil ca pe ecran să apară în mod 
constant puncte luminoase (roşii, verzi 
sau albastre) sau întunecate. Aceasta este 
o proprietate structurală a ecranului (care 
se íncadrează ín standardele comune din 
industrie) şi nu este o defecţiune.

Siguranţa	de	reţea	(numai	în	Marea	
Britanie)
Acest televizor este echipat cu o mufă 
turnată în plastic certificată. Dacă este 
necesară înlocuirea siguranţei de reţea, 
aceasta trebuie înlocuită cu o siguranţă de 
valoare identică cu valoarea indicată pe 
mufă (exemplu 10A).

1 Scoateţi capacul siguranţei şi apoi scoateţi 
siguranţa. 

2 Siguranţa de schimb trebuie să fie 
conformă cu BS 1362 şi să aibă marcajul 
de certificare ASTA. Dacă aţi pierdut 
siguranţa, contactaţi dealerul pentru 
verificarea tipului corect. 

3 Montaţi la loc capacul siguranţei.
Pentru păstrarea compatibilităţii cu 
directiva EMC, mufa de alimentare cu 
energie electrică a acestui produs nu 
trebuie detaşată de ştecherul aferent.

1	 Notă

în orice moment, fără a fi obligat să ajusteze 
componentele anterioare în conformitate cu 
respectiva modificare.
Materialul conţinut în acest manual este 
considerat ca fiind adecvat pentru utilizarea 
produsului conform scopului în care a fost 
conceput. Dacă produsul sau modulele ori 
modulele sau procedurile individuale ale 
acestuia sunt utilizate ín alte scopuri decât cele 
specificate aici, trebuie obţinută confirmarea 
validităţii şi conformităţii lor. Philips garantează 
că materialul ín sine nu íncalcă niciunul dintre 
patentele SUA. Nu este exprimată explicit sau 
implicit nicio altă garanţie.

Garanţie	
Risc de rănire, deterioare a televizorului • 
sau anularea garanţiei! Nu încercaţi 
niciodată să reparaţi singur televizorul.
Utilizaţi televizorul şi accesoriile numai • 
conform scopului fabricantului.
Semnul de avertizare tipărit pe spatele • 
televizorului indică riscul de electrocutare. 
Nu îndepărtaţi niciodată capacul 
televizorului. Contactaţi întotdeauna 
Philips Customer Support pentru service 
sau reparaţii.

 
Orice operaţie care este interzisă în mod • 
expres în acest manual, orice ajustări şi 
proceduri de asamblare nerecomandate 

RO
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Drepturile de autor

 
Siglele VESA, FDMI şi VESA Mounting Compliant 
sunt mărci comerciale ale Video Electronics 
Standards Association.
® Kensington şi Micro Saver sunt mărci 
comerciale ale ACCO World Corporation 
ínregistrate în S.U.A. şi înregistrate sau în curs 
de înregistrare în alte ţări de pe glob. 

 
Produs sub licenţa Dolby Laboratories. ‘Dolby’, 
şi simbolul double D  sunt mărci comerciale 
ale Dolby Laboratories.(Aplicabile	numai	
pentru	televizoare	care	acceptă	standardul	
PEG4-HD)
Toate celelalte mărci comerciale înregistrate şi 
neînregistrate aparţin proprietarilor lor.
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Risc de vătămare corporală sau de • 
deteriorare a televizorului!

Pentru a ridica şi transporta un • 
televizor de peste 25 kg sunt 
necesare două persoane.
Când montaţi televizorul pe suportul • 
cu picior, utilizaţi numai suportul 
furnizat. Fixaţi suportul cu picior al 
televizorului în mod corespunzător. 
Aşezaţi televizorul pe o suprafaţă 
plată, plană, care poate suporta 
greutatea televizorului şi a suportului.
Când montaţi televizorul pe perete, • 
utilizaţi numai un suport de perete 
care poate suporta greutatea 
televizorului. Fixaţi suportul de 
perete pe un perete care poate 
suporta greutatea combinată 
a televizorului şi a suportului. 
Koninklijke Philips Electronics N.V. 
nu îşi asumă nicio responsabilitate 
pentru montarea incorectă pe 
perete care conduce la accidente sau 
vătămări corporale.

