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Om du tappar bort säkringen 
kontaktar du din återförsäljare för 
att bekräfta rätt sort.

Sätt tillbaka säkringens skydd.3. 

För att uppfylla EMC-direktivet får 
produktens nätkontakt inte skiljas 
från nätsladden.

Copyright�

Logotyperna VESA, FDMI och VESA 
Mounting Compliant är varumärken 
som tillhör Video Electronics 
Standards Association.

® Kensington och Micro Saver 
är varumärken som registrerats 
i USA och tillhör ACCO World 
Corporation med utfärdade 
registreringar och pågående 
ansökningar i andra länder runt om  
i världen. Alla andra registrerade  
och oregistrerade varumärken tillhör 
respektive ägare.

produkter riktade till konsumenter, 
som liksom andra elektroniska 
apparater i allmänhet kan sända och 
ta emot elektromagnetiska signaler.

En av Philips viktigaste affärsprinciper 
är att vidta alla nödvändiga hälso- 
och säkerhetsåtgärder för våra 
produkter, att uppfylla alla tillämpliga 
rättsliga krav och hålla oss inom de 
EMF-standarder som är tillämpliga 
när produkten tillverkas.

Philips arbetar för att utveckla, 
tillverka och marknadsföra 
produkter som inte orsakar 
hälsorisker.

Philips bekräftar att produkterna, 
om de hanteras korrekt och i avsett 
syfte, är säkra att använda enligt 
aktuella vetenskapliga belägg.

Philips spelar en aktiv roll i 
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Viktigt!1 

Vi grat�ulerar t�ill dit�t� köp och hälsar dig 
välkommen� t�ill Philips! 

Läs igen�om an�vän�darhan�dboken� in�n�an� du börjar 
an�vän�da produkt�en�. 

Gå igen�om det� här avsn�it�t�et� n�oggran�t� och följ 
säkerhet�san�visn�in�garn�a samt� an�visn�in�garn�a om 
hur du t�ar han�d om produkt�en�. Produkt�garan�t�in� 
gäller in�t�e för skada som orsakat�s av at�t� 
an�visn�in�garn�a in�t�e har följt�s.

Du får t�illgån�g t�ill full produkt�support�  
gen�om at�t� regist�rera produkt�en� på  
www.philips.com/welcome.

Modell- och serien�umret� fin�n�s på sidan� och 
baksidan� av t�v:n� samt� på förpackn�in�gen�.

Säkerhet1�1 
Om du har t�ran�sport�erat� t�v:n� vid låg •	
t�emperat�ur (un�der 5°C) ska du öppn�a 
förpackn�in�gen� och vän�t�a t�ills t�v:n� har 
samma t�emperat�ur som luft�en� i rummet� 
in�n�an� du fort�sät�t�er at�t� packa upp t�v:n�.

För at�t� un�dvika kort�slut�n�in�g ska du se t�ill •	
at�t� t�v:n�, fjärrkon�t�rollen� och fjärrkon�t�rollen�s 
bat�t�erier in�t�e ut�sät�t�s för regn� eller vat�t�en�.

Placera in�t�e kärl med vat�t�en� eller an�dra •	
vät�skor ovan�på eller i n�ärhet�en� av t�v:n�. 
Om vät�skor spills ut� på t�v:n� kan� det� 
orsaka elst�öt�ar. An�vän�d in�t�e t�v:n� om 
vät�ska har spillt�s på den�. Dra omedelbart� 
ut� st�römsladden� ur n�ät�ut�t�aget� och låt� en� 
kvalificerad t�ekn�iker un�dersöka t�v:n�.

För in�t�e in� främman�de föremål gen�om •	
ven�t�ilat�ion�ssprin�gan�. Det�t�a kan� skada t�v:n�.

För at�t� elimin�era risk för eldsvåda eller •	
el-st�öt�ar ska du un�dvika at�t� placera t�v:n�, 
fjärrkon�t�rollen� eller fjärrkon�t�rollen�s 
bat�t�erier i n�ärhet�en� av öppn�a lågor (t�.ex. 
t�än�da ljus) och an�dra värmekällor, in�klusive 
direkt� solljus.

Placera in�t�e t�v:n� i et�t� t�rån�gt� ut�rymme, t�.ex. •	
i en� bokhylla. Lämn�a et�t� ut�rymme på min�st� 
10cm run�t� hela t�v:n� för at�t� sörja för god 
ven�t�ilat�ion�. Se t�ill at�t� luft�flödet� in�t�e hin�dras.

Om t�v:n� placeras på en� plan�, fast� yt�a •	
ska en�dast� den� medföljan�de st�älln�in�gen� 
an�vän�das. Än�dra in�t�e t�v:n�s posit�ion� om 
st�älln�in�gen� in�t�e är orden�t�ligt� fast�skruvad  
vid t�v:n�.

Väggmon�t�erin�g av t�v:n� bör en�dast� ut�föras •	
av kvalificerad person�al. Tv:n� får en�dast� 
mon�t�eras på et�t� lämpligt� väggfäst�e och på 
en� vägg som säkert� kan� bära upp t�v:n�s vikt�. 
Felakt�ig väggmon�t�erin�g kan� leda t�ill allvarlig 
person�skada eller an�dra skador. Försök in�t�e 
ut�föra väggmon�t�erin�g på egen� han�d.

Om t�v:n� är mon�t�erad på et�t� svän�gbart� •	
st�at�iv eller svän�gbar arm ska du se t�ill at�t� 
n�ät�kabeln� in�t�e ut�sät�t�s för belast�n�in�g n�är 
t�v:n� svän�gs. Nät�sladden� får in�t�e ut�sät�t�as för 
påfrest�n�in�gar. Det�t�a kan� orsaka ljusbågar 
eller eldsvåda.

Dra ut� n�ät�sladden� och an�t�en�n�sladden� från� •	
t�v:n� före åskväder. Vid åskväder ska du in�t�e 
vidröra n�ågon� del av t�v:n�, n�ät�sladden� eller 
an�t�en�n�sladden�.

Se t�ill at�t� n�ät�sladden� ligger lät�t� åt�komlig, så •	
at�t� det� är lät�t� at�t� dra ut� den� ur väggut�t�aget�.

Best�åen�de hörselskador kan� uppst�å om du •	
an�vän�der hörlurar eller öron�musslor vid 
hög volym. Hög volym kan� kän�n�as n�ormalt� 
n�är man� lyssn�ar län�ge, men� hörselskador 
kan� uppst�å. För at�t� skydda din� hörsel bör 
du an�vän�da hörlurar eller öron�musslor vid 
hög volym en�dast� un�der begrän�sad t�id.

När du drar ut� n�ät�sladden� ur väggut�t�aget� •	
ska du t�än�ka på följan�de: 

 St�än�g av t�v:n� först�.•	

Dra ut� n�ät�sladden� ur väggut�t�aget�. •	
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Dra ut� n�ät�sladden� ur n�ät�in�gån�gen� på •	
baksidan� av t�v:n�. Dra allt�id i själva 
st�ickkon�t�akt�en�. Dra in�t�e i n�ät�sladden�.

1�2 Vård av bildskärmen

St�än�g av t�v.n� och dra ur n�ät�sladden� •	
in�n�an� du ren�gör skärmen�. Torka av 
skärmen� med en� mjuk, t�orr t�rasa. 
An�vän�d in�t�e ren�görin�gsmedel som t�.ex. 
hushållsren�görin�gsmedel, eft�ersom dessa 
kan� skada skärmen�.

Torka av vat�t�en�droppar så fort� som  •	
möjligt� för at�t� un�dvika deformat�ion�er  
eller färgförän�drin�gar. 

Vidrör, t�ryck, gn�ugga eller slå in�t�e på •	
skärmen� med hårda föremål, eft�ersom  
det� kan� skada skärmen� perman�en�t�.

St�illbilder som ligger kvar på skärmen� un�der •	
län�gre t�id ska un�dvikas i st�örst�a möjliga 
ut�st�räckn�in�g. Det� kan� t�ill exempel röra 
sig om skärmmen�yer, t�ext�-t�v-sidor, svart�a 
fält� eller akt�iet�ickers. Om det� in�t�e går at�t� 
un�dvika orörliga bilder bör du min�ska 
skärmen�s kon�t�rast� och ljusst�yrka för at�t� 
förhin�dra skada på skärmen�.

Miljövård1�3 

Återvinn förpackningen

Förpackn�in�gen� t�ill den�n�a t�v-apparat� är 
avsedd at�t� åt�ervin�n�as. Kon�t�akt�a de lokala 
myn�dighet�ern�a för in�format�ion� om 
förpackn�in�gsåt�ervin�n�in�g.

Kassering av din gamla produkt

Din� produkt� är t�illverkad av högkvalit�at�iva 
mat�erial och delar som kan� åt�ervin�n�as och 
åt�eran�vän�das. Symbolen� med en� överkryssad 
sopt�un�n�a som kan� fin�n�as på produkt�en�  
in�n�ebär at�t� produkt�en� omfat�t�as av EU-direkt�iv  
2002/96/EC: 

Produkt�en� får in�t�e slän�gas som hushållsavfall. 
Fråga åt�erförsäljaren� om hur produkt�en� 
kan� kasseras på et�t� säkert� sät�t�. Felakt�ig 
produkt�kasserin�g orsakar skada både på miljön� 
och på män�n�iskors hälsa.

Kassering av batterier

De medföljan�de bat�t�eriern�a in�n�ehåller in�t�e 
kvicksilver eller kadmium. Avfallshan�t�era 
de medföljan�de bat�t�eriern�a och alla an�dra 
ut�t�jän�t�a bat�t�erier i en�lighet� med de lokala 
best�ämmelsern�a.

Strömförbrukning

Den�n�a t�v-apparat� har en� min�imal 
en�ergiförbrukn�in�g i vän�t�eläge för at�t� min�imera 
belast�n�in�gen� på miljön�. En�ergiförbrukn�in�g  
i akt�ivt� läge an�ges på t�v:n�s baksida. 

Yt�t�erligare produkt�specifikat�ion�er fin�n�s  
i produkt�bladet� på www.philips.com/support.
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Din tv2 

I det� här avsn�it�t�et� får du en� översikt� över t�v:n�s 
kn�appar och fun�kt�ion�er.

2�1 Översikt

Knappar och indikatorer på sidan

POWER

PROGRAM

MENU

VOLUME

1

2

4

3

5

POWER1. 

PROGRAM +/-2. 

MENU3. 

VOLUME +/-4. 

In�dikat�or för vän�t�eläge/Fjärrkon�t�rollssen�sor5. 

Sidoanslutningar

Kon�t�akt�ern�a på sidan� av t�v:n� an�vän�ds för at�t� 
an�slut�a mobila en�het�er, t�.ex. HD-videokameror 
eller spelkon�soler. Du kan� även� an�slut�a hörlurar.

Anslutningar på baksidan

Kon�t�akt�ern�a på baksidan� av t�v:n� an�vän�ds för 
an�t�en�n�an�slut�n�in�g och perman�en�t�a an�slut�n�in�gar, 
t�.ex. HD-diskspelare, dvd-spelare eller video.

Obs!   D
Mer	information	om	anslutningar	finns	 
i Avsnitt 7 Ansluta enheter.
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. 1. AV / PÅ

SOURCE2. 

TELETEXT3. 

