
Brug af tekst-tv på 
dobbeltskærm
I afsnittet “Brug af tekst-tv på dobbeltskærm” 
i denne brugervejledning kan du læse, at 
du skal trykke på  Dual screen for at 
få vist almindeligt tekst-tv, når tekst-tv på 
dobbeltskærm er aktiveret.
Når tv-softwaren opdateres (til version 
64.67.3 eller højere), kan  Dual screen 
ikke længere bruges til at aktivere visning af 
almindeligt tekst-tv.
Brug følgende fremgangsmåde i stedet for de 
originale instruktioner:
1 Tryk på  Dual screen på 

fjernbetjeningen for at aktivere 
dobbeltskærmstekst-tv.

2 Tryk på  Dual screen igen for at afslutte 
tekst-tv.

1 Tillæg

Forstørrelse af tekst-tv-sider
I afsnittet “Forstørrelse af tekst-tv-sider” i 
brugervejledningen kan du læse, at du kan 
forstørre tekst-tv-sider ved at trykke på 
OPTION.

 
Når tv-softwaren opdateres (til version 
64.67.3 eller højere), kan OPTION ikke 
længere bruges til at forstørre tekst-tv-sider.
Hvis du vil forstørre tekst-tv-sider, skal du i 
stedet for de originale instruktioner benytte 
følgende fremgangsmåde:
1 Tryk på TELETEXT, og vælg en tekst-tv-

side.
2 Tryk på  (Billedformat) for at forstørre 

den øverste del af siden.

 
3 Tryk på  (Billedformat) igen for at få 

vist den forstørrede nederste del af siden.
4 Tryk på  for at rulle gennem den 

forstørrede side.
5 Tryk på  (Billedformat) igen for 

at vende tilbage til den normale 
sidestørrelse.



Register your product and get support at

www.philips.com/welcome
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Country Number Tariff

Austria 0810 000205  €0.07/min 
Belgium 078250145 €0.06/min 
Bulgaria +3592 489 99 96 local
Croatia 01 3033 754 local
Czech Rep 800142840 free
Denmark 3525 8759 local 
Finland 09 2311 3415 local
France 0821 611655 €0.09/min 
Germany 01803 386 852 €0.09/min 
Greece 0 0800 3122 1280 free 
Hungary 0680018189 local
Ireland 0800 055 6882 free
Italy 840320086 €0.08/min 
Luxembourg 40 6661 5644 local 
Netherlands 0900 8407 €0.10/min 
Norway 2270 8111 local
Poland 0223491504 local
Portugal 2 1359 1442 local
Romania 1-203-2060 local
Russia (495) 961-1111 local
Serbia +381 114 440 841 local
Slovakia 0800 004537 free
Slovenia 01 280 95 22 local
Spain 902 888 784 €0.10/min
Sweden 08 5792 9100 local
Switzerland 0844 800 544 local
Turkey 0800 261 3302 local
UK 0870 900 9070 local
Ukraine 044 254 2392 local

www.philips.com/support
Model 
Serial 

This information is correct at the time of press. For updated contact information, refer to  
www.philips.com/support.
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2008 © Koninklijke Philips Electronics 
N.V. Alle rettigheder forbeholdes. 
Specifikationerne kan ændres uden 
varsel. Alle varemærker tilhører 
Koninklijke Philips Electronics N.V. 
eller de respektive ejere.

Philips forbeholder sig retten til 
at ændre produkter til enhver tid 
uden at være forpligtet til at justere 
tidligere tilbehør herefter.

Materialet i denne manual anses for 
at være passende til den påtænkte 
brug af systemet. Hvis produktet 
eller individuelle moduler eller 
procedurer hertil anvendes til andre 
formål end dem, der er angivet 
heri, skal der indhentes bekræftelse 
på deres gyldighed og egnethed. 
Philips garanterer, at selve materialet 
ikke krænker nogen amerikanske 
patenter. Ingen yderligere garanti  
er angivet eller underforstået.

Garan�ti
Ingen dele kan repareres af 
brugeren. Du må ikke åbne eller 
fjerne dækslerne på produktet. 
Reparationer må kun udføres af 
et Philips Kundecenter og officielle 
reparationsværksteder. Hvis dette 
ikke overholdes, ophæves alle 
angivne eller underforståede 
garantier. Alle handlinger, der 
er udtrykkeligt forbudt i denne 
manual, alle justeringer eller 
samlingsprocedurer, der ikke  
er anbefalet eller tilladt i denne  
manual, ophæver garantien.

Pixel-karakteristika
Dette LCD-produkt har et højt antal 
farvepixel. Selv om det har 99,999% 
eller flere effektive pixel, kan der 
forekomme sorte prikker eller 
klare konstante lysprikker (rød, grøn 
eller blå) på skærmen. Dette er en 
strukturegenskab i skærmen (inden 
for almindelige industristandarder) 
og er ikke en fejlfunktion.

Åben� kild�esoftware
Dette tv indeholder åben 
kildesoftware. Philips tilbyder hermed 
på opfordring at levere eller stille en 
komplet maskinlæsbar version af den 

Fjern sikringsdækslet og sikringen.1. 

Den nye sikring skal overholde 2. 
BS 1362 og have ASTA-
godkendelsesmærket. Hvis du 
mister sikringen, skal du kontakte 
din forhandler for at få bekræftet 
den korrekte type.