Risc de rănire a copiilor!Urmaţi aceste • 
precauţii pentru a preveni răsturnarea 
televizor şi rănirea copiilor:

Nu aşezaţi niciodată televizor pe o • 
suprafaţă acoperită de un material 
textil sau alt material care poate fi 
tras jos.
Asiguraţi-vă că nicio parte a • 
televizor nu atârnă deasupra marginii 
suprafeţei.
Nu aşezaţi niciodată televizor pe o • 
piesă de mobilier înaltă (cum ar fi 
un raft de cărţi) fără a asigura atât 
mobilierul cât şi televizor de perete 
sau de un suport adecvat.
Educaţi copiii cu privire la pericolele • 
căţărării pe mobilier pentru a ajunge 
la televizor.

Risc de supraîncălzire! Nu instalaţi • 
niciodată televizor într-un spaţiu restrâns. 
Lăsaţi întotdeauna în jurul televizor 
un spaţiu de cel puţin 10 cm pentru 
ventilaţie. Asiguraţi-vă că perdelele sau 
alte obiecte nu vor acoperi niciodată 
fantele de ventilaţie ale televizor.
Risc de deteriorare a televizorului! • 
Înainte de a conecta televizorul la sursa 
de alimentare, asiguraţi-vă că tensiunea 
corespunde cu valoarea inscripţionată 
în partea din spate a televizorului. Nu 

2 Important
Citiţi şi înţelegeţi toate instrucţiunile înainte 
de a utiliza televizor. Garanţia produsului nu se 
aplică în cazul în care eventuala deteriorare se 
datorează nerespectării acestor instrucţiuni.

Siguranţa
• Risc de şoc electric sau incendiu!

Niciodată nu expuneţi televizor la • 
ploaie sau apă. Niciodată nu puneţi 
recipiente cu lichid, cum ar fi vaze 
de flori, lângă televizor. Deconectaţi 
imediat televizor de la sursa de 
alimentare dacă aţi vărsat lichide pe 
televizor sau dacă acestea au pătruns 
în televizor. Contactaţi Philips 
Customer Care pentru a vă verifica 
televizor înainte de utilizare.
Nu aşezaţi niciodată televizor, • 
telecomanda sau bateriile acesteia 
lângă surse deschise de flacără sau 
alte surse de căldură, inclusiv lumina 
directă a soarelui.
Pentru a preveni izbucnirea incendiilor, 
ţineţi întotdeauna lumânările sau alte 
surse de flacără departe de televizor, 
telecomandă şi baterii.

 
Niciodată nu introduceţi obiecte • 
în fantele de ventilaţie sau alte 
deschideri ale televizorului.
Asiguraţi-vă cu nu se exercită presiune • 
asupra cablului de alimentare atunci 
când televizorul este rotit. Presiunile 
asupra cablului de alimentare pot slăbi 
conexiunile şi pot cauza formarea de 
arcuri electrice.

Risc de şoc electric sau incendiu!• 
Niciodată nu expuneţi telecomanda • 
sau bateriile acesteia la ploaie, apă 
sau căldură excesivă.
Evitaţi exercitarea forţei asupra • 
prizelor. Prizele care nu sunt fixate 
corespunzător pot cauza arcuri 
electrice sau incendii.

RO
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Reciclarea

 
Produsul dvs. este proiectat şi fabricat cu 
materiale şi componente de înaltă calitate, 
care pot fi reciclate şi reutilizate.
Simbolul reprezentând un coş de gunoi cu 
roţi tăiat aplicat pe un produs indică faptul că 
Directiva Europeană 2002/96/CE se aplică 
produsului respectiv:

Niciodată nu evacuaţi produsul împreună cu 
gunoiul menajer. Vă rugăm să vă informaţi 
despre regulamentele locale referitoare la 
colectarea separată a produselor electrice 
şi electronice. Scoaterea din uz corectă 
a produselor vechi ajută la prevenirea 
consecinţelor potenţial negative asupra 
mediului şi a sănătăţii umane.
Produsul dumneavoastră conţine baterii 
asupra cărora se aplică Directiva Europeană 
2006/66/EC, care nu pot fi evacuate împreună 
cu gunoiul menajer.
Vă rugăm să vă informaţi care sunt regulile 
locale privind colectarea separată a bateriilor. 
Evacuarea corectă a bateriilor ajută la 
prevenirea consecinţelor potenţial negative 
asupra mediului şi sănătăţii omului.