Färgkn�appar4.  
Väljer uppgift�er eller t�ext�-t�v-sidor.

Í5. , Æ, Î, ï, OK 
Kn�appar för n�avigerin�g och markörst�yrn�in�g

MENU6.  

P +/- 7. 
Program/kan�al upp/n�ed

”8.  +/- 
Volym upp/n�ed

Det�aljerad in�format�ion� om fjärrkon�t�rollen� fin�n�s 
i avsn�it�t� 5.1 Översikt över fjärrkontrollen.

Fjärrkontroll

1

2
3

4

5

6

7

8
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3 Komma igång

I det� här avsn�it�t�et� går vi igen�om hur du ska 
placera och in�st�allera t�v:n� och komplet�t�erar 
in�format�ion�en� i Snabbstartsguiden. 

Obs!   D
Läs i Snabbstartsguiden om hur man� 
mon�t�erar t�v:n� på en� st�älln�in�g.

3�1 Placera tv:n

Du ska läsa och först�å säkerhet�sin�st�rukt�ion�ern�a 
i avsnitt 1.1. Tän�k dessut�om på följan�de in�n�an� du 
placerar din� t�v:

Det� bäst�a avst�ån�det� för at�t� t�it�t�a på t�v är t�re •	
gån�ger skärmen�s st�orlek.

Placera t�v:n� så at�t� ljus in�t�e faller på •	
skärmen�.

An�slut� ext�ern�a en�het�er in�n�an� du placerar •	
t�v:n� perman�en�t�.

Din� t�v är ut�rust�ad med et�t� Ken�sin�gt�on�-•	
säkerhet�shål på baksidan�. Om du  
an�slut�er et�t� Ken�sin�gt�on�-lås (in�går ej)  
i st�öldförebyggan�de syft�e ska du placera 
t�v:n� i n�ärhet�en� av et�t� st�örre, t�yn�gre föremål 
(t�.ex. et�t� bord), vid vilket� det� är lät�t� at�t� låsa 
fast� t�v:n�.

•	

3�2 Väggmontering av tv:n

VARNING   B
Väggmontering bör endast utföras av 
behörig personal� Koninklijke Philips 
Electronics N�V� påtar sig inget ansvar 
för felaktig montering eller montering 
som resulterar i olyckor eller skador�

Steg 1 Köp ett  B VESA-kompatibelt 
väggfäste

Beroen�de på din� t�v:s st�orlek ska du köpa et�t� av 
följan�de väggfäst�en�:

Skärmstorlek 
(tum)

Typ av VESA-
kompatibelt 
väggfäste 
(millimeter)

Särskilda 
anvisningar

19”/48 cm

20”/51 cm

22”/56 cm

Fast� 100 x 100 In�ga

26”/66 cm Fast� 100 x 200 In�ga

Steg 2 Anslut kablar

An�slut� an�t�en�n�kabeln�, n�ät�sladden� och alla an�dra 
en�het�er t�ill kon�t�akt�ern�a på t�v:n�s baksida en�ligt� 
in�st�rukt�ion�ern�a i följan�de avsn�it�t�.

Steg 3 Fäst det VESA-kompatibla 
väggfästet på tv:n

VARNING  B
Använd endast de medföljande 
bultarna (M4 för alla modeller) och 
distanserna (4 cm) när du fäster det 
VESA-kompatibla väggfästet på tv:n� 
De medföljande bultarna är anpassade 
efter tv:ns vikt� De medföljande 
distanserna är framtagna för att 
underlätta kabelhanteringen�

Obs!   D
Beroen�de på vilket� VESA-kompat�ibelt� 
väggfäst�e du an�vän�der kan� du behöva skilja 
mon�t�erin�gsplat�t�an� från� väggfäst�et� för at�t� 
un�derlät�t�a mon�t�erin�gen�. Läs in�st�rukt�ion�ern�a 
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som medföljer dit�t� VESA-kompat�ibla 
väggfäst�e.

3�3 Ansluta antennkabeln�
Let�a reda på an�slut�n�in�gen� 1. TV ANTENNA 
på baksidan� av t�v:n�.

An�slut� den� en�a än�den� av an�t�en�n�sladden� 2. 
(medföljer ej) t�ill an�slut�n�in�gen� TV 
ANTENNA. An�vän�d en� adapt�er om 
an�t�en�n�sladden� in�t�e passar.

An�slut� den� an�dra än�den� av an�t�en�n�sladden� 3. 
t�ill an�t�en�n�ut�t�aget� i väggen�, och se t�ill at�t� 
kon�t�akt�ern�a sit�t�er orden�ligt� i sladden�s båda 
än�dar.

Ansluta nätsladden3�4 

VARNING   B
Kontrollera att nätspänningen 
stämmer överens med spänningen 
som står angiven på tv:ns baksida�  
Sätt inte i nätsladden i nätuttaget  
om spänningen inte stämmer�

Ansluta till nätet

Obs!   D
Nät�an�slut�n�in�gen�s placerin�g varierar från� 
modell t�ill modell.
Let�a reda på n�ät�an�slut�n�in�gen� 1. AC IN  
på baksidan� eller un�dersidan� av t�v:n�.

An�slut� n�ät�sladden� t�ill n�ät�an�slut�n�in�gen�  2. 
AC IN.

An�slut� n�ät�sladden� t�ill väggut�t�aget�, och se t�ill 3. 
at�t� kon�t�akt�ern�a sit�t�er orden�ligt� i sladden�s 
båda än�dar.
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3�5 Hantera kablar och sladdar

Låt� n�ät�sladden�, an�t�en�n�sladden� och alla an�dra 
kablar och sladdar t�ill an�dra en�het�er löpa 
gen�om sladdhållaren� (1) på baksidan� av t�v:n�. 

1

3�6 Sätta batterier i fjärrkontrollen
Öppn�a bat�t�eriluckan� på baksidan� av 1. 
fjärrkon�t�rollen� gen�om at�t� skjut�a den� en�ligt� 
bilden�.

Sät�t� i de t�vå medföljan�de bat�t�eriern�a (t�yp 2. 
AAA-LR03). Kon�t�rollera at�t� bat�t�eriern�as 
poler (+) och (-) överen�sst�ämmer med 
markerin�garn�a in�ut�i fjärrkon�t�rollen�.

Skjut� t�illbaka luckan� på dess plat�s.3. 

Obs!   D
Om du in�t�e ska an�vän�da fjärrkon�t�rollen� på 
län�ge bör du t�a ur bat�t�eriern�a.

3�7 Slå på tv:n

Först�a gån�gen� du slår på t�v:n� ska du kon�t�rollera 
at�t� n�ät�sladden� är rät�t� an�slut�en�. Tryck sedan� på 
POWER-kn�appen� på sidan� av t�v:n�.

Obs!   D
På vissa TV-modeller måst�e du t�rycka på 
POWER i upp t�ill t�vå sekun�der. Det� kan�  
t�a upp t�ill 15 sekun�der in�n�an� t�v:n� st�art�ar. 

Förstagångsinstallation3�8 

När du sät�t�er på t�v:n� för först�a gån�gen� visas  
en� men�y på skärmen�. I men�yn� ska du st�älla in� 
rät�t� lan�d och men�yspråk: 
Om men�yn� in�t�e visas t�rycker du på MENU-
kn�appen� för at�t� t�a fram men�yn�.

Tryck på 1. Î eller ï för at�t� välja språk, och 
t�ryck på OK för at�t� bekräft�a valet�.

Tryck sedan� på 2. Î eller ï för at�t� välja lan�d, 
och t�ryck på OK för at�t� bekräft�a valet�.
Sökn�in�gen� st�art�ar aut�omat�iskt�. Alla 
t�illgän�gliga t�v-kan�aler och radiost�at�ion�er 
sparas. Det�t�a t�ar n�ågra min�ut�er. På 
bildskärmen� visas sökn�in�gen�s förlopp och 
an�t�alet� program som hit�t�at�s. 

Obs!   D
Om in�ga kan�aler hit�t�as går du t�ill Avsn�it�t� 9 
Felsökn�in�g.
Om de mot�t�agn�a sign�alern�a in�n�ehåller 
sort�erin�gsin�format�ion� kommer kan�alern�a 
at�t� sparas i rät�t� ordn�in�g. Däreft�er är 
sökn�in�gen� fullbordad.
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Använda tv:n 4 
I det� här avsn�it�t�et� får du lära dig t�v:n�s 
grun�dläggan�de fun�kt�ion�er. Mer avan�cerade 
fun�kt�ion�er beskrivs i Avsnitt 5 Fler funktioner  
i din tv.

Slå på och stänga av tv:n 4�1 
samt vänteläge

Sätta på tv:n
Om st�römin�dikat�orn� (1) in�t�e lyser t�rycker •	
du på POWER-kn�appen� på sidan� av t�v:n�. 

1
POWER

PROGRAM

MENU

Stänga av tv:n
Tryck på •	 POWER-kn�appen� på sidan� av 
t�v:n�. St�römin�dikat�orn� (1) slockn�ar.

Växla till vänteläge

Tryck på •	 . på fjärrkon�t�rollen�. 
St�römin�dikat�orn� växlar t�ill vän�t�eläge (röt�t� ljus).

Tips!   E
Tv:n� förbrukar visserligen� väldigt� lit�e en�ergi 
i vän�t�eläget�, men� en�ergiförbrukn�in�gen� 
upphör in�t�e helt� och hållet� så län�ge t�v:n� 

fort�faran�de är an�slut�en� t�ill eln�ät�et�. När du 
in�t�e ska an�vän�da t�v:n� un�der en� län�gre t�id 
bör du st�än�ga av den� och dra ut� n�ät�sladden� 
ur väggut�t�aget�.

Sätta på från vänteläget

Om st�römin�dikat�orn� visar vän�t�eläge (röd) •	
t�rycker du på . på fjärrkon�t�rollen�.

Obs!   D
Om du in�t�e hit�t�ar fjärrkon�t�rollen� n�är du 
vill slå på t�v:n� från� vän�t�eläget� t�rycker du på 
PROGRAM+/- på sidan� av t�v:n�.

Titta på tv4�2 

Byta kanal

Tryck på en� siffra (1 t�ill 999) eller t�ryck på  1. 
P +/- på fjärrkon�t�rollen�.

Tryck på 2. PROGRAM +/- på sidan� av t�v:n�. 

Tryck på 3.  på fjärrkon�t�rollen� för at�t� 
åt�ergå t�ill föregåen�de kan�al.
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Justera volymen

Tryck på 1. ” + eller - på fjärrkon�t�rollen�, 
eller t�ryck på VOLUME + eller - på sidan� 
av t�v:n�.

Tryck på 2. [-kn�appen� på fjärrkon�t�rollen� för 
at�t� st�än�ga av ljudet�. Tryck på [ en� gån�g t�ill 
för at�t� sät�t�a på ljudet� igen�.

Obs!   D
Om du har an�slut�it� et�t� par hörlurar just�erar 
du volymen� en�ligt� beskrivn�in�gen� i Avsnitt 
5.3 Justera ljudinställningar. Om du vill st�än�ga 
av ljudet� från� t�v:n�s högt�alare t�rycker du 
på TYST-kn�appen� på fjärrkon�t�rollen�. Du 
sät�t�er på ljudet� igen� gen�om at�t� t�rycka på 
VOLUME +/-.