Sæt sikringsdækslet på igen.3. 

For at opretholde overholdelsen 
af EMC-direktivet må stikket ikke 
fjernes fra strømledningen på dette 
produkt.

Copy�right

 
VESA, FDMI og VESA Mounting 
Compliant-logoet er varemærker 
tilhørende Video Electronics 

Standards Association.Fremstillet 
under licens fra Dolby Laboratories. 
“Dolby”, “Pro Logic” og dobbelt-D-
symbolet G er varemærker 

tilhørende Dolby Laboratories.  
Fremstillet under licens fra BBE 
Sound, Inc. Licensen er givet af BBE, 
Inc. under et eller flere af følgende 
amerikanske patenter : 5510752, 
5736897. BBE og BBE-symbolet er 
registrerede varemærker tilhørende 
BBE Sound Inc.

Windows Media er enten et 
registreret varemærke eller et 
varemærke tilhørende Microsoft 
Corporation i USA og/eller andre 
lande. 

® Kensington og Micro Saver er 
registrerede USA-varemærker 
tilhørende ACCO World 
Corporation med udstedte og 
igangværende ansøgninger om 
registreringer for tilsvarende 
anvendelser i andre lande. Alle 
andre registrerede og uregistrerede 
varemærker er de respektive ejeres 
ejendom.

tilsvarende kildekode til rådighed 
på et almindeligt anvendt medie til 
softwareudveksling, til en pris, der 
ikke er højere end prisen  
på en fysisk leverance af kilden.

Dette tilbud gælder i en periode 
på 3 år efter købsdatoen for dette 
produkt. For at få kildekoden skal du 
skrive til 

Philips Consumer Lifestyle 
Development Manager 
LoB Mainstream Displays 
620A Lorong 1, Toa Payoh 
Singapore 319762

Overhold�else af EMF
Koninklijke Philips Electronics N.V. 
producerer og sælger mange 
forbrugermålrettede produkter, der 
ligesom alle elektroniske apparater 
generelt kan udsende og modtage 
elektromagnetiske signaler.

Et af Philips’ førende 
forretningsprincipper er, at alle 
sundheds- og sikkerhedsmål for 
vores produkter skal overholde alle 
gældende lovkrav og skal være inden 
for de EMF-standarder, der gælder 
på produktets fremstillingstidspunkt.

Philips er forpligtet til at udvikle, 
fremstille og markedsføre  
produkter, der ikke medfører  
nogen helbredsskader.

Philips bekræfter, at hvis deres 
produkter bliver betjent ordentligt 
efter deres tilsigtede formål, 
er de sikre at bruge ifølge den 
videnskabelige viden, der er 
tilgængelig i dag.

Philips spiller en aktiv rolle i 
udviklingen af internationale EMF- og 
sikkerhedsstandarder, hvilket gør 
Philips i stand til tidligt at integrere 
videre udviklinger inden for 
standardisering i deres produkter.

Strø�msikrin�g (kun� Storbritan�n�ien�)�
Dette tv er forsynet med et 
godkendt støbt stik. Hvis det er 
nødvendigt at udskifte strømsikringen, 
skal den erstattes af en sikring af 
samme værd�i som an�givet på stikket 
(f.eks. 10 A).
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1 Vigtigt
Tilly�kke med� kø�bet, og velkommen� til Philips! 

Læs d�en�n�e brugerman�ual, fø�r d�u an�ven�d�er d�ette 
prod�ukt. 

Vær meget opmærksom på d�ette afsn�it, 
og fø�lg in�struktion�ern�e om sikkerhed� og 
skærmved�ligehold�else n�ø�je. Prod�uktgaran�tien� 
bortfald�er i tilfæld�e af skad�er, d�er opstår som 
fø�lge af tilsid�esættelse af d�isse in�struktion�er.

Hvis d�u vil have fuld�t ud�by�tte af d�en� support, 
som Philips tilby�d�er, kan� d�u registrere d�it 
prod�ukt på www.philips.com/welcome.

Mod�el- og serien�ummeret på d�it tv fremgår på 
bagsid�en� og sid�en� af tv’et samt på emballagen�. 
 

1�1 Sikkerhed
Der skal 2 person�er til for at lø�fte et tv, •	
som vejer over 25 kilo. Fejlagtig hån�d�terin�g 
af tv’et kan� resultere i alvorlig person�skad�e.
Hvis tv’et tran�sporteres ved� lave •	
temperaturer (lavere en�d� 5 °C)�, skal d�u 
åbn�e kassen� og ven�te, in�d�til tv’et har opn�ået 
samme temperatur som omgivelsern�e 
(lokalet)�, fø�r d�et pakkes ud�.
Af hen�sy�n� til risikoen� for kortslutn�in�g •	
må hverken� tv’et, fjern�betjen�in�gen� eller 
fjern�betjen�in�gen�s batterier ud�sættes for 
regn� eller van�d�.
An�brin�g ald�rig behold�ere med� van�d� eller •	
an�d�re væsker på eller i n�ærhed�en� af tv’et. 
Hvis d�er spild�es væsker på tv’et, er d�er 
risiko for elektriske stø�d�. Hvis d�er spild�es 
væsker på tv’et, må d�et ikke betjen�es. 