Cel mai actual manual de 
utilizare online
Conţinutul manualului de utilizare poate fi 
modificat. Consultaţi www.philips.com/support 
pentru informaţii privind cel mai actual manual 
de utilizare.

conectaţi niciodată televizorul la sursa de 
alimentare dacă tensiunea este diferită.
Risc de vătămare corporală, incendiu • 
sau deteriorate a cablului de alimentare! 
Niciodată nu puneţi televizorul sau alte 
obiecte pe cablul de alimentare.
Pentru a deconecta cu uşurinţă cablul • 
de alimentare al televizor de la sursa de 
alimentare, asiguraţi-vă că aveţi acces în 
permanenţă la cablul de alimentare.
Când deconectaţi cablul de alimentare, • 
trageţi întotdeuna de ştecher, niciodată 
de cablu.
Deconectaţi televizorul de la sursa de • 
alimentare şi scoateţi antena înainte de 
furtuni cu fulgere. În timpul furtunilor cu 
fulgere, niciodată nu atingeţi nicio parte a 
televizorului, a cablului de alimentare sau 
a cablului antenei.
Risc de deteriorare a auzului! Evitaţi • 
utilizarea căştilor la volume ridicate sau 
pentru perioade prelungite de timp.
Dacă televizor este transportat la • 
temperaturi mai mici de 5°C, înainte 
de a conecta televizor la priză 
despachetaţi televizor şi aşteptaţi până 
când temperatura televizor ajunge la 
temperatura camerei.

Întreţinerea ecranului
• Evitaţi imaginile staţionare cât mai 

mult posibil. Imaginile staţionare sunt 
imaginile care rămân pe ecran o perioadă 
îndelungată de timp. Exemplele includ: 
meniuri pe ecran, bare negre şi afişaje 
pentru durată. Dacă trebuie să utilizaţi 
imagini staţionare, micşoraţi contrastul 
şi luminozitatea ecranului pentru a evita 
deteriorarea ecranului.
Scoateţi televizorul din priză înainte de • 
curăţare.
Curăţaţi televizorul şi rama cu o cârpă • 
moale şi umedă. Niciodată nu utilizaţi 
alcool, substanţe chimice sau agenţi de 
curăţare de uz casnic pentru curăţarea 
televizorului.
Risc de deteriorare a ecranului • 
televizorului! Niciodată nu atingeţi, nu 
împingeţi, nu frecaţi şi nu loviţi ecranul cu 
obiecte, indiferent care sunt acestea.
Pentru a evita deformarea imaginii şi • 
estomparea culorilor, ştergeţi picăturile 
de apă cât mai rapid posibil.
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Telecomanda
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3 televizor LCD
Monitor with

 HD TV
Felicitări pentru achiziţie şi bine aţi venit la 
Philips! Pentru a beneficia deplin de asistenţa pe 
care o oferă Philips, înregistraţi-vă produsul la 
www.philips.com/welcome.

Comenzi	frontale	şi	laterale

6

4

5

2

3

1  
a  POWER: Comută televizor pornit sau 

oprit. televizor nu este oprit complet 
dacă nu este deconectat fizic.

b SOURCE: Selectează dispozitivele 
conectate.

c MENU/OK : Afişează meniul pe ecran şi 
confirmă o selecţie în meniuri.

d CH +/-: Comută la canalul următor sau la 
cel anterior. 

e VOL +/-: Măreşte sau micşorează 
volumul.

f Indicator alimentare : 

    LED roşu: în mod inactiv sau oprit.

       LED verde: pornit.