4�3 Titta med anslutna enheter
Slå på en�het�en�.1. 

Tryck på 2. SOURCE på fjärrkon�t�rollen�.

Tryck på 3. Î eller ï för at�t� välja den� in�gån�g 
som den� ext�ern�a en�het�en� är an�slut�en� t�ill.

Tryck på 4. OK för at�t� bekräft�a valet�.

Använda text-tv4�4 
Tryck på 1. TELETEXT på fjärrkon�t�rollen�.
St�art�sidan� visas.

Så här går du t�ill en� sida med •	
fjärrkon�t�rollen�:

An�ge sidn�umret� med•	  sifferkn�apparn�a.

Tryck på •	 Î ï för at�t� visa n�äst�a eller 
föregåen�de sida.

Tryck på en� färgkn�app för at�t� välja et�t� av •	
de färgkodade alt�ern�at�iven� län�gst� n�ed på 
skärmen�.

Tips!   E
Tryck på  om du vill åt�ergå t�ill sidan� du 
såg på t�idigare.

Tryck på 2. TELETEXT en� gån�g t�ill för at�t� 
st�än�ga av t�ext�-t�v.

Obs! (Endast i Storbritannien) D   
Vissa digit�al-t�v-kan�aler har särskilda digit�ala 
t�ext�-t�v-t�jän�st�er (t�ill exempel BBC1).

Mer in�format�ion� om t�ext�-t�v, fin�n�s i avsn�it�t� 

5.5 Använda avancerade text-tv-funktioner.
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Fler funktioner i din tv5 

Översikt över fjärrkontrollen5�1 

1

2
21
20

19

18

17

16

15

14

13

3
4
5

6

7
8

9

10

11

12

. 1. 
Slår på t�v:n� från� vän�t�eläge eller försät�t�er 
t�v:n� i vän�t�eläge.

SOURCE 2. 
Väljer an�slut�n�a en�het�er.

∏ 3. 
Väljer et�t� bildformat�.

SUBTITLE4.   
Akt�iverar eller avakt�iverar t�ext�n�in�gen�.

Fä5. rgkn�appar 
Väljer uppgift�er eller t�ext�-t�v-sidor.

INFO 6. 
Visar programin�format�ion� om sådan� är 
t�illgän�glig.

OK 7. 
Öppn�ar men�yn� Alla kanaler eller 
akt�iverar en� in�st�älln�in�g.

Í8. , Æ, Î, ï 
Navigerar i men�yern�a.

OPTION9.   
Akt�iverar men�yn� Snabbåtkomst.

P +/- 10. 
Hoppar t�ill n�äst�a eller föregåen�de kan�al.

Sifferkn�appar11.  
Väljer en� kan�al, sida eller in�st�älln�in�g.

12.  
Åt�ergår t�ill den� kan�al du såg på t�idigare.

MHEG CANCEL  13. 
Avbryt�er digit�alt�ext� eller in�t�erakt�iva 
t�jän�st�er (en�dast� St�orbrit�an�n�ien�).

[14.  
St�än�ger av eller slår på ljudet� igen�.

”15.  +/- 
Höjer eller sän�ker ljudet�.

MENU/EXIT/BROWSE(finns inte på 16. 
denna modell) 
Öppn�ar eller st�än�ger men�yern�a.

BACK17. 
Åt�ergår t�ill föregåen�de men�y.

GUIDE 18.  
Öppn�ar eller st�än�ger den� elekt�ron�iska 
programguiden�. Kan� en�dast� an�vän�das med 
digit�ala kan�aler.

DEMO 19. 
Fun�kt�ion�en� ej t�illgän�glig.

TELETEXT  20. 
Sät�t�er på eller st�än�ger av t�ext�-t�v.

21.  
Delar upp skärmvisn�in�gen� i t�vå delar, med 
den� akt�uella kan�alen� eller källan� t�ill vän�st�er 
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på skärmen�. Text�-t�v visas t�ill höger på 
skärmen�.

Använda tv-menyerna5�2 
Med hjälp av skärmmen�yern�a kan� du in�st�allera 
t�v:n�, just�era bild- och ljudin�st�älln�in�gar samt� 
komma åt� olika fun�kt�ion�er. I det� här avsn�it�t�et� 
beskrivs hur du n�avigerar i men�yern�a.

Öppna huvudmenyn

Tryck på 1. MENU på fjärrkon�t�rollen� för at�t� 
öppn�a huvudmen�yn�.

Följan�de men�y visas.

TV-meny Smarta inställningar

Bild
Ljud
Funktioner

Livlig
Standard
Film
StrömsparInstallera

PersonligSmarta inställningar

Tryck på 2. Î eller ï och välj n�ågon� av 
följan�de in�st�älln�in�gar: 

Smarta inställningar•	

Bild•	

Ljud•	

Funktioner•	

Installera•	

Tryck på 3. Æ eller OK för at�t� välja en� pun�kt� 
på men�yn�.

Avslut�a gen�om at�t� t�rycka på 4. MENU.

Använda huvudmenyn

Här beskrivs hur du an�vän�der huvudmen�yn�. Vi 
an�vän�der just�erin�g av ljusst�yrkan� som exempel.

Tryck på 1. MENU på fjärrkon�t�rollen� för at�t� 
öppn�a t�v-men�yn�.

TV-meny Smarta inställningar

Bild
Ljud
Funktioner

Livlig
Standard
Film
StrömsparInstallera

PersonligSmarta inställningar

Tryck på 2. ï för at�t� välja Bild.
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TV-meny Bild

Bild
Ljud
Funktioner

Ljusstyrka
Färg
Skärpa
Ton

Färgtemperatur
Bildformat

Brusreducering

Installera

KontrastSmarta inställningar

Tryck på 3. Æ för at�t� komma t�ill Bild-
in�st�älln�in�garn�a.

Bild Ljusstyrka
98

47

52

Ljusstyrka
Färg

Skärpa
Ton

Kontrast

0

4

Färgtemperatur
Bildformat
Brusreducering

Tryck på 4. ï för at�t� välja Ljusstyrka�

Bild Ljusstyrka
98

47

52

Ljusstyrka
Färg

Skärpa
Ton

Kontrast

0

4

Färgtemperatur
Bildformat
Brusreducering

Tryck på 5. Æ för at�t� öppn�a in�st�älln�in�gen� av 

Ljusstyrka.

Ljusstyrka

Tryck på 6. Î eller ï om du vill just�era 
in�st�älln�in�gen�.

Tryck på 7. Í för at�t� komma t�illbaka t�ill Bild-
in�st�älln�in�gar, eller t�ryck på MENU för at�t� 
st�än�ga men�yn�.

Obs!   D
När digit�ala kan�aler har in�st�allerat�s och 
sändningar	mottas	finns	det	fler	alternativ	
at�t� välja mellan�.

Använda Snabb åtkomst-menyn

Via Snabb åtkomst-men�yn� n�år du sn�abbt� 
olika men�yalt�ern�at�iv som an�vän�ds oft�a. 

Obs!   D
När digit�ala kan�aler har in�st�allerat�s och 
sän�dn�in�gar mot�t�as visas de relevan�t�a digit�ala 
alt�ern�at�iven� på Snabb åtkomst-men�yn�.
Tryck på 1. OPTION på fjärrkon�t�rollen�.

Tryck på 2. Î eller ï för at�t� välja et�t� 
alt�ern�at�iv.
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Snabb åtkomst

Textningsspråk
Undertext

Språk i ljudkanalen

Bildformat
Klocka

Tryck på 3. OK så visas vald alt�ern�at�ivmen�y.

Tryck på 4. Î, ï, Æ, Í om du vill just�era 
in�st�älln�in�garn�a på men�yn�.

Tryck på 5. OPTION för at�t� lämn�a Snabb 
åtkomst-men�yn�, eller t�ryck på MENU för 
at�t� lämn�a Huvud-men�yn�.

Justera bild- och 5�3 
ljudinställningar

Justera bildinställningar
Tryck på 1. MENU på fjärrkon�t�rollen� och välj 
Bild.

TV-meny Bild

Bild
Ljud
Funktioner

Ljusstyrka
Färg
Skärpa
Ton

Färgtemperatur
Bildformat

Brusreducering

Installera

KontrastSmarta inställningar

Visa list�an� gen�om at�t� t�rycka på 2. Æ.

Tryck på 3. Î eller ï för at�t� välja en� 
in�st�älln�in�g:

•	 Kontrast: Nivån� för ljusa fält� i bilden� 
än�dras medan� de mörkare fält�en� lämn�as 
oförän�drade.

•	 Ljusstyrka: Bilden�s ljusst�yrka än�dras.

•	 Färg: Färgmät�t�n�aden� än�dras.

•	 Skärpa: Bildskärpan� än�dras på det�aljn�ivå.

Ton: •	 Än�drar färgern�a t�ill rödakt�iga eller 
blåakt�iga. 

Färgtemperatur:•	  Tre olika in�st�älln�in�gar 
kan� göras. Tryck på Æ för at�t� öppn�a 
men�yn�. Tryck på Î eller ï för at�t� gå 
t�ill men�ypun�kt�en�. Tryck på OK för at�t� 
byt�a t�ill den� valda färgt�emperat�uren�: 
Normal (balan�serad), Varm (rödare), 
Kall (blåare).

Bildformat: •	 Se Avsnitt 5.3.3 Ändra 
bildformat.

•	 Brusreducering: Brus i bilden� filt�reras 
bort� och reduceras. Välj PÅ för at�t� 
akt�ivera. St�än�g av fun�kt�ion�en� gen�om at�t� 
välja AV.

Använda smarta inställningar

Förut�om at�t� just�era bildin�st�älln�in�garn�a man�uellt� 
kan� du med hjälp av Smarta inställningar 
st�älla in� fördefin�ierade bild- och ljudin�st�älln�in�gar 
på t�v:n�.

Tryck på 1. MENU på fjärrkon�t�rollen� och välj 
Smarta inställningar.

Visa list�an� gen�om at�t� t�rycka på 2. Æ.

Tryck på 3. Î eller ï och välj n�ågon� av 
följan�de in�st�älln�in�gar:

•	 Personlig: Tillämpa man�uellt� valda bild- 
och ljudin�st�älln�in�gar.

•	 Livlig: Tillämpa kraft�iga bild- och 
ljudin�st�älln�in�gar som lämpar sig för 
ljusst�ark miljö.

•	 Standard: Tillämpa n�at�urliga bild-  
och ljudin�st�älln�in�gar som lämpar sig  
för vardagsrumsbelysn�in�g.

•	 Film: Tillämpa dyn�amiska bild- och 
ljudin�st�älln�in�gar som lämpar sig för 
filmvisn�in�g.

•	 Strömspar: St�äller in� en� lägre ljusst�yrka 
och et�t� lägre ljud för at�t� min�ska 
st�römförbrukn�in�gen�.
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Tryck på 4. OK för at�t� spara dit�t� val.

Ändra bildformat

Än�dra t�ill et�t� bildformat� som passar det� 
program du t�it�t�ar på.

Tryck på 1. ∏ (BILDFORMAT) på 
fjärrkon�t�rollen�. Du kan� även� t�rycka på 
MENU på fjärrkon�t�rollen� och välja Bild  
> Bildformat.