Afbry�d� tv’et fra stikkon�takten� med� d�et 
samme, og få tv’et efterset af en� kvalificeret 
tekn�iker.
Af hen�sy�n� til risikoen� for bran�d� eller •	
elektriske stø�d� må hverken� tv’et, 
fjern�betjen�in�gen� eller fjern�betjen�in�gen�s 
batterier placeres i n�ærhed�en� af kild�er til 
åben� ild� (f.eks. tæn�d�te stearin�ly�s)� eller an�d�re 
varmekild�er, herun�d�er bl.a. d�irekte solly�s.
Placer ikke tv’et i in�d�elukked�e omgivelser •	
som f.eks. en� bogreol. Sø�rg for, at d�er er  
en� ven�tilation�safstan�d� på min�d�st 10 cm 
hele vejen� omkrin�g tv’et. Sø�rg for, at 
luftstrø�mn�in�gen� omkrin�g tv’et ikke er 
hæmmet.
Hvis tv’et placeres på en� plan�, solid� •	
overflad�e, må d�et kun� an�brin�ges på  
d�en� med�fø�lgen�d�e stan�d�er. Fly�t ikke tv’et, 
med�min�d�re stan�d�eren� er fastgjort korrekt 
til tv’et.
Vægmon�terin�g af tv’et bø�r kun� ud�fø�res •	
af kvalificered�e person�er. Tv’et må kun� 
mon�teres på et passen�d�e vægbeslag og på 
en� væg, som med� sikkerhed� kan� bære d�ets 
vægt. Forkert vægmon�terin�g kan� med�fø�re 
alvorlig person�skad�e eller tin�gsskad�e. 
Forsø�g ikke selv at vægmon�tere tv’et.
Hvis tv’et mon�teres på en� d�rejefod� eller en� •	
d�rejearm, skal d�et sikres, at strø�mled�n�in�gen� 
ikke ud�sættes for trækpåvirkn�in�g, n�år tv’et 
d�rejes. Trækbelastn�in�ger på strø�mled�n�in�gen� 
kan� få led�n�in�gen�s forbin�d�elser til at lø�sn�e 
sig, hvilket kan� med�fø�re gn�ister eller bran�d�.
Afbry�d� tv’et fra stikkon�takten� og •	
an�ten�n�eled�n�in�gen�, hvis d�er er ud�sigt til 
tord�en�vejr. Un�d�er tord�en�vejr må in�gen� d�ele 
af tv’et, strø�mled�n�in�gen� eller an�ten�n�ekablet 
berø�res.
Sø�rg for at have uhin�d�ret ad�gan�g til •	
strø�mled�n�in�gen�, så d�et er n�emt at afbry�d�e 
tv’et fra stikkon�takten�.
Når d�u afbry�d�er tv’et fra stikkon�takten�,  •	
skal d�u:
Slukke for tv’et og d�erefter på 1. 
stikkon�takten� (om muligt)�.

Trække stikket ud� af stikkon�takten�. 2. 
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Trække strø�mled�n�in�gen� ud� af 3. 
strø�mtilslutn�in�gen� på bagsid�en� af tv’et.  
Træk altid� i strø�mled�n�in�gen�s stik. Træk  
ikke i selve led�n�in�gen�. 

Der er risiko for varige hø�reskad�er, hvis •	
ø�retelefon�er eller hoved�telefon�er ben�y�ttes 
med� hø�je ly�d�sty�rker. Selv om hø�j ly�d�sty�rke 
med� tid�en� kan� forekomme n�ormal, kan� d�en� 
med�fø�re n�ed�sat hø�relse. Besky�t d�in� hø�relse 
ved� at begræn�se brug af ø�retelefon�er eller 
hoved�telefon�er ved� hø�j ly�d�sty�rke. 

1�2 Vedligeholdelse af skærmen
Sluk tv’et, og afbry�d� strø�mled�n�in�gen�, fø�r •	
skærmen� ren�gø�res. Ren�gø�r skærmen� med� 
en� blø�d�, tø�r klud�. Brug ikke stoffer som 
f.eks. hushold�n�in�gsren�gø�rin�gsmid�ler, d�a d�e 
kan� beskad�ige skærmen�. 

Un�d�gå d�eformation�er og falmen�d�e farver •	
ved� at aftø�rre van�d�d�råber så hurtigt som 
muligt.
Skærmen� må ikke berø�res, try�kkes •	
in�d�, bestry�ges eller ud�sættes for an�d�re 
påvirkn�in�ger med� hård�e gen�stan�d�e, d�a  
d�ette kan� beskad�ige skærmen� perman�en�t.
Un�d�gå om muligt, at station�ære billed�er •	
forbliver på skærmen� i læn�gere tid�. 
Eksempler herpå er skærmmen�uer,  

tekst-tv-sid�er, sorte bjælker eller 
rulletekster med� aktiekurser. Hvis d�et er 
n�ø�d�ven�d�igt at gen�give station�ære billed�er, 
skal skærmkon�trasten� og ly�ssty�rken� 
red�uceres, så skærmen� ikke beskad�iges.

1�3 Miljø

Genanvendelse af emballage

Det er men�in�gen�, at emballagen� til d�ette 
prod�ukt skal gen�an�ven�d�es. kon�takt d�e lokale 
my�n�d�ighed�er for at fin�d�e ud� af, hvord�an� 
emballagen� kan� gen�an�ven�d�es.