RO
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o SIZE
Comutaţi pentru a schimba dimensiunea 
fontului în mod Teletext. (ecran complet/
jumătatea superioară/jumătatea 
inferioară)

p	 SUBPAGE
Afişaţi pagina secundară atunci când 
informaţiile Teletext ocupă mai mult de 
o pagină.

q	 REVEAL
Afişaţi informaţii ascunse de Teletext.

r HOLD
Comutaţi pentru a opri derularea 
paginilor pentru a opri decodorul de text 
care primeşte date.

s FREEZE
Apăsaţi pentru a îngheţa imaginea 
televizorului.

t	 AD	(descriere	audio)	(doar	pentru	RF	
Digital TV)
Doar pentru Marea Britanie: activează 
comentariul audio pentru persoanele cu 
dizabilităţi vizuale.

u SOURCE
Selectaţi dispozitivele conectate.

v EPG
Activaţi sau dezactivaţi Ghidul electronic 
de programe.

w VIDEO
Apăsaţi pentru a comuta la modul VIDEO 
YPbPr /Composite /SCART.

x HDMI 
Apăsaţi pentru a comuta în modul HDMI.

y VOL +/-
Măreşte sau micşorează volumul.

z	 	DUAL	I-II
Comutaţi pentru a selecta mono/stereo/
dual I/dual II de la intrarea TV RF.

{  SOUND
Comutaţi pentru a selecta modul sunet 
inteligent.

a 	(Standby-Pornit)
Comută televizorul în standby dacă • 
televizor este pornit.
Porneşte televizorul dacă televizor • 
este în standby.

b	 0-9	(Butoane	numerice) 
Selectează un canal sau setare.

c PRE CH
Revine la canalul vizualizat anterior.

d TV
Apăsaţi pentru a alege modul TV.

e PC
Apăsaţi pentru a alege modul PC.

f 	(mut)
Pornire sau oprire sunet.

g CH Λ / V	(Canal	Λ / V )
Schimbaţi la canalul următor sau anterior.

h ZOOM
Comutare între formate de ecran.

i SLEEP
Comutaţi pentru a selecta timpul presetat 
la care televizorul intră automat în mod 
inactiv.

j  PICTURE
Comutaţi pentru a selecta setarea 
imagine inteligentă.

k OK 
Confirmă o intrare sau selecţie şi afişează 
the grila de canale, atunci când vizionaţi 
la TV.

l	 ▲	▼	◄	►	(Butoane	pentru	navigare)
Navighează printre meniuri.

m INFO 
Afişaţi sau dezactivaţi ecranul de 
informaţii despre canalul selectat. 

n Butoane colorate 
Selectează sarcini sau opţiuni.
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| MENU/EXIT
Apăsaţi pentru a deschide sau a închide 
meniul de pe ecran.

} MIX
Apăsaţi pentru a suprapune pagina 
Teletext pe imaginea TV.

~ TELETEXT
Apăsaţi pentru a deschide sau închide 
Teletextul.

� INDEX
Apăsaţi pentru a afişa pagina de index a 
Teletextului.

€ SUBTITLE
În mod TV: apăsaţi pentru a activa • 
sau dezactiva subtitrarea.
În mod Text: apăsaţi pentru a • 
deschide pagina de subtitrare.

�	 FAV
Apăsaţi pentru a afişa lista de preferinţe.

‚ CH-LIST
Apăsaţi pentru a afişa lista de canale.

RO
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Notă

Dacă nu găsiţi telecomanda şi doriţi să porniţi  •
televizorul din modul standby, apăsaţi CH +/- 
de pe partea laterală a acestuia.

Schimbarea	canalelor

 
 

Apăsaţi • CH ^/v de pe telecomandă 
sau CH +/- de pe partea laterală a 
televizorului.
Introduceţi un număr de canal utilizând • 
Butoane numerice.
Utilizaţi grila de canale.• 

Notă

Atunci când utilizaţi o listă favorite, puteţi  •
selecta numai acele canale din listă.

Această secţiune vă ajută să utilizaţi funcţiile 
elementare ale televizor.

Comutarea televizorului pe 
pornit/oprit	sau	pe	standby

 

 
Pentru a porni

Dacă indicatorul standby este stins, • 
apăsaţi  POWER pe partea laterală a 
televizorului.
Dacă indicatorul de standby este aprins • 
(roşu), apăsaţi  (Standby-Pornit) pe 
telecomandă.

Pentru	a	comuta	la	modul	standby
Apăsaţi •  (Standby-Pornit) de pe 
telecomandă.