Tryck på 2. Î eller ï för at�t� välja n�ågot� 
av följan�de bildformat�,De t�illgän�gliga 
bildformat�en� beror på vilken� modell du har.

För 20-tumsmodellen 
4:3•	

Väljer det� klassiska 
4:3-format�et�.

 expand 14:9•	
Skalar om det� 
klassiska 4:3-
format�et�  
t�ill 14:9. 

Komprimera 16:9•	
Skalar om det� 
klassiska 4:3-
format�et�  
t�ill 16:9. 

För 19-tumsmodellen/22-
tumsmodellen/26-tumsmodellen

Superzoom •	 (inte för HD)
Tar bort� de svart�a 
fält�en� på sidan� i 
4:3-sän�dn�in�gar med 
min�imal dist�orsion�.

4:3•	  (inte för HD)
Väljer det� klassiska 
4:3-format�et�.

Obs!   D
Om du allt�id an�vän�der bildformat�et� 4:3 kan� 
det� uppst�å bildförvrän�gn�in�g. 
Movie expand 14:9•	  (inte för HD)

Skalar om det� 
klassiska 4:3-
format�et�  
t�ill 14:9. 

Movie Expand 16:9 •	 (inte för HD)
Skalar om det� 
klassiska 4:3-
format�et�  
t�ill 16:9. 

Obs!   D
Om du allt�id an�vän�der bildformat�et� 16:9 
kan� det� uppst�å bildförvrän�gn�in�g. 
Bredbild•	

Skalar om det� 
klassiska 4:3-
format�et�  
t�ill 16:9.

Textningszoom•	
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Skalar om det� 
klassiska 4:3-format�et� 
t�ill 16:9. Det� går at�t� 
flyt�t�a bilden� uppåt� Î 
eller ï n�eråt� med 
pilkn�apparn�a, så at�t� 
t�ext�remsorn�a syn�s. 

Justera ljudinställningar

I det� här avsn�it�t�et� beskrivs hur du just�erar 
ljudin�st�älln�in�garn�a.

Tryck på 1. MENU på fjärrkon�t�rollen� och välj 
Ljud.

Visa list�an� gen�om at�t� t�rycka på 2. Æ.

TV settings Ljud

Bild
Ljud

Incredible Surround

Språk i ljudkanalen
Volym – synskadade

Bild-i-bild I-II

Automatisk ljudnivåutjämning
Mono/Stereo

InställningarSmarta inställningar

Funktioner
Installera

Tryck på 3. Î eller ï och välj n�ågon� av 
följan�de in�st�älln�in�gar:

Inställningar: •	
-Diskant: Just�erar diskan�t�ljudet�. 
-Bas: Just�erar basljudet�. 
-Balans: St�äller in� balan�sen� mellan� 
vän�st�er och höger högt�alare eft�er  
din� lyssn�in�gsposit�ion�.

Incredible Surround:•	  Tv:n� 
växlar aut�omat�iskt� t�ill det� bäst�a 
surroun�dljudsläget� för den� akt�uella 
sän�dn�in�gen�. Välj  På eller Av.

Volym-synskadade:•	  Just�erar ljudn�ivån� 
för ljudhjälpen�.

•	 Språk i ljudkanalen: En�dast� t�illgän�gligt� 
i digit�ala kan�aler, n�är flera språk sän�ds 

samt�idigt�. Visar en� list�a med t�illgän�gliga 
språk i ljudkan�alen�. 

•	 Bild-i-bild I-II: Om det� här alt�ern�at�ivet� 
fin�n�s kan� du välja mellan� t�vå olika språk.

•	 Mono/Stereo: Om st�ereosän�dn�in�g är 
t�illgän�glig kan� du välja mellan� mon�o och 
st�ereo.

•	 Automatisk ljudnivåutjämning: 
Mot�verkar plöt�sliga förän�drin�gar i 
ljudn�ivån�, exempelvis vid reklamavbrot�t� 
eller n�är du byt�er kan�al. Välj På eller Av.

5�4 Växla mellan lägena Butik 
och Hemma

Tryck på 1. MENU på fjärrkon�t�rollen� och välj 
Installera > Inställningar > Plats.

Tryck på 2. Æ för at�t� öppn�a men�yn� Plats.

Tryck på 3. Î eller ï för at�t� välja t�v-läge:

Handla: •	 St�äll in� de smart�a 
in�st�älln�in�garn�a på Livlig, vilket� passar 
ut�märkt� för en� but�iksmiljö. Det� fin�n�s in�t�e 
så mån�ga in�st�älln�in�gar at�t� välja mellan�.

Hem: •	 Ger privat�person�er full frihet� at�t� 
än�dra alla t�v-in�st�älln�in�gar.

Bekräft�a valet� gen�om at�t� t�rycka på 4. OK.

Tryck på 5. MENU för at�t� st�än�ga men�yn� igen�.

Använda avancerade text- 5�5 
tv-funktioner

Tv:n� har et�t� min�n�e som rymmer 100 t�ext�- 
t�v-sidor in�klusive delsidor.

Visa delsidor på en text-tv-sida

Det� kan� fin�n�as et�t� an�t�al delsidor på en� t�ext�-t�v-
sida. Dessa visas i et�t� fält� bredvid huvudsidan�s 
n�ummer.

Tryck på 1. TELETEXT på fjärrkon�t�rollen�.

Välj en� t�ext�-t�v-sida.2. 

Tryck på 3. Î eller ï för at�t� välja en� delsida.
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Text-tv med bild-i-bild

Om du akt�iverar t�ext�-t�v med dubbla bilder 
visas t�v-kan�alen� eller en�het�en�s bild t�ill vän�st�er 
på skärmen�. Text�-t�v visas t�ill höger på skärmen�.

Tryck på 1.  (bild-i-bild) för at�t� akt�ivera 
t�ext�-t�v med dubbla bilder.

Tryck på 2.  en� gån�g t�ill för at�t� åt�ergå t�ill 
n�ormal t�ext�-t�v.

Tryck på 3. TELETEXT n�är du vill st�än�ga av 
t�ext�-t�v.

Använda digitala text-tv-tjänster (endast 
Storbritannien)

Vissa digit�al-t�v-kan�aler i St�orbrit�an�n�ien� 
erbjuder särskilda digit�ala t�ext�-t�v-t�jän�st�er 
eller in�t�erakt�iva t�jän�st�er (t�ill exempel 
BBC1). Dessa t�jän�st�er fun�gerar som van�lig 
t�ext�-t�v, men� han�t�eras med siffer-, färg- och 
n�avigerin�gskn�apparn�a.

Tryck på 1. TELETEXT på fjärrkon�t�rollen�.

Tryck på 2. Î, ï, Æ ,Í för at�t� välja eller 
markera alt�ern�at�iv.

Tryck på 3. OK för at�t� bekräft�a eller akt�ivera

Tryck på n�ågon� av färgkn�apparn�a för  4. 
at�t� välja et�t� alt�ern�at�iv.

Tryck på 5. MHEG Cancel för at�t� st�än�ga av 
digit�al t�ext�-t�v eller in�t�erakt�iva t�jän�st�er.

Tryck  D på OPTION en� gån�g för at�t� zooma 
in� den� övre delen� av skärmen�, t�vå gån�ger för 
at�t� zooma in� den� n�edre delen� av skärmen� 
och t�re gån�ger för at�t� åt�ergå t�ill n�ormal 
visn�in�g.

Varning   C
Digit�ala t�ext�t�jän�st�er blockeras n�är 
t�ext�remsor sän�ds och Subtitle On har 
st�ällt� in� på men�yn� Funktioner en�ligt� 
in�st�rukt�ion�ern�a i Avsnitt 5.8 Textremsor.

5�6 Använda den elektroniska 
programguiden

När du st�art�ar den� elekt�ron�iska programguiden� 
(EPG) visas t�ablån� för digit�ala t�v-sän�dn�in�gar på 
skärmen�. Guiden� kan� in�t�e an�vän�das för an�aloga 
kan�aler. Du kan� n�avigera, välja och visa program. 

Det� fin�n�s t�vå sort�ers EPG, ‘Now and Next’ 
och ‘7 or 8 day’� EPG-fun�kt�ion�en� ‘Now and 
Next’ är allt�id t�illgän�glig medan� fun�kt�ion�en� ‘7 
or 8 day’� en�dast� är t�illgän�glig i vissa län�der. 

Med EPG-men�yn� kan� du:
Visa en� list�a över de digit�ala program som •	
sän�ds för n�ärvaran�de.

Visa komman�de program.•	

Gruppera program.•	

Aktivera den elektroniska programguiden

Obs!   D
Först�a gån�gen� du an�vän�der den� elekt�ron�iska 
programguiden� kan� du uppman�as at�t� 
gen�omföra en� uppdat�erin�g. Om du får den� 
uppman�in�gen� följer du an�visn�in�garn�a på 
skärmen�.
Tryck på 1.  GUIDE på fjärrkon�t�rollen�. 
EPG-läget� ”pågåen�de/n�äst�a” visas, och du 
får det�aljerad in�format�ion� om det� pågåen�de 
programmet�.

Med hjälp av färgkn�apparn�a på 2. 
fjärrkon�t�rollen� kan� du ut�föra t�illgän�gliga 
åt�gärder.

Visningsdatum: 01/03/2002 Aktuell tid: onsdag 2 april 04:02:15

BBCi

BBC CHOICE

BBC TWO

BBC Knowledge

BBC PARLMNT

TERRA NOVA

Eurosport

BBC NEWS 24

2

7

10

11

12

13

800

801

16:30

17:15

Ready Steady Cook

The Weakest Link

16:30 ~ 17:15

Föreg. dag Nästa dag Detaljer Filter
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Sät�t� på EPG-fun�kt�ion�en� ”7 eller 8 dagar” 3. 
med hjälp av färgkn�apparn�a.

Föreg� dag•	  (Röt�t�): Visar föregåen�de 
dags EPG-in�format�ion�. 

Nästa dag•	  (Grön�t�): Visar n�äst�a dags 
EPG-in�format�ion�.

Detaljer •	 (Gult�): Visar in�format�ion� om 
det� akt�uella programmet�.

Filter •	 (Blåt�t�): Gruppera program.

Visningsdatum: 01/03/2002 Aktuell tid: onsdag 2 april 04:02:15

Take a couple of chefs, Paul Rankin and Phil vickery, add two 
cntestants, throw in some ingredients and garnish liberally with 
Ainsley Harriott. Simmer and enjoy.

Test

Föreg. sida Nästa sida Återgå

Tryck på 4.  GUIDE för at�t� avslut�a den� 
elekt�ron�iska programguiden�.

Använda funktioner5�7 
Tryck på 1. MENU på fjärrkon�t�rollen�  
och välj Funktioner�

Tryck på 2. Æ för at�t� öppn�a.

TV settings Funktioner

Bild
Ljud
Funktioner

Autolås
Undertext
Textningsspråk

Common InterfaceInstallera

TimerSmarta inställningar

Tryck på 3. Î eller ï och välj n�ågon� av 
följan�de in�st�älln�in�gar:

Timer•	

Autolås•	

Undertext•	

Textningsspråk•	

Common Interface•	

Använda timerfunktioner
Tryck på MENU på fjärrkon�t�rollen� och välj 
Funktioner > Timer > Klocka.