Bortskaffelse af produktet

Prod�uktet er fremstillet af materialer og 
med� kompon�en�ter af hø�j kvalitet, som kan� 
gen�an�ven�d�es. Hvis d�u ser sy�mbolet med� en� 
skrald�espan�d� med� kry�d�s over på et prod�ukt,  
er prod�uktet omfattet af EU-d�irektivet  
2002/96/EC:  

Prod�uktet må ikke bortskaffes sammen� med� 
hushold�n�in�gsaffald�. Spø�rg hos forhan�d�leren� 
for at få oply�sn�in�ger om, hvord�an� prod�uktet 
bortskaffes på forsvarlig vis. Ukon�trolleret 
bortskaffelse af skrald� skad�er båd�e miljø�et  
og helbred�et.

Bortskaffelse af brugte batterier

De med�fø�lgen�d�e batterier in�d�ehold�er 
hverken� kviksø�lv eller kad�mium. Bortskaf d�e 
med�fø�lgen�d�e og alle an�d�re brugte batterier  
i overen�sstemmelse med� lokal lovgivn�in�g.

Strømforbrug

Af hen�sy�n� til miljø�påvirkn�in�gen� er tv’ets 
strø�mforbrug i stan�d�by�tilstan�d� absolut min�imalt. 
Det aktive strø�mforbrug fremgår af tv’ets 
bagsid�e. 

Yd�erligere prod�uktspecifikation�er fremgår af 
prod�uktarket på www.philips.com/support.
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2 Dit tv
Dette afsn�it in�d�ehold�er en� oversigt over 
almin�d�eligt ben�y�tted�e tv-betjen�in�gselemen�ter  
og -fun�ktion�er.

2�1 Oversigt over tv’et

Betjeningsknapper på siden samt 
indikatorer 

1

2

4

3

POWER

PROGRAM

MENU

VOLUME

5 

STRØM1. 

PROGRAM +/-2. 

MENU3. 

LYDSTYRKE +/-4. 

Strø�min�d�ikator5. 

Tilslutninger på siden 

 
Brug tv’ets tilslutn�in�ger på sid�en� til at tilslutte 
mobile en�hed�er som f.eks. kameraer eller 
spilkon�soller med� high d�efin�ition�. Du kan�  
også tilslutte hoved�telefon�er eller en�  
USB-hukommelsesen�hed�.

Tilslutninger bagpå 

 
Brug tv’ets tilslutn�in�ger bagpå til at tilslutte 
an�ten�n�en� og perman�en�te en�hed�er som f.eks. en� 
high d�efin�ition�-d�iskafspiller, en� d�vd�-afspiller eller 
en� vid�eobån�d�optager.

Bemærk  D
Yd�erligere oply�sn�in�ger om tilslutn�in�ger 
findes	i	afsnit 7 Tilslutning af enheder.
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1. STANDBY

2. SOURCE

3. TELETEXT

4.  FARVETASTER  
Fra ven�stre: Rø�d�, grø�n�, gul, blå

5. NAVIGATIONSTASTER 
 Op Î, Ned� ï, Ven�stre Í, Hø�jre Æ, OK

6. MENU

7. PROGRAM +/-

8. LYDSTYRKE +/-

Detaljered�e oply�sn�in�ger om fjern�betjen�in�gen� 
fin�d�es i afsnit 5.1 Oversigt over fjernbetjeningen.

Fjernbetjening

OK

EXIT

MENU

P

1 2 3

4 5 6

7 8

0

9

BROWSE

BACK

GUIDE

DEMO

MHEG
CANCEL

TELETEXT

SOURCE

SUBTITLE

INFO

OPTION
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2
3

8

4

5

7

6

 



DA-7

D
AN

Sk

3 Sådan kommer du i 
gang

Dette afsn�it hjælper d�ig med� at placere og 
in�stallere tv’et og supplerer oply�sn�in�gern�e i 
kvikvejledningen.

Bemærk  D
Se kvikvejledningen for at få oply�sn�in�ger om 
mon�terin�g af stan�d�er.

3�1 Placering af tv’et

Ud� over at læse og forstå 
sikkerhed�sin�struktion�ern�e i afsnit 1.1, skal d�u 
være opmærksom på fø�lgen�d�e, fø�r d�u vælger  
en� placerin�g til tv’et:

•	 Den� id�eelle betragtn�in�gsafstan�d� til tv’et er 
tre gan�ge skærmstø�rrelsen�.
Placer tv’et på et sted�, hvor d�er ikke er •	
ly�sin�d�fald� på skærmen�.
Tilslut d�in�e en�hed�er, fø�r d�u placerer tv’et.•	

•	 Tv’et er ud�sty�ret med� en� ken�sin�gton�-
sikkerhed�slås, som sid�d�er på bagsid�en� af 
tv’et. 

 
Hvis d�u vil tilslutte en� ken�sin�gton�-lås 
(med�fø�lger ikke)�, skal d�u placere tv’et i 
n�ærhed�en� af en� perman�en�t gen�stan�d� (f.eks. 
et bord�)�, som n�emt kan� fastgø�res til låsen�.

3�2 Vægmontering af tv’et

ADVARSEL   B
Vægmon�terin�g af tv’et bø�r kun� ud�fø�res af 
kvalificerede	personer.	Philips	hæfter	ikke	
for forkert mon�terin�g, d�er resulterer i 
uly�kke eller person�skad�e.