Indicatorul standby comută pe roşu. »
Pentru a opri

Apăsaţi •  POWER de pe partea laterală 
a televizorului.

Indicatorul standby se stinge. »

Sugestie

Deşi televizorul dumneavoastră consumă  •
puţină energie electrică atunci când se află 
în modul standby, energia continuă să fie 
consumată. Dacă nu utilizaţi televizorul o 
perioadă mai lungă de timp, scoateţi-l din priză.
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Reglarea volumului 
televizorului

 
 

Pentru	mărirea	sau	micşorarea	volumului
Apăsaţi • VOL +/- pe telecomandă.
Apăsaţi • VOL +/- pe partea laterală a 
televizorului.

Pentru anularea sau repornirea sunetului
Apăsaţi •  pentru a opri sunetul.
Apăsaţi •  din nou pentru a restabili 
sunetul.

Vizionarea utilizând 
dispozitive conectate

Notă

Porniţi dispozitivul înainte de a-l selecta ca  •
sursă la televizor.

Utilizaţi	butonul	sursă

 
1 Apăsaţi SOURCE.

Se va afişa lista sursă. »

2 Apăsaţi butoanele SOURCE,	▲	sau	▼	
pentru a selecta un dispozitiv.

3 Apăsaţi OK pentru a confirma alegerea.
Televizorul comută la dispozitivul  »
selectat.

RO
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a	 PC	IN	(VGA	şi	AUDIO	IN)
Intrare audio şi video de la un calculator.

AUDIO

VGA

VGA

   
b	 EXT	2	(Y	Pb	Pr	şi	AUDIO	L/R)

Intrări analogice audio şi video de la 
dispozitive analogice sau digitale cum ar fi 
DVD playere sau console de jocuri.

  
5 Conectarea 

dispozitivelor
Această secţiune descrie modalitatea de 
conectare a diverselor dispozitive care dispun 
de conectori diferiţi şi completează exemplele 
oferite în Ghidul de utilizare rapidă.

Notă

Pot fi utilizate diverse tipuri de conectori  •
pentru a conecta un dispozitiv la televizor, 
în funcţie de disponibilitatea şi necesităţile 
dumneavoastră. 

Conector spate

7   
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e	 AV	OUT	(VIDEO	OUT	şi	AUDIO	OUT	
L/R)
Ieşire audio şi video către dispozitive 
analogice cum ar fi un alt televizor sau un 
dispozitiv de înregistrare.

AUDIO
IN   

f SPDIF OUT
Ieşire digitală audio pentru aparate home 
theater şi alte sisteme digitale audio.

  
g HDMI

Intrări digitalele audio şi video de la 
dispozitive digitale de înaltă definiţie cum 
ar fi playere Blu-ray.

  
Conexiunile prin DVI sau VGA necesită 
un cablu audio suplimentar.

c	 EXT	1	(SCART)
Intrări analogice audio şi video de la 
dispozitive analogice sau digitale cum ar fi 
DVD playere sau console de jocuri.

  
d	 TV	ANTENNA

Intrare semnal de la o antenă, cablu sau 
satelit.

  
RO
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c VIDEO
Intarare video compus de la dispozitive 
cum ar fi VCR.

  
d SERVICE 

Port USB, doar în scopul actualizării 
firmware.

  
  

Conector lateral

1

2

3

4  
a	 COMMON	INTERFACE

Slot pentru un Modul de acces 
condiţionat (CAM).

  
b	 AUDIO	L/R

Intrare audio de la dispozitive analogice 
conectate la VIDEO.
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Telecomanda
Tip: •	 201T1, 221T1, 231T1 RC
Baterii: 2 x AAA (tip LR03)•	

Alimentare
Alimentare	de	la	reţea:	•	 100-240V, 50Hz
Consum electric în mod oprit: < 0,5W•	
Temperatura	ambientală:	între	5	şi	40	de	•	
grade Celsius

Tipuri de montare suportate
Pentru	a	monta	televizorul,	cumpăraţi	un	suport	
Philips TV sau un suport compatibil VESA. 
Pentru	a	preveni	deteriorarea	cablurilor	şi	a	
conectorilor,	asiguraţi-vă	că	lăsaţi	un	spaţiu	de	
cel	puţin	2,2	inci	de	la	spatele	televizorului.