Automatiskt klockläge: •	 Man� kan� st�älla  
in� rät�t� t�id man�uellt� eller aut�omat�iskt�:

Manuellt: •	 Här kan� du själv st�älla in� rät�t� 
t�id och veckodag.

Automatisk: •	 Här st�äller du in� en� 
t�v-kan�al från� vilken� korrekt� t�id hämt�as.

 Tidszon: •	 Tidsjust�erin�gen� baseras på 
GMT.Automatisk växling till vänteläge 
(Insomningsfunktion)

Med in�somn�in�gst�imern� sät�t�s t�v:n� i vän�t�eläge 
eft�er en� viss t�id.

Tryck på 1. MENU på fjärrkon�t�rollen� 
och välj Funktioner > Timer > 
Insomningsfunktion.

Tryck på 2. Æ för at�t� öppn�a men�yn� 
Insomningsfunktion�

Tryck på 3. Î eller ï och st�äll in� t�iden� 
upp t�ill 180 min�ut�er i st�eg om 5 min�ut�er. 
Om den� st�älls in� på 0 min�ut�er st�än�gs 
in�somn�in�gst�imern� av.

Tryck på 4. OK för at�t� akt�ivera 
in�somn�in�gst�imern�.

Obs!   D
Du kan� allt�id st�än�ga av t�v:n� t�idigare 
eller åt�erst�älla in�somn�in�gst�imern� un�der 
n�edräkn�in�gen�.

Låta tv:n slås på automatiskt (Starttid)
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Med den� här fun�kt�ion�en� slås t�v:n� på från� 
vän�t�eläget� på an�given� t�id och kan�al.

Tryck på 1. MENU på fjärrkon�t�rollen� och  
välj Funktioner > Timer > Starttid.

Tryck på 2. Æ för at�t� öppn�a men�yn� Starttid.

An�vän�d 3. Î eller ï, Æ eller Í för at�t� välja 
och öppn�a men�yalt�ern�at�iven� och st�älla  
in� kan�al, veckodag, frekven�s och st�art�t�id.

Tryck på 4. OK för at�t� bekräft�a dit�t� val.

Tryck på 5. MENU för at�t� st�än�ga men�yn� igen�.

Tips!   E
Om du vill st�än�ga av t�imern� väljer du Av  
i men�yn� Starttid.

Låta tv:n stängas av automatiskt 
(Stopptid)

Med den� här fun�kt�ion�en� försät�t�s t�v:n� i vän�t�eläge 
vid en� an�given� t�idpun�kt�. 

Tryck på MENU på fjärrkon�t�rollen� och välj 
Funktioner > Timer > Stopptid.

1.    Tryck på Æ för at�t� öppn�a men�yn� Stopptid.

2.    An�vän�d Î eller ï, Æ eller Í för at�t� välja 
och öppn�a men�yalt�ern�at�iven� och st�älla in� 
veckodag.

3.    Bekräft�a valet� gen�om at�t� t�rycka på OK.

4.    Tryck på MENU för at�t� st�än�ga men�yn� igen�.

Obs!   D
Du kan� allt�id st�än�ga av t�v:n� t�idigare eller 
åt�erst�älla t�imern� un�der n�edräkn�in�gen�.

Låsa tv-kanaler eller anslutna enheter 
(Autolås)

Du kan� låsa t�v-kan�aler eller an�slut�n�a en�het�er 
med en� fyrsiffrig kod för at�t� un�dvika at�t� barn� 
kan� t�it�t�a på olämpliga program.

Ställa in och ändra låskoden
Tryck på 1. MENU på fjärrkon�t�rollen� och  
välj Funktioner > Autolås > Byt kod.

Tryck på 2. Æ för at�t� öppn�a in�st�älln�in�gen�.

An�ge din� kod med hjälp av sifferkn�apparn�a.3. 
Men�yn� Funktioner visas med et�t� 
meddelan�de om at�t� din� kod har skapat�s 
eller än�drat�s.

Tips!   E
Du kan� även� åt�erst�älla PIN-kod med hjälp av 
huvudkoden� 0711.

Öppna menyn Autolås
Tryck på 1. MENU på fjärrkon�t�rollen� och  
välj Funktioner > Autolås och t�ryck  
på Æ för at�t� an�ge din� kod.

An�ge koden� med sifferkn�apparn�a.2. 

Låsa eller låsa upp alla kanaler och 
anslutna enheter

Gå t�ill 1. Autolås-men�yn� och välj Rensa 
alla�

Tryck på 2. OK.

Låsa en eller flera kanaler och anslutna 
enheter

Gå t�ill 1. Autolås-men�yn� och välj Lås 
program.

Tryck på 2. Æ för at�t� öppn�a.

Tryck 3. Î eller ï och välj channel lock.

Tryck på 4. Æ för at�t� låsa eller låsa upp 
kan�alen�.

Ställa in föräldraklassering

Vissa digit�al-t�v-kan�aler har åldersgrän�ser för 
sin�a program. Du kan� st�älla in� t�v:n� så at�t� en�dast� 
program med lägre åldersgrän�s än� din�a barn�s 
ålder visas.

Gå t�ill 1. Autolås-men�yn� och välj 
Föräldralås.

Tryck på 2. Æ för at�t� öppn�a.

Tryck på 3. Î eller ï för at�t� välja en� age 
rating.

Välj ålder och t�ryck på 4. OK.

Tryck på 5. Menu för at�t� lämn�a men�yn�.
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5�8 Använda textremsor

Du kan� akt�ivera t�ext�remsor för varje t�v-kan�al. 
Text�remsorn�a sän�ds via t�ext�-t�v eller digit�ala 
DVB-T-sän�dn�in�gar. När det� gäller digit�ala 
sän�dn�in�gar kan� du även� välja ön�skat� t�ext�språk.

1.    Tryck på MENU på fjärrkon�t�rollen� och  
välj Funktioner > Undertext.

2.    Visa list�an� gen�om at�t� t�rycka på Æ.

TV settings Funktioner

Bild
Ljud
Funktioner

Autolås
Undertext
Textningsspråk

Common InterfaceInstallera

TimerSmarta inställningar

3.    Tryck på Î eller ï för at�t� välja På (visar 
t�ext�remsorn�a perman�en�t�) eller På vid tyst 
läge (visar t�ext�remsorn�a en�dast� då ljudet� har 
st�än�gt�s av med [-kn�appen� på fjärrkon�t�rollen�).

4.    Tryck på OK för at�t� komma t�illbaka t�ill 
men�yn� Funktioner.

Välja textspråk på digitala tv-kanaler

Obs!   D
När du st�äller in� et�t� t�ext�språk för en� 
digit�al t�v-kan�al en�ligt� beskrivn�in�gen� n�edan� 
åsidosät�t�s in�st�älln�in�gen� för ön�skat� t�ext�språk 
på men�yn� Installera t�illfälligt�.
Tryck på 1. MENU på fjärrkon�t�rollen� och välj 
Funktioner >Textningsspråk 

Öppn�a list�an� med t�illgän�gliga språk gen�om 2. 
at�t� t�rycka på Æ.

Tryck på 3. Î eller ï för at�t� välja t�ext�språk.

Tryck på 4. OK.

5�9 Lyssna på digitala 
radiokanaler

Om digit�ala sän�dn�in�gar är t�illgän�gliga lagras 
digit�ala radiokan�aler aut�omat�iskt� un�der 
in�st�allat�ion�en�. Om du vill än�dra ordn�in�gen�  
för digit�ala radiokan�aler kan� du läsa vidare  
i Avsnitt 6.3 Ändra ordning på kanaler. 

Tryck på 1. OK fjärrkon�t�rollen�. Men�yn� Alla 
kanaler visas.

Välj en� radiokan�al med sifferkn�apparn�a.2. 

Tryck på 3. OK.

5�10 Uppgradera tv:ns 
programvara

På Philips arbet�ar vi st�än�digt� med at�t� förbät�t�ra 
våra produkt�er och vi rekommen�derar 
at�t� du uppgraderar t�v:n�s programvara n�är 
uppgraderin�gar fin�n�s t�illgän�gliga. In�format�ion� 
om uppgraderin�gar fin�n�s på www.philips.com/
support�.

Kontrollera vilken programvaruversion 
du har

Tryck på 1. MENU på fjärrkon�t�rollen� och välj 
Installera Æ Information om aktuell 
programvara.

Uppgradera programvara (digitala 
sändningar)

Om t�v:n� t�ar emot� digit�ala sän�dn�in�gar (DVB-T) 
får du programvaruuppgraderin�gar aut�omat�iskt�. 
Om du får et�t� meddelan�de på skärmen� där du 
uppman�as at�t� uppgradera programvaran� bör du 
göra följan�de:

Välj •	 Now (rekommen�deras) om du vill 
uppgradera programvaran� med en� gån�g.

Välj •	 Later om du vill få en� påmin�n�else om 
at�t� uppgradera programvaran� vid et�t� sen�are 
t�illfälle.

Välj •	 Avbryt om du vill avbryt�a 
uppgraderin�gen� (rekommen�deras in�t�e).
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6 Installera kanaler

Först�a gån�gen� du in�st�allerar t�v:n� uppman�as du 
at�t� välja et�t� men�yspråk och ut�föra aut�omat�isk 
in�st�allat�ion� av alla t�v- och digit�alradiokan�aler 
(om möjligt�).

I det� här kapit�let� beskrivs hur du in�st�allerar 
om kan�aler och du får in�format�ion� om an�dra 
prakt�iska fun�kt�ion�er för in�st�allat�ion� av kan�aler.

Obs!   D
När du in�st�allerar om kan�aler påverkas 
list�an� Alla kanaler.

6�1 Installera kanaler 
automatiskt

I det� här avsn�it�t�et� beskrivs hur du söker eft�er 
och sparar kan�aler aut�omat�iskt�. An�visn�in�garn�a 
gäller för både an�aloga och digit�ala kan�aler.

Install Språk

Förstahandsspråk, ljud
Förstahandsspråk, textning

Menyspråk
Land
Channel install...
Inställningar
Källetiketter
Dekoder
Information om aktuell programvara

Hörselskadad
Ljudbeskrivning

Språk

Återställning till fabriksvärden

Steg 1 Välj menyspråk
Tryck på 1. MENU på fjärrkon�t�rollen� och välj 
Installera > Språk.

Tryck på 2. Æ för at�t� öppn�a Menyspråk.

Tryck på 3. Î eller ï för at�t� välja dit�t� språk.

Bekräft�a valet� gen�om at�t� t�rycka på 4. OK.

Tryck på 5. Í för at�t� komma t�illbaka t�ill 
men�yn� Installera.

Förut�om men�yspråk kan� du göra följan�de 
språkin�st�älln�in�gar på men�yn� Språk (en�dast� 
digit�ala kan�aler):

Förstahandsspråk,•	  ljud: Välj et�t� 
av de t�illgän�gliga språken� som dit�t� 
först�ahan�dsspråk för ljud. Mer in�format�ion� 
fin�n�s i avsn�it�t� 5.3 Justera ljudinställningar.

Förstahandsspråk, textning: •	 Välj et�t� av 
de t�illgän�gliga språken� för t�ext�remsor. Mer 
in�format�ion� fin�n�s i avsn�it�t� 5.8 Välj textspråk 
för digitala tv-kanaler.

•	 Hörselskadade: Om det� är t�illgän�gligt� 
väljer du På om du vill visa t�ext�remsor  
för n�edsat�t� hörsel på ön�skat� språk.