Trin 1 Køb et VESA-kompatibelt 
vægbeslag

Afhæn�gigt af tv’ets skærmstø�rrelse skal d�u kø�be 
et af fø�lgen�d�e vægbeslag:

Tv-
skærm-
størrelse 
(tommer/
cm)

VESA- 
kompatibel 
vægbeslags-
type (mm)

Særlige 
instruktioner

32”/81 cm Justerbart  
300 x 300

Det VESA-
kompatible 
beslag skal 
justeres til 200 
x 300, fø�r d�et 
fastgø�res til 
tv’et

37”/94 cm Fast 300 x 300 In�gen�

42”/107 cm 
eller stø�rre

Fast 400 x 400 In�gen�
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Trin 2 Fjern tv-standeren

Bemærk   D
Disse in�struktion�er gæld�er kun� for tv-
mod�eller med� mon�teret stan�d�er. Hvis 
d�in� tv-stan�d�er ikke er mon�teret, skal d�u 
fortsætte til trin 3 Tilslut kabler. Tv-stan�d�e kan� 
variere i form på n�ogle tv-mod�eller.

Læg forsigtigt tv’et med� fron�ten� n�ed�ad� på 1. 
en� plan�, stabil overflad�e, som forin�d�en� er 
blevet d�ækket med� et sty�kke blø�d�t stof. 
Stoffet skal være ty�kt n�ok til at besky�tte 
skærmen�. 

2.  Brug en� stjern�eskruetrækker (med�fø�lger  
ikke)� til at fjern�e d�e fire bolte, d�er hold�er  
stan�d�eren� fast på tv’et. 

3.  Træk med� et fast træk stan�d�eren� fri af 
bun�d�en� af tv’et. An�brin�g båd�e stan�d�eren� 
og skruern�e på et sikkert sted�, så d�e om 
n�ø�d�ven�d�igt kan� gen�mon�teres på et sen�ere 
tid�spun�kt. 

Trin 3 Fastgør det VESA-kompatible 
vægbeslag på tv’et

Fin�d� d�e fire ophæn�gsmø�trikker bag på tv’et. 1. 

Fortsæt herefter med� at gen�n�emfø�re 2. 
in�struktion�ern�e, d�er med�fø�lger til d�et  
VESA-kompatible vægbeslag.

Bemærk   D
Når d�u fastgø�r d�et VESA-kompatible 
vægbeslag til d�it tv, skal d�u bruge M6-bolte 
til 32”-mod�eller og M8-bolte til stø�rre 
mod�eller (ud�en� med�levered�e bolte)�.

3�3 Tilslutning af antennekabel

Fin�d� tilslutn�in�gen� 1. TV ANTENNA bag på 
tv’et.

Slut d�en� en�e en�d�e af et an�ten�n�ekabel 2. 
(med�fø�lger ikke)� til tv’ets TV  
ANTENNA-tilslutn�in�g. Ben�y�t en�  
ad�apter, hvis an�ten�n�ekablet ikke passer.
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Slut d�en� an�d�en� en�d�e af an�ten�n�ekablet til 3. 
husets an�ten�n�etilslutn�in�g, og sø�rg for, at 
kablet sid�d�er ord�en�tligt i begge en�d�er.

3�4 Tilslutning af strømmen

ADVARSEL   B
kon�trollér, at d�en� til råd�ighed� væren�d�e 
n�etspæn�d�in�g stemmer overen�s med� d�en� 
an�givn�e spæn�d�in�g bag på tv’et. Tilslut 
ikke strø�mled�n�in�gen�, hvis spæn�d�in�gen� er 
an�d�erled�es.

Sådan tilsluttes strømledningen

Bemærk   D
Placerin�gen� af strø�mtilslutn�in�gen� varierer i 
hen�hold� til tv-mod�el. 

UK - EIRE

Fin�d� strø�mtilslutn�in�gen� 1. AC IN bag på eller 
i bun�d�en� af tv’et.

Slut strø�mled�n�in�gen� til strø�mtilslutn�in�gen� 2. 
AC IN.

Slut strø�mled�n�in�gen� til stikkon�takten�, og 3. 
sø�rg for, at led�n�in�gen� sid�d�er ord�en�tligt fast  
i begge en�d�er.

3�5 Isætning af batterier i 
fjernbetjeningen

Skub batterid�ækslet på bagsid�en� af 1. 
fjern�betjen�in�gen� af.

Isæt d�e to med�fø�lgen�d�e batterier (stø�rrelse 2. 
AAA, ty�pe LR03)�. Sø�rg for, at batteriern�es 
pluspoler (+)� og min�uspoler (-)� stemmer 
overen�s med� markerin�gern�e in�d�e i 
batterirummet.

Skub d�ækslet på plad�s igen�.3. 

Bemærk   D
Tag batteriern�e ud�, hvis fjern�betjen�in�gen� 
ikke skal ben�y�ttes i læn�gere tid�.

3�6 Tænd tv’et
Fø�rste gan�g d�u tæn�d�er tv’et skal d�u kon�trollere, 
at strø�mled�n�in�gen� er tilsluttet korrekt. Når 
d�u er klar, skal d�u tæn�d�e for strø�mmen� (hvis 
stikkon�takten� er forsy�n�et med� en� afbry�d�er)� og 
d�erefter try�kke på POWER på sid�en� af tv’et.