Avertisment

Respectaţi	toate	instrucţiunile	furnizate	 •
împreună	cu	suportul	televizorului.	Koninklijke	
Philips	Electronics	N.V.	nu	îşi	asumă	nicio	
responsabilitate	pentru	montarea	incorectă	pe	
perete	care	conduce	la	accidente	sau	vătămări	
corporale.

Dimensiunea 
ecranului TV 
(inci)

Înclinarea 
necesară 
(mm)

Şuruburile 
de montare 
necesare

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

6 Informaţii 
despre produs

Informaţiile	despre	produs	pot	fi	modificate	
fără	preaviz.	Pentru	informaţii	detaliate	despre	
produs,	accesaţi	www.philips.com/support.

Rezoluţii de afişare acceptate
Formate pentru calculator

Rezoluţie	-rată	de	reîmprospătare:•	
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 (optim pentru •	
201T1)
1680 x 1050 - 60Hz•	
1920 x 1080 - 60Hz_RB (optim •	
pentru	221T1	şi	231T1)

Formate video
Rezoluţie	-rată	de	reîmprospătare:•	

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

Tuner / Recepţie / Transmisie
Intrare	antenă:	75	ohm	coaxial	(IEC75)•	
DVB: DVB terestru, DVB-T MPEG4 •	
Sistem	TV:	PAL	I,	B/G,	D/K;	SECAM	B/G,	•	
D/K,	L/L’	
Redare video: NTSC, SECAM, PAL•	
Benzi pentru tuner: Hyperband, S-•	
channel, UHF, VHF

RO
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Probleme	legate	de	canalele	
TV
Canalele	instalate	deja	nu	apar	în	lista	de	
canale:

Verificaţi dacă este selectată lista corectă  •
de canale.

Nu	s-au	găsit	canale	digitale	în	timpul	instalării:
Verificaţi dacă televizorul acceptă DVB-T  •
sau DVB-C în ţara dumneavoastră. 
Consultaţi lista de ţări de pe partea din 
spate a televizorului.

Probleme	legate	de	imagine
Indicatorul de alimentare este pornit, dar nu 
apare imaginea:

Verificaţi dacă antena este corect  •
conectată la televizor.
Verificaţi dacă este selectat dispozitivul  •
corect ca şi sursă TV.

Există	sunet,	dar	fără	imagine:
Verificaţi dacă setările de imagine sunt  •
setate corect.

Semnalul	TV	este	slab	din	cauza	conexiunii	
antenei:

Verificaţi dacă antena este corect  •
conectată la televizor.
Difuzoarele, dispozitivele audio fără  •
împământare, lumina neonului, clădirile 
înalte sau munţii pot influenţa calitatea 
imaginii. Dacă este posibil, încercaţi 
să îmbunătăţiţi calitatea semnalului 
schimbând direcţia antenei sau mutând 
dispozitivele departe de televizor.
În cazul în care semnalul este slab doar  •
pentru un canal, efectuaţi reglarea fină a 
acestuia.

Dispozitivele	conectate	produc	o	calitate	slabă	
a imaginii

Verificaţi dacă dispozitivele sunt corect  •
conectate.
Verificaţi dacă setările de imagine sunt  •
setate corect. 

Televizorul	nu	mi-a	salvat	setările:
Verificaţi dacă locaţia televizorului este • 
setată la setarea acasă. Acest mod vă 
oferă flexibilitatea de a schimba şi salva 
setările.

7 Depanare
Această secţiune descrie problemele care 
survin în mod obişnuit şi soluţiile pentru aceste 
probleme.

Probleme	generale	
referitoare la televizor
televizor	nu	porneşte:

Scoateţi cablul de alimentare din priză.  •
Aşteptaţi un minut şi apoi reconectaţi-l.
Verificaţi conectarea corespunzătoare a  •
cablului de alimentare.

Telecomanda	nu	funcţionează	corect:
Verificaţi dacă bateriile din telecomandă  •
sunt corect introduse, conform orientării 
+/-.
Înlocuiţi bateriile din telecomandă dacă  •
sunt consumate sau slabe.
Curăţaţi telecomanda şi lentila senzorului  •
televizor.