Ljudbeskrivning: •	 Om det� är t�illgän�gligt� 
väljer du På om du vill höra en� beskrivn�in�g 
på dit�t� först�ahan�dsspråk.

Steg 2 Välj land

Välj det� lan�d där du befin�n�er dig. Tv:n� in�st�allerar 
och ordn�ar kan�alern�a en�ligt� dit�t� lan�d.

Gå t�ill men�yn� 1. Installera och t�ryck på ï 
för at�t� välja Land.

Visa list�an� gen�om at�t� t�rycka på 2. Æ.

Tryck på 3. Î för at�t� välja dit�t� lan�d.

Tryck på 4. Í för at�t� komma t�illbaka t�ill 
men�yn� Installera.

Steg 3 Installera kanaler 

Tv-apparat�en� söker eft�er och lagrar alla 
t�illgän�gliga digit�ala och an�aloga t�v-kan�aler och 
alla digit�ala radiokan�aler.

Gå t�ill men�yn� 1. Installera och t�ryck på  
Î eller ï för at�t� välja Channel install� > 
Automatisk installation.

Tryck på 2. Æ för at�t� välja Starta nu.

Tryck på 3. OK.

St�art�a gen�om at�t� t�rycka på den� grön�a 4. 
kn�appen�. In�st�allat�ion�en� kan� t�a n�ågra min�ut�er.

När kan�alsökn�in�gen� har slut�fört�s t�rycker 5. 
du på den� röda kn�appen� för at�t� åt�ergå t�ill 
men�yn� In�st�allat�ion�.Tryck på MENU för at�t� 
lämn�a men�yn�.
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Tips!   E
När digit�ala t�v-kan�aler hit�t�as kan� det� 
visas t�omma kan�aln�ummer i list�an� över 
in�st�allerade kan�aler. Om du vill döpa om, 
än�dra ordn�in�g på eller avin�st�allera kan�aler 
läser du avsn�it�t� 6.3 Ändra ordning på kanaler.

6�2 Installera kanaler manuellt

I det� här avsn�it�t�et� beskrivs hur du söker och 
sparar an�aloga t�v-kan�aler man�uellt�. Om du vill 
söka eft�er och spara digit�ala kan�aler ska du läsa 
mer i Avsnitt 6.7. Testa digital mottagning.

Steg 1 Välj system
Obs!   D
Gå vidare t�ill Steg 2 Sök efter och lagra tv-
kanaler om syst�emin�st�älln�in�garn�a st�ämmer.
Tryck på 1. MENU på fjärrkon�t�rollen� och  
välj Installera > Channel install�  
> Analog: Manuell installation.

Tryck på 2. Æ för at�t� öppn�a men�yn� 
Kanalinstallation, och System är 
markerat�.

Tryck på 3. Æ för at�t� öppn�a System-list�an�.

Kanalinstallation Analog: Manuell installation

Sök
Fininställning

System
Installationsuppdatering
Digital: Test reception
Digital: Testmottagning
Arrangera om

Spara aktuell kanal
Spara som ny kanal

Automatisk installation

Tryck på 4. Î eller ï för at�t� välja dit�t� lan�d 
eller din� region�.

Tryck på 5. Í för at�t� komma t�illbaka t�ill 
men�yn� Kanalinstallation.

Steg 2 Sök efter och lagra tv-kanaler
Tryck på 1. MENU på fjärrkon�t�rollen� och  
välj Installera > Kanalinstallation  
> Analog: Manuell installation > Sök.

Tryck på 2. Æ för at�t� öppn�a men�yn� Sök.

Tryck på den� röda kn�appen� och an�ge den� 3. 
t�resiffriga frekven�sen� man�uellt� med hjälp av 
sifferkn�apparn�a på fjärrkon�t�rollen�. Du kan� 
även� söka eft�er n�äst�a kan�al aut�omat�iskt� 
gen�om at�t� t�rycka på den� grön�a kn�appen�. 

Tryck på 4. Í n�är en� n�y kan�al har hit�t�at�s.

Välj 5. Spara som ny kanal, och t�ryck på Æ 
för at�t� öppn�a.

Tryck på 6. OK för at�t� spara den�n�a kan�al.
Kan�aln�umret� visas på skärmen�.

Tryck på 1. MENU för at�t� st�än�ga men�yn� igen�.

Fininställa analoga kanaler

Om mot�t�agn�in�gen� är dålig kan� du fin�in�st�älla 
an�aloga kan�aler man�uellt�.

Tryck på 1. MENU på fjärrkon�t�rollen� och välj 
Installera > Kanalinstallation > Analog: 
manuell installation > Fininställning. 

Tryck på 2. Æ för at�t� öppn�a men�yn� 
Fininställning.

Tryck på 3. Î eller ï för at�t� just�era 
frekven�sen�.

Tryck på 4. OK n�är du är klar.

Välj 5. Spara aktuell kanal om du vill spara 
den� fin�in�st�ällda kan�alen� med det� akt�uella 
kan�aln�umret�.

Tryck på 6. Æ för at�t� öppn�a.

Tryck på 7. OK. 

Tryck på 8. MENU för at�t� st�än�ga men�yn� igen�.
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6�3 Ändra kanalordning
Tryck på 1. MENU på fjärrkon�t�rollen� och 
välj Installera > Kanalinstallation > 
Arrangera om.

Tryck på 2. Æ för at�t� öppn�a list�an� Arrangera 
om.

Tryck på 3. Î eller ï för at�t� välja den� kan�al 
som du vill byt�a plat�s på.

Tryck på den� gula kn�appen� för at�t� flyt�t�a 4. 
kan�alen� uppåt� på list�an�, eller t�ryck på den� 
blå kn�appen� för at�t� flyt�t�a kan�alen� n�edåt� på 
list�an�.Tryck på MENU för at�t� st�än�ga list�an�.

Ändra namn på kanaler6�4 
Tryck på 1. MENU på fjärrkon�t�rollen� och 
välj Installera > Kanalinstallation > 
Arrangera om.

Tryck på 2. Æ för at�t� öppn�a list�an� Arrangera 
om.

Tryck på 3. Î eller ï i list�an� Arrangera om 
för at�t� välja den� kan�al som du vill än�dra 
n�amn�et� på.

Tryck på den� röda kn�appen�.Tryck på 4. Í eller 
Æ för at�t� välja t�ecken�posit�ion�, och t�ryck på 
Î eller ï för at�t� än�dra t�ecken�. Mellan�slag, 
siffror (0-9) och an�dra specialt�ecken� fin�n�s 
mellan� z och A.

Tryck på den� grön�a kn�appen� eller 5. OK n�är 
du är klar.

Tips!   E
Du kan� t�a bort� alla t�ecken� gen�om at�t� t�rycka 
på den� gula kn�appen�. Ta bort� markerade 
t�ecken� gen�om at�t� t�rycka på den� blå 
kn�appen�.

6�5 Avinstallera eller installera 
om kanaler

Du kan� avin�st�allera en� sparad kan�al eller 1. 
åt�erin�st�allera en� avin�st�allerad kan�al.
Tryck på MENU på fjärrkon�t�rollen� och 
välj Installera > Kanalinstallation > 
Arrangera om.

Tryck på 2. Æ för at�t� öppn�a list�an� Arrangera 
om.

Tryck på 3. Î eller ï för at�t� välja den� kan�al 
som du vill avin�st�allera eller in�st�allera om.

Tryck på den� grön�a kn�appen� om du vill 4. 
avin�st�allera eller in�st�allera om kan�alen�.

Tryck på 5. MENU för at�t� st�än�ga.

Uppdatera kanallistan 6�6 
manuellt

Förut�om den� aut�omat�iska uppdat�erin�gen� kan� 
du själv uppdat�era kan�allist�an� man�uellt�.

Tryck på 1. MENU på fjärrkon�t�rollen� och 
välj Installera > Kanalinstallation > 
Installationsuppdatering.

Tryck på 2. Æ för at�t� öppn�a men�yn� 
Installationsuppdatering. Starta nu  
är markerat�.

Tryck på 3. OK.

St�art�a uppdat�erin�gen� gen�om at�t� t�rycka på 4. 
den� grön�a kn�appen�. Den�n�a åt�gärd kan� t�a 
n�ågra min�ut�er.

När uppdat�erin�gen� är klar t�rycker du på 5. 
den� röda kn�appen� för at�t� åt�ergå t�ill men�yn� 
Kanalinstallation.

Tryck på 6. MENU för at�t� st�än�ga men�yn� igen�.
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6�7 Testa digital mottagning

Om du an�vän�der digit�ala sän�dn�in�gar kan� du 
kon�t�rollera de digit�ala kan�alern�as kvalit�et� och 
sign�alst�yrka. Sedan� kan� du vrida på och t�est�a 
an�t�en�n�en� eller parabolan�t�en�n�en�.

Tryck på 1. MENU på fjärrkon�t�rollen� och välj 
Installera > Kanalinstallation > Digital: 
Testmottagning.

Tryck på 2. OK.

Om du vill at�t� t�est�et� ska st�art�a aut�omat�iskt� 3. 
t�rycker du på den� grön�a kn�appen�. An�n�ars 
an�ger du frekven�sen� på den� kan�al du vill 
t�est�a man�uellt�. Om sign�alkvalit�et�en� och 
sign�alst�yrkan� är dåliga ska du just�era 
an�t�en�n�en�s eller parabolen�s posit�ion� eller 
rikt�n�in�g. 

Upprepa sedan� t�est�mot�t�agn�in�gen�.När du är 4. 
klar t�rycker du på den� gula kn�appen� för at�t� 
spara frekven�sen�.

Tryck på den� röda kn�appen� för at�t� komma 5. 
t�illbaka t�ill men�yn� Kanalinstallation.

Tryck på 6. MENU för at�t� st�än�ga men�yn� igen�.

Obs!   D
Om du in�t�e lyckas åt�gärda problemen� med 
mot�t�agn�in�gen� av digit�ala sän�dn�in�gar bör du 
kon�t�akt�a en� in�st�allat�ör.
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 Ansluta enheter7 

 Anslutningar – översikt7�1 

7

8

9

10

Anslutningar på baksidan

1�    Digital Audio Out 
       Ljudut�gån�gar av cin�ch-t�yp för     
       hemmabiosyst�em, et�c.

2.    TV (75Ω) 
      Tv-an�t�en�n�.

3.    EXT 1 - SCART (ingång-utgång) 
      För mån�ga olika sort�ers ut�rust�n�in�g, blan�d  
      an�n�at� videor, videokameror (VHS, 8 mm- 
      eller Hi 8-format�), dekodrar,  
      sat�ellit�mot�t�agare, dvd-spelare, spelkon�soler 
      eller en�het�er som ger en� RGB-sign�al.

4�    EXT 3 – Komponentkontakter för 
      datorljud/YPbPr/Audio L/R (ingångar)

Kompon�en�t�in�gån�gar för dat�orljud/
dat�orbild (Y Pb Pr) och Audio L/R-
in�gån�gar för dat�or (n�är dat�orn� an�slut�s 
via en� DVI-HDMI-adapt�er), dvd-spelare, 
digit�almot�t�agare, spelkon�soler och an�dra 
kompon�en�t�videoen�het�er.