Bemærk   D
Visse tv-mod�eller kræver, at d�u hold�er 
POWER in�d�e i op til to sekun�d�er. En�  
biply�d� in�d�ikerer, at tv’et er tæn�d�t. Tv’et  
kan� være op til 15 sekun�d�er om at starte. 
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3�7 Første opsætning
Fø�rste gan�g tv’et tæn�d�es, vises en� men�u til 1. 
valg af sprog. 

Menu language

Español
Français
Hrvatski

Italiano
Magyar
...

Please select your
language...

using cursor up and
down

English

Next 
Vælg sprog, og fø�lg in�struktion�ern�e på 
skærmen� for at in�d�stille tv’et.

Bemærk  D
Hvis DVB-C er tilgæn�gelig, vil d�u blive 
bed�t om at vælge Antenne eller Kabel. 
Antenne in�stallerer DVB-T-kan�aler.  
Kabel in�stallerer DVB-C-kan�aler.

ADVARSEL  C
Skift ikke Indstillinger for DVB-C, 
med�min�d�re d�et er n�ø�d�ven�d�igt.

Tip  E
Du kan� gen�in�stallere kan�alern�e, såd�an� som 
d�et er beskrevet i Afsnit 6 Installation af 
kanaler.
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4 Brug af tv’et 
Dette afsn�it hjælper d�ig med� at bruge grun�d�-
læggen�d�e tv-fun�ktion�er. In�struktion�er til 
avancerede	tv-funktioner	findes	i	afsnit 5 Flere 
funktioner på tv’et.

4�1 Tænd/sluk tv’et eller skift til 
standby

4�1�1 Tænd tv’et

POWER

PROGRAM

MENU

1

Hvis strø�min�d�ikatoren� (1)� er slukket, skal •	
d�u try�kke på POWER på sid�en� af tv’et.

4�1�2 Sluk tv’et

POWER

PROGRAM

MENU

1

Try�k på •	 POWER på sid�en� af tv’et.

4�1�3 Stille tv’et på standby

Try�k på•	  . STANDBY-tasten� på 
fjern�betjen�in�gen�. Strø�min�d�ikatoren� skifter til 
stan�d�by� (rø�d�)�.

Tip   E
Selv om tv’et bruger meget lid�t strø�m, n�år 
d�et står i stan�d�by�, bruger d�et alligevel en�ergi, 
så læn�ge strø�mmen� er tilsluttet og slået 
til. Hvis d�u i læn�gere tid� ikke skal bruge 
tv’et, skal d�u slukke d�et og afbry�d�e d�et fra 
stikkon�takten�.

4�1�4 Tænd tv’et fra standby

Hvis strø�min�d�ikatoren� er i stan�d�by� (rø�d�)�, •	
skal d�u try�kke på . STANDBY-tasten� på 
fjern�betjen�in�gen�.

Bemærk  D
Hvis	du	ikke	kan	finde	fjernbetjeningen,	 
og d�u vil tæn�d�e tv’et fra stan�d�by�, skal 
d�u try�kke på POWER på sid�en� af tv’et. 
Herved� slukkes tv’et. Try�k på POWER  
igen� for at tæn�d�e tv’et igen�.
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4�2 Se tv

4�2�1 Skift kanaler

Try�k på et tal (1 til 999)�, eller try�k på •	 P +/- 
på fjern�betjen�in�gen�.

Try�k på •	 PROGRAM +/- på tv’ets 
sid�ebetjen�in�gstaster. 
Try�k på •	  på fjern�betjen�in�gen� for at 
ven�d�e tilbage til d�en� tid�ligere viste tv-kan�al.

4�2�2 Skift kanaler (fra digital modtager)

Tæn�d� for d�en� d�igitale mod�tager.1. 

Try�k på 2. SOURCE på fjern�betjen�in�gen�, og 
vælg d�erefter d�en� in�d�gan�g, som d�en� d�igitale 
mod�tager er sluttet til.

Try�k på 3. OK for at vælge d�en� d�igitale 
mod�tager.

Brug fjern�betjen�in�gen� til d�en� d�igitale 4. 
mod�tager til at vælge tv-kan�aler.

4�2�3 Justering af lydstyrke

Try�k på •	  LYDSTYRKE + eller - på 
fjern�betjen�in�gen�.

Try�k på •	 LYDSTYRKE + eller - på tv’ets 
sid�ebetjen�in�gstaster.
Try�k på •	  på fjern�betjen�in�gen� for at slå 
ly�d�en� fra. Try�k på  igen� for at slå ly�d�en� 
til igen�.

Bemærk  D
Hvis d�er er tilsluttet hoved�telefon�er, 
skal d�u regulere hoved�telefon�ly�d�sty�rken� 
som beskrevet i afsnit 5.3.5 Justering af 
lydindstillinger. Du skal try�kke på LYDLØS-
tasten� på fjern�betjen�in�gen� for at slå ly�d�en� 
fra tv’ets hø�jttalere fra. Hvis d�u try�kker 
på tastern�e LYDSTYRKE +/-, slås tv’ets 
hø�jttalere til igen�.

4�3 Adgang til DVB-C- og  
DVB-T-kanalnetværk

Hvis d�u båd�e har DVB-C og DVB-T in�stalleret, 
kan� d�u få ad�gan�g til kan�aler fra begge n�etværk. 

Try�k på 1. MENU.

Vælg 2. Tv-menu > Installering > 
Installationstilstand.

Vælg 3. Kabel (for at få ad�gan�g til DVB-C-
kan�aler)� eller Antenne (for at få ad�gan�g til 
DVB-T-kan�aler)�.