Ledul	de	standby	al	televizor	luminează	roşu	
intermitent:

Scoateţi cablul de alimentare din  •
priză. Aşteptaţi până când televizor se 
răceşte înainte de a reconecta cablul 
de alimentare. Dacă ledul luminează în 
continuare roşu intermitent, contactaţi 
Philips Consumer Care. 

Aţi	uitat	codul	pentru	a	debloca	caracteristica	
de	blocare	a	televizorului

Introduceţi ‘5351’. •
Meniul	televizor	este	în	altă	limbă	decât	cea	
dorită

Schimbaţi meniul televizor în limba  •
preferată.

La	pornirea/oprirea/comutarea	televizor	în	
modul	standby	a	televizorului,	auziţi	un	sunet	
scârţâitor	din	carcasa	televizor:

Nu este necesară nicio acţiune. Sunetul  •
indică dilatarea şi contractarea normală 
a televizorului pe măsură ce acesta 
se încălzeşte şi se răceşte. Acesta nu 
influenţează performanţa televizorului.
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Dacă se utilizează un adaptor sau un  •
cablu HDMI - DVI, asiguraţi-vă că este 
conectat la AUDIO	L/R sau AUDIO	IN 
(numai mini-jack).

Probleme	legate	de	
conexiunea calculatorului
Afişajul	PC	pe	televizor	nu	este	stabil:

Verificaţi dacă pe calculator sunt selectate  •
o rezoluţie şi o rată de reîmprospătare 
acceptate.
Setaţi formatul de imagine al televizorului  •
la nescalat.

Contactaţi-ne
Dacă nu puteţi rezolva problema, consultaţi 
secţiunea Întrebări Frecvente pentru acest 
televizor la www.philips.com/support. 
Dacă problema nu se rezolvă, contactaţi 
Centrul de asistenţă Philips din ţara 
dumneavoastră, din cele listate în acest Manual 
de utilizare.

Avertisment

Nu încercaţi să reparaţi singur televizor.  •
Aceasta ar putea cauza răni grave, daune 
ireparabile pentru televizor dumneavoastră. 
sau anularea garanţiei.

Notă

Notaţi modelul şi seria televizor  •
dumneavoastră înainte de a contacta Philips. 
Aceste numere sunt tipărite pe spatele 
televizor şi pe ambalaj.

Imaginea	nu	se	potriveşte	pe	ecran:,	este	prea	
mare	sau	prea	mică:

Încercaţi să utilizaţi alt format de imagine. •
Poziţia	imaginii	pe	ecran	este	incorectă.

Semnalele de imagine de la anumite  •
dispozitive nu se încadrează corect în 
ecran. Verificaţi semnalul de ieşire al 
dispozitivului.

Probleme	legate	de	sunet
televizor are imagine, dar nu are sunet:

Notă

Dacă nu este detectat niciun semnal audio,  •
televizor opreşte automat ieşirea audio - acest 
lucru nu indică existenţa unei defecţiuni.

Verificaţi dacă toate cablurile sunt  •
conectate corespunzător.
Verificaţi ca volumul să nu fie setat la 0. •
Verificaţi ca sunetul să nu fie conectat pe  •
Mute.

Televizorul	afişează	imaginea,	dar	calitatea	
sunetului	este	slabă:

Verificaţi dacă setările de imagine sunt  •
setate corect.

Televizorul	afişează	imaginea,	dar	sunetul	se	
aude	de	la	o	singură	boxă:

Verificaţi dacă balansul sunetului este  •
setat la mijloc.

Probleme	legate	de	
conexiunea HDMI
Există	probleme	cu	dispozitivele	HDMI:

Observaţi că suportul HDCP poate mări  •
durata necesară televizorului pentru a 
afişa conţinutul de la un dispozitiv. 
Dacă televizor nu recunoaşte dispozitivul  •
HDMI şi nicio imagine nu este afişată pe 
ecran, încercaţi să comutaţi sursa de la un 
dispozitiv la altul şi înapoi.
Dacă există întreruperi intermitente de  •
sunet, verificaţi dacă setările de ieşire din 
dispozitivul HDMI sunt corecte.
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