5�    VGA (PC)-kontakt (ingång)  
eller en� dat�or. Visa bilder från� den� an�slut�n�a 
ut�rust�n�in�gen� gen�om at�t� t�rycka på kn�appen� 
SOURCE på fjärrkon�t�rollen�: t�ryck en� 
gån�g för at�t� välja EXT 1, t�vå gån�ger för 
at�t� välja EXT 2, et�c. För en� del ut�rust�n�in�g 

sker det�t�a val aut�omat�iskt� (gäller om 
ut�rust�n�in�gen� är an�slut�en� t�ill scart�-
kon�t�akt�en�).

6.    HDMI (ingång) 1/2 
HDMI-in�gån�gar för Blu-ray-spelare, 

digit�almot�t�agare, spelkon�soler och an�dra 
en�het�er med hög upplösn�in�g.

Anslutningar på sidan
EXT2-CVBS/S-video 7. 
Videoin�gån�g av cin�ch-t�yp för 
komposit�en�het�er. S-videoin�gån�g för 
S-videoen�het�er

Hörlursuttag 8. 
St�ereo, min�ikon�t�akt�, t�.ex. 3,5 mm

Common Interface 9. 
Plat�s för CA-moduler (Con�dit�ion�al Access).

AUDIO L/R 10. 
Audio L/R-in�gån�gar för komposit�en�het�er 
och S-video-en�het�er.
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7�2 Ansluta enheter

I det� här avsn�it�t�et� beskrivs hur du an�slut�er 
olika en�het�er med olika kon�t�akt�er och här 
fin�n�s in�format�ion� som komplet�t�erar exemplen� i 
Snabbstartsguiden.

Varning!   C
Dra allt�id ur n�ät�sladden� in�n�an� du an�slut�er 
en�het�er.

Obs!   D
Olika t�yper av kon�t�akt�er kan� an�vän�das 
vid an�slut�n�in�gen� av en� viss en�het� t�ill din� t�v 
beroen�de på t�illgån�g och behov.

Blu-ray-spelare

För at�t� få bild med full högupplösn�in�g ska du 
an�vän�da en� HDMI-kabel en�ligt� bilden�:

Dvd-spelare

En� dvd-spelare an�slut�s med scart�-kabel en�ligt� 
bilden�:

Satellitmottagare

För mot�t�agn�in�g av an�aloga kan�aler via an�t�en�n� 
och digit�ala kan�aler via sat�ellit�mot�t�agare 
an�slut�er du en� an�t�en�n�kabel och en� scart�kabel 
en�ligt� bilden�:

HD-digitalmottagare

Om du vill t�a emot� an�aloga kan�aler via an�t�en�n� 
och digit�ala kan�aler via en� HD-digit�almot�t�agare 
an�slut�er du t�vå an�t�en�n�kablar och en� HDMI-
kabel en�ligt� bilden�:

Kombinerad dvd-recorder och 
digitalmottagare

För mot�t�agn�in�g av an�aloga kan�aler via an�t�en�n� 
och in�speln�in�g av program på en� kombin�erad 

dvd-recorder och digit�almot�t�agare an�slut�er du 
t�vå an�t�en�n�kablar och en� scart�kabel en�ligt� bilden�:

Separat dvd-recorder och mottagare

Om du vill t�a emot� an�aloga kan�aler via 
an�t�en�n� och spela in� program på en� separat� 
dvd-recorder och mot�t�agare an�slut�er du t�re 
an�t�en�n�kablar och en� scart�-kabel en�ligt� bilden�:

Dvd-recorder och hemmabiosystem

Om du vill t�a emot� an�aloga kan�aler via an�t�en�n�, 
sän�da ljud via et�t� hemmabiosyst�em och spela 
in� program på en� dvd-recorder an�slut�er 
du t�vå an�t�en�n�kablar, en� scart�-kabel och t�vå 
digit�alljudkablar en�ligt� bilden�:

Obs!   D
Om du an�vän�der et�t� hemmabiosyst�em 
eller an�n�at� ljudsyst�em uppn�år du bäst�a 
syn�kron�iserin�g mellan� ljud och bild 
gen�om at�t� först� an�slut�a ljudsign�alen� från� 
uppspeln�in�gsen�het�en� t�ill t�v:n�. Led sedan� 
ljudsign�alen� t�ill hemmabiosyst�emet� eller 
ljuden�het�en� via ljudut�t�agen� på t�v:n�s baksida.
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Spelkonsol eller videokamera

Den� förmodligen� mest� prakt�iska an�slut�n�in�gen� 
för en� mobil spelkon�sol eller videokamera fin�n�s 
på t�v:n�s sida. Här kan� du an�slut�a blan�d an�n�at� 
spelkon�solen� eller videokameran� t�ill S-video- 
och AUDIO L/R-kon�t�akt�er. Det� fin�n�s även� en� 
HDMI-in�gån�g för en�het�er med hög upplösn�in�g. 

En� spelkon�sol eller videokamera som ska vara 
perman�en�t� an�slut�en� kan� lämpligen� an�slut�as t�ill 
HDMI- eller EXT 3 (kompon�en�t�)-in�gån�garn�a på 
baksidan� av t�v:n�.

Dator

In�n�an� du an�slut�er en� dat�or:
St�äll in� dat�orskärmen�s uppdat�erin�gsfrekven�s •	
på 60 Hz. I Avsnitt 8 Tekniska specifikationer 
fin�n�s en� list�a med dat�orupplösn�in�gar.

Ä•	 n�dra t�v:n�s bildformat� t�ill Bredbild en�ligt� 
in�st�rukt�ion�ern�a i Avsnitt 5.3 Ändra bildformat.

Ansluta en dator på baksidan av tv:n
An�slut� dat�orn� t�ill ut�t�aget� PC IN på baksidan� 1. 
av t�v:n� med en� VGA-kabel. 

An�slut� en� ljudkabel med min�ikon�t�akt� 2. 
från� dat�orn� t�ill AUDIO IN-in�gån�gen� för 
min�ikon�t�akt� på baksidan� av t�v:n�. 

7�3 Konfigurera enheter

Tilldela en kanaldekoder

Dekoderen�het�er som avkodar digit�ala kan�aler 
kan� an�slut�as t�ill Scart�. Du måst�e t�illdela 
t�v-kan�alen� som en� kan�al som behöver avkodas. 
Tilldela sedan� ut�t�aget� som dekodern� är 
an�slut�en� t�ill.

Tryck på 1. MENU på fjärrkon�t�rollen� och välj 
Installera > Dekoder.

TV-meny

Bild
Ljud
Funktioner
Installera

Smarta inställningar
Land
Channel install...
Inställningar
Källetiketter
Dekoder
Information om aktuell programvara

Språk

Återställning till fabriksvärden

Installera

Visa list�an� gen�om at�t� t�rycka på 2. Æ.

Välj den� kan�al som ska avkodas gen�om at�t� 3. 
t�rycka på Î eller ï.

Tryck på 4. OK för at�t� välja kan�alen� eller t�a 
bort� valet�.
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Tryck på 5. Í för at�t� åt�ergå t�ill föregåen�de 
men�y.

Tryck på 6. MENU för at�t� st�än�ga men�yn� igen�.

Använda Philips EasyLink7�4 

Tv:n� har fun�kt�ion�er för Philips EasyLin�k,  
vilket� in�n�ebär at�t� du kan� an�vän�da uppspeln�in�g 
och vän�t�eläge med en� kn�appt�ryckn�in�g mellan� 
EasyLin�k-kompat�ibla en�het�er. Kompat�ibla 
en�het�er måst�e an�slut�as t�ill t�v:n� via HDMI och 
t�illdelas en� kon�t�akt� en�ligt� beskrivn�in�gen� i avsn�it�t� 
7.4.1 Tilldela enheter till kontakterna.

Aktivera och avaktivera EasyLink
Tryck på 1. MENU på fjärrkon�t�rollen� och 
välj sedan� Installera > Inställningar > 
EasyLink. 

Välj 2. På eller Av.

Spela upp med en knapptryckning

Tack vare fun�kt�ion�en� för uppspeln�in�g 
med en� kn�appt�ryckn�in�g kan� du t�rycka på 
uppspeln�in�gskn�appen� på fjärrkon�t�rollen� t�ill 
exempelvis dvd-spelaren� och på så sät�t� st�art�a 
uppspeln�in�gen� på dvd-en�het�en� samt�idigt� som 
t�v:n� st�art�ar och in�n�ehållet� visas på skärmen�.

Använda systemvänteläge

Tack vare fun�kt�ion�en� för syst�emvän�t�eläge 
räcker det� med at�t� t�rycka på och hålla n�er 
POWER-kn�appen� på exempelvis t�v:n�s 
fjärrkon�t�roll. Då slås t�v:n� och alla an�slut�n�a 
HDMI-en�het�er på respekt�ive försät�t�s i 
vän�t�eläge. Du kan� akt�ivera syst�emvän�t�eläget� 
med hjälp av fjärrkon�t�rollen� t�ill vilken� som helst� 
av de an�slut�n�a HDMI-en�het�ern�a.

7�5 Förbereda tv:n för digitala 
tjänster

Kodade digit�al-t�v-kan�aler kan� avkodas med 
en� CA-modul (Con�dit�ion�al Access) och 
et�t� Smart� Card, som du får från� digit�al-t�v-
leveran�t�ören�. 

Med CA-modulen� kan� du få t�illgån�g t�ill et�t� 
flert�al t�jän�st�er, beroen�de på vilken� leveran�t�ör 
och vilka t�jän�st�er du väljer (t�.ex. bet�al-t�v). 
Kon�t�akt�a din� digit�al-t�v-leveran�t�ör om du vill 
vet�a mer om t�jän�st�er och villkor.

Använda en CA-modul

VARNING   B
Stäng av tv:n innan du sätter i en 
CA-modul� Var noga med att följa 
instruktionerna nedan� Om du sätter i 
CA-modulen på fel sätt kan du skada 
både CA-modulen och tv:n�
Följ an�visn�in�garn�a på CA-modulen� och 1. 
för försikt�igt� in� CA-modulen� i Common� 
In�t�erface-ut�t�aget� på sidan� av t�v:n�. 

Tryck in� CA-modulen� så lån�gt� det� går.2. 

Slå på t�v:n� och vän�t�a t�ills CA-modulen� 3. 
akt�iveras. Det� kan� t�a flera min�ut�er.
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Obs!   D
Ta in�t�e ut� CA-modulen� ur facket�. Om du t�ar 
ut� CA-modulen� avakt�iveras digit�alt�jän�st�en�.

Aktivera CA-tjänster
När du har sat�t� i och akt�iverat� •	
CA-modulen� t�rycker du på MENU på 
fjärrkon�t�rollen� och väljer Tv-meny > 
Funktioner > Common interface. 