Skift mellem DVB-C- eller DVB-T-kan�aler, 4. 
såd�an� som d�et er beskrevet i Afsnit 4.2.1 
Skift kanaler.

Bemærk  D
Se Afsnit 6.1 Automatisk installation af kanaler 



DA-13

D
AN

Sk

for at få in�struktion�er om, hvord�an� d�u 
in�stallerer DVB-C- og DVB-T-kan�aler.

4�4 Se tilsluttede enheder

Tæn�d� for en�hed�en�.1. 

Try�k på 2. SOURCE på fjern�betjen�in�gen�, 
og vælg d�erefter d�en� in�d�gan�g, en�hed�en� er 
sluttet til.

Try�k på 3. OK for at vælge en�hed�en�.

4�5 Brug af tekst-tv
De fleste tv-kan�aler ud�sen�d�er in�formation� på 
tekst-tv. 

Try�k på 1. TELETEXT på fjern�betjen�in�gen�. 
Hoved�men�uen� vises.

Såd�an� vælges en� sid�e med� fjern�betjen�in�gen�:2. 

In�d�tast sid�en�ummeret med� tal•	 tastern�e.

Try�k på •	 P +/- eller Î/ï for at få vist 
d�en� n�æste eller d�en� foregåen�d�e sid�e.
Try�k på en� farvetast for at vælge et •	
af d�e farvekod�ed�e emn�er i bun�d�en� af 
skærmen�.

 Tip   E
Try�k på  for at ven�d�e tilbage til d�en� 
tid�ligere viste sid�e.

3.  Try�k på TELETEXT igen� for at slå tekst-
tv fra.

 Bemærk (kun i Storbritannien) D   
Visse d�igitale tv-kan�aler tilby�d�er særlige 
d�igitale teksttjen�ester (f.eks. BBC1)�.

Avan�cered�e oply�sn�in�ger om tekst-tv fin�d�es i 
afsnit 5.5 Brug af avancerede tekst-tv-funktioner.
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5 Flere funktioner på 
tv’et

Dette afsn�it hjælper d�ig med� at bruge 
avan�cered�e tv-fun�ktion�er og forklarer bl.a., 
hvord�an� d�u kan�:

Brug af tv-men�uern�e (•	 afsnit 5.2)�
Justerin�g af billed�- og ly�d�in�d�stillin�gern�e •	
(afsnit 5.3)�
Skift mellem tilstan�d�en�e Butik og Hjem •	
(afsnit 5.4)�
Brug af avan�cered�e tekst-tv-fun�ktion�er •	
(afsnit 5.5)�

Oprettelse af favoritlister (•	 afsnit 5.6)�
Brug af elektron�isk programoversigt (EPG)� •	
(afsnit 5.7)�

Brug af timere og bø�rn�esikrin�g (•	 afsnit 5.8)�

Brug af un�d�ertekster (•	 afsnit 5.9)�

Se fotos, og ly�t til musik (•	 afsnit 5.10)�

Ly�t til d�igitale rad�iokan�aler (•	 afsnit 5.11)�

Opd�aterin�g af tv-softwaren� (•	 afsnit 5.12)�

5�1 Oversigt over fjernbetjening

Dette afsn�it in�d�ehold�er en� d�etaljeret oversigt 
over fjern�betjen�in�gen�s fun�ktion�er.

OK

EXIT

MENU

P

1 2 3

4 5 6

7 8

0

9

BROWSE

BACK

GUIDE

DEMO

MHEG
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TELETEXT
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SUBTITLE
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12
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15

16

18

19
20
21

17
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1. STANDBY  
 Tæn�d�er tv’et fra stan�d�by� eller skifter tilbage  
 til stan�d�by�.

2. SOURCE  
 Vælger tilslutted�e en�hed�er.

3. BILLEDFORMAT  
 Vælger et billed�format.

4. SUBTITLE  
 Aktiverer eller d�eaktiverer un�d�ertekster.

5. FARVETASTER  
 Vælger altern�ativer eller tekst-tv-sid�er.

6. INFO  
 Viser programoply�sn�in�ger, hvis såd�an�n�e er  
 tilgæn�gelige.

7. OK  
 Giver ad�gan�g til men�uen� Alle kanaler eller  
 aktiverer en� in�d�stillin�g.

8. NAVIGATIONSTASTER  
 Op- Î, Ned�- ï, Ven�stre- Í og Hø�jre- Æ  
 tastern�e n�avigerer i men�uen�.

9. OPTION  
 Aktiverer men�uen� Hurtig adgang.

10. PROGRAM (P) +/-  
 Skifter til n�æste eller foregåen�d�e kan�al.

11. TALTASTER  
 Vælger en� kan�al, sid�e eller in�d�stillin�g.

12. FORRIGE KANAL  
 Ven�d�er tilbage til d�en� foregåen�d�e kan�al.

13. MHEG CANCEL  
 An�n�ullerer d�igital tekst eller in�teraktive  
 tjen�ester (kun� Storbritan�n�ien�)�.

14. LYDLØS  
 Slår ly�d�en� fra eller til.

15. LYDSTYRKE +/-  
 Forø�ger eller red�ucerer ly�d�sty�rken�.

16. MENU  
 Slår men�uen� til og fra.

17. BACK

18. GUIDE  
 Slår elektron�isk programoversigt (EPG)�  
 til og fra. Er kun� aktiv sammen� med� d�igitale  
 kan�aler.

19. DEMO  
 Slår Demo-men�uen� til og fra.

20. TELETEXT  
 Slår tekst-tv til og fra.

21. DOBBELTSKÆRM  
 Opd�eler skærmbilled�et med� d�en� aktuelle  
 kan�al eller billed�kild�e til ven�stre. Tekst-tv  
 vises til hø�jre.
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5�2 Brug af tv-menuerne

Skærmmen�uern�e hjælper d�ig med� at in�stallere 
d�it tv, foretage billed�- og ly�d�in�d�stillin�ger og med� 
at få ad�gan�g til an�d�re fun�ktion�er. Dette afsn�it 
forklarer, hvord�an� d�u n�avigerer i men�uern�e.

5�2�1 Åbning af hovedmenuen

Try�k på 1. MENU på fjern�betjen�in�gen� for at 
få vist hoved�men�uen�. 

Fjernsyn

Multimedia

Tv-menu

Kanalliste

Programmets vejledn.

Try�k på 2. MENU for at forlad�e men�uen�.

Hoved�men�uen� in�d�ehold�er fø�lgen�d�e pun�kter:

Tv-menu•	   
Vælg d�en�n�e men�u med� hen�blik på 
in�stallation�, billed�- og ly�d�in�d�stillin�ger samt 
an�d�re fun�ktion�sin�d�stillin�ger.

Kanalliste•	   
Vælg d�ette pun�kt for at få vist kan�allisten�. 
Her kan� d�u oprette lister med� foretrukn�e 
kan�aler.

Programmets vejledn�•	   
Dette pun�kt viser oply�sn�in�ger om 
d�e d�igitale programmer og er kun� 
tilgæn�geligt, hvis d�er er in�stalleret d�igitale 
kan�aler. Se afsnittet 5.9 Brug af elektronisk 
programoversigt (EPG).

Multimedia•	   
Vælg d�ette pun�kt for at få vist fotos eller 
afspille musik, som er lagret på en� USB-
en�hed�. Se afsnit 5.12 Se fotos og lytte til 
musik.

5�2�2 Brug af hovedmenuen

Ned�en�ståen�d�e eksempler beskriver, hvord�an� 
hoved�men�uen� ben�y�ttes.

Try�k på 1. MENU på fjern�betjen�in�gen� for at 
få vist hoved�men�uen�. 

Fjernsyn

Multimedia

Tv-menu

Kanalliste

Programmets vejledn.

Try�k på 2. Æ for at åbn�e Tv-menuen. 

Tv-indstillinger

Indstillingsassistent
Nulstil smart settings.
Billede
Lyd

Tv-menu

Muligheder

Opgrad... software

Installering

Tv-indstillinger

Try�k på 3. Æ for at åbn�e men�uen�  
Tv-indstillinger. 

Indstillingsassist...

Start nu

Tv-indstillinger

Lyd

Indstillingsassist...

Nulstil smart settings
Billede



DA-17

D
AN

Sk

Try�k på 4. ï for at vælge Billede. 

Billede

Kontrast

Lys
Farve
Farvenuance

Skarphed
Farvetone

Tv-indstillinger

Lyd

Indstillingsassist...

Nulstil smart settings
Billede

Try�k på 5. Æ for at åbn�e in�d�stillin�gern�e for 
Billede. 

90

52
0

4

47

KontrastBillede

Farve
Farvenuance

Skarphed
Farvetone

Kontrast
Lys

Try�k på 6. ï for at vælge Lys. 

98

52
0

4

47

LysBillede

Kontrast

Farve
Farvenuance

Skarphed
Farvetone

Lys

Try�k på 7. Æ for at åbn�e in�d�stillin�gen� Lys. 

Lys

Try�k på 8. Î eller ï for at justere 
in�d�stillin�gen�.

Try�k på 9. Í for at ven�d�e tilbage til 
in�d�stillin�gern�e for Billede, eller try�k  
på MENU for at afslutte.

Bemærk   D
Flere valgmulighed�er er tilgæn�gelige, hvis 
d�igitale kan�aler er in�stalleret og ud�sen�d�es.

5�2�3 Brug af menuen Hurtig adgang

Men�uen� Hurtig adgang giver d�irekte ad�gan�g 
til en� række hy�ppigt ben�y�tted�e men�upun�kter. 

Bemærk   D
Hvis d�er er in�stalleret og ud�sen�d�es 
d�igitale kan�aler, vises d�e relevan�te d�igitale 
valgmulighed�er i men�uen� Hurtig adgang.

Try�k på 1. OPTION på fjern�betjen�in�gen�.

Try�k på 2. Î eller ï for at vælge en� 
in�d�stillin�gsmulighed�:

Audiosprog•	  (d�igital)�  
Se afsnittet 5.3.5 Justering af lydindstillinger.

Undertekstsprog •	 (d�igital)�  
Se afsnit 5.9.3 Valg af undertekstsprog på 
digitale tv-kanaler.

Undertekst  •	
Se afsnit 5.9 Brug af undertekster.

Billedformat  •	
Se afsnit 5.3.4 Ændring af billedformat.

Equalizer•	   
Se afsnit 5.3.5 Justering af lyd- indstillinger.

Klokken•	

3. Try�k på OK for at få vist d�en� valgte  
 fun�ktion�smen