Det� här men�yalt�ern�at�ivet� kan� du en�dast� välja 
n�är du har sat�t� i och akt�iverat� CA-modulen� på 
rät�t� sät�t�. Skärmt�illämpn�in�gar och in�n�ehåll får du 

från� digit�al-t�v-leveran�t�ören�. 
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Tekniska 8 
specifikationer

Bildskärmsupplösningar som stöds
Datorformat (pc) •	
Upplösn�in�g Uppdat�erin�gshast�ighet� 
720 x 400 70 Hz 
640 x 480 60 Hz 
800 x 600 60 Hz 
1024 x 768 60 Hz 
1440 x 900 60 Hz 
1680 x 1050  
(en�dast� 22 t�um) 60 Hz 
1366 x 768  
(en�dast� 26 t�um) 60 Hz

Obs!   D
Modellen� 20PFL3403D st�öder en�dast� 
format�et� 640 x 480, 60 Hz.
Videoformat •	
Upplösn�in�g Uppdat�erin�gshast�ighet� 
480i 60 Hz 
480p 60 Hz 
576i 50 Hz 
576p 50 Hz 
720p 50 Hz, 60 Hz 
1080i 50 Hz, 60 Hz
1080p      50 Hz, 60 Hz(HDMI)

Obs!   D
Modellen� 20PFL3403D st�öder en�dast� 
format�en� 480i 60 Hz\576i 50 Hz och 480p 
60 Hz\576p 50 Hz.

Mottagare/mottagning/sändning
An�t�en�n�in�gån�g: 75 ohm koaxial (IEC75)•	

TV-syst�em:  PAL D/K, BG,I                                   •	
SECAM L’/L

Spela upp video: NTSC, SECAM, PAL•	

Markbun�den� DVB (se list�an� över län�der på •	
t�v:n�s baksida)

Fjärrkontroll
Typ: RC-6•	

Bat�t�erier: 2 st�. AAA (LR03)•	

Anslutningar på baksidan
EXT 1 (SCART):  Scart� (in�gån�g-ut�gån�g)•	

EXT 3:  Kompon�en�t� (Y Pb Pr), Audio L/R in�•	

VGA•	

HDMI 1/2/•	

SPDIF OUT: Digit�al ljudut�gån�g (koaxial-•	
cin�ch-S/PDIF). Syn�kron�iserad visn�in�g
Tv-an�t�en�n�•	

Anslutningar på sidan
Hörlursut�gån�g (st�ereo, min�ikon�t�akt�)•	
EXT 2 Kompon�en�t�ljudin�gån�g L/R, Video •	
(CVBS)-in�gån�g, S-video
Common� In�t�erface (CAM-fack)•	

Strömförbrukning
Nät�st�röm:  Växelst�röm 100-240 V (±10 %)•	
St�römförbrukn�in�g vid an�vän�dn�in�g och •	
vän�t�eläge: Se t�ekn�iska specifikat�ion�er på 
www.philips.com
Luft�t�emperat�ur: 5 ºC – 35 ºC•	

Specifikat�ion�ern�a kan� än�dras ut�an� föregåen�de 
meddelan�de. Mer det�aljerade specifikat�ion�er för 
produkt�en� fin�n�s på www.philips.com/support�.
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9 Felsökning 

I det�t�a avsn�it�t� beskrivs van�liga problem och 
deras lösn�in�gar.

Allmänna tv-problem 9�1 

Det går inte att slå på tv:n:
Dra ur n�ät�sladden�, vän�t�a en� min�ut� och sät�t�  •	
i n�ät�sladden� igen�.

Kon�t�rollera at�t� n�ät�sladden� är rät�t� an�slut�en� •	
och at�t� det� fin�n�s st�röm i väggut�t�aget�.

Fjärrkontrollen fungerar inte som den 
ska:

Kon�t�rollera at�t� bat�t�eriern�a sit�t�er korrekt� •	
i fjärrkon�t�rollen�, med polern�a + och - 
placerade på rät�t� håll.

Ersät�t� bat�t�eriern�a i fjärrkon�t�rollen� om de är •	
svaga eller helt� slut�. 

Ren�gör fjärrkon�t�rollen� och sen�sorlin�sen� på •	
t�v:n�.

Du har glömt koden till låsfunktionen
Mat�a in� koden� 0711 en�ligt� an�visn�in�garn�a •	
i Avsnitt 5.7 Låsa tv-kanaler eller anslutna 
enheter (Autolås).

Tv-menyn visas på fel språk
I •	 Avsnitt 6.1 Installera kanaler automatiskt 
fin�n�s an�visn�in�gar om hur man� än�drar språk 
i men�yern�a.

När man sätter på eller stänger av tv:n 
eller sätter den i vänteläge, hörs det 
ett gnisslande eller knakande ljud från 
tv-chassit:

In�gen� åt�gärd krävs. Ljudet� är n�ormalt� och •	
uppst�år n�är t�v:n� värms upp eller kalln�ar, 
varvid delar expan�derar eller dras samman�. 
Det�t�a påverkar in�t�e apparat�en�s prest�an�da.

Problem med tv-kanaler9�2 

Tidigare installerade kanaler visas inte  
i kanallistan:

Kon�t�rollera at�t� du har valt� rät�t� list�a.•	

Kan�alen� kan� ha avin�st�allerat�s t�ill men�yn� •	
Arrangera om. Öppn�a men�yn� gen�om at�t� 
t�rycka på MENU på fjärrkon�t�rollen� och 
välja Installera > Kanalinstallation > 
Arrangera om.

Inga digitala kanaler hittades vid 
installationen:

Un�dersök om t�v:n� kan� visa DVB-T-•	
sän�dn�in�gar i dit�t� lan�d. Se list�an� över län�der 
på t�v:n�s baksida.

Bildproblem9�3 

Strömindikatorn lyser, men det kommer 
ingen bild:

Kon�t�rollera at�t� an�t�en�n�en� är orden�t�ligt� •	
an�slut�en�.

Kon�t�rollera at�t� du har valt� rät�t� en�het�.•	

Det kommer ljud men ingen bild:
Kon�t�rollera at�t� bildin�st�älln�in�garn�a är rät�t�.  •	
Se Avsnitt 5.3 Justera bildinställningar. 

Dålig mottagning när signalen kommer 
från en antenn:

Kon�t�rollera at�t� an�t�en�n�en� är orden�t�ligt� •	
an�slut�en� t�ill t�v:n�.

Högt�alare, ojordade ljuden�het�er, •	
n�eon�belysn�in�g, höga byggn�ader och berg 
kan� påverka bildkvalit�et�en�. Försök förbät�t�ra 
mot�t�agn�in�gen� gen�om at�t� rikt�a an�t�en�n�en� åt� 
et�t� an�n�at� håll eller gen�om at�t� flyt�t�a en�het�er 
bort� från� t�v:n�.

Kon�t�rollera at�t� t�v:n� är in�st�älld på det� •	
t�v-syst�em som an�vän�ds där du bor.  
Se Avsnitt 6.2 Installera kanaler manuellt.

Om det� bara är en� kan�al som har dålig •	
mot�t�agn�in�g kan� du försöka med at�t� 
fin�just�era den�n�a kan�al. Se Avsnitt 6.2 
Fininställa analoga kanaler. 
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Bildkvaliteten från anslutna enheter är 
dålig:

Kon�t�rollera at�t� en�het�ern�a är orden�t�ligt� •	
an�slut�n�a.

Kon�t�rollera at�t� bildin�st�älln�in�garn�a är rät�t�. Se •	
Avsnitt 5.3 Justera bildinställningar. 

Inställningarna sparades inte:
Kon�t�rollera at�t� du har st�ällt� in� läget� •	
Hemma, som ger dig full frihet� at�t� än�dra 
in�st�älln�in�garn�a. Se avsn�it�t� 5.4 Växla till läget 
Butik eller Hemma.

Bilden passar inte för skärmen, den är för 
liten eller för stor:

Försök an�vän�da et�t� an�n�at� bildformat�.  •	
Se avsn�it�t� 5.3 Ändra bildformatet.

Bildens placering på skärmen är felaktig:
Bildsign�alen� från� vissa en�het�er passar •	
in�t�e för skärmen�. Kon�t�rollera en�het�en�s 
ut�gån�gssign�al.

Ljudproblem9�4 

Tv�n har bild men det kommer inget ljud:

Obs!   D
Om t�v:n� in�t�e uppt�äcker n�ågon� ljudsign�al 
st�än�gs ljudet� av aut�omat�iskt� ut�an� at�t� du får 
n�ågot� felmeddelan�de.
Kon�t�rollera at�t� alla kablar är orden�t�ligt� •	
an�slut�n�a.

Kon�t�rollera at�t� volymen� in�t�e är n�edskruvad •	
t�ill 0 (n�oll).

Kon�t�rollera at�t� ljudet� in�t�e har st�än�gt�s •	
av med ljudavst�än�gn�in�gskn�appen� på 
fjärrkon�t�rollen�.

Tv�n har bild men ljudkvaliteten är dålig:
Kon�t�rollera •	 Ljud-in�st�älln�in�garn�a som 
beskrivs i Avsnitt 5.3 Justera ljudinställningar.

Tv:n har bild men det kommer ljud 
endast från en högtalare:

Kon�t�rollera at�t� •	 Balans är korrekt� in�st�älld 
en�ligt� beskrivn�in�gen� i Avsnitt 5.3 Justera 
ljudinställningar. 

Problem med HDMI-9�5 
anslutning

Du har problem med HDMI-enheter
HDCP-fun�kt�ion�en� kan� fördröja visn�in�gen�  •	
av bilder från� en� en�het�.

Om t�v:n� in�t�e hit�t�ar en�het�en� och skärmen� •	
in�t�e visar n�ågon� bild, ska du försöka med 
at�t� koppla över t�ill en� an�n�an� en�het� och 
sedan� t�illbaka t�ill den� krån�glan�de en�het�en�. 
En� åt�erst�art� kan� avhjälpa problemet�.

Vid oregelbun�dn�a ljudavbrot�t� bör du med •	
hjälp av HDMI-en�het�en�s bruksan�visn�in�g 
kon�t�rollera at�t� dess ut�gån�gsin�st�älln�in�gar 
är korrekt�a. Du kan� även� försöka an�slut�a 
ljudsign�alen� från� HDMI-en�het�en� t�ill t�v:n� via 
AUDIO IN-ut�t�aget� på baksidan� av t�v:n�.

Problem med 9�6 
datoranslutning 

Datorvisningen på tv:n är inte stabil eller 
synkroniserad:

Kon�t�rollera at�t� dat�orn� är in�st�älld på en� •	
upplösn�in�g och en� uppdat�erin�gsfrekven�s 
som st�öds. I avsn�it�t� 8 Tekniska specifikationer 
kan� du läsa om upplösn�in�gar och 
uppdat�erin�gsfrekven�ser som kan� an�vän�das.

Kontakta oss9�7 

Om du in�t�e kan� lösa et�t� problem kan� du gå t�ill 
avdeln�in�gen� FAQ (frågor och svar) för den�n�a 
t�v-modell på adressen� www.philips.com/support�. 

Om du fort�faran�de in�t�e kan� hit�t�a en� lösn�in�g på 
problemet� kon�t�akt�ar du kun�dt�jän�st� i dit�t� lan�d. 
Kon�t�akt�uppgift�er fin�n�s i den�n�a bruksan�visn�in�g.
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VARNING   B
Försök inte reparera tv:n själv� Du kan 
skada dig allvarligt, tv:n kan förstöras 
så att den inte kan repareras, och 
garantin kan bli ogiltig�

Obs!   D
Ta reda på t�v:n�s modelln�ummer och 
serien�ummer in�n�an� du kon�t�akt�ar kun�dt�jän�st�. 
Dessa	nummer	finns	på	baksidan	av	tv:n,	 
på sidan� av t�v:n� och på förpackn�in�gen�.
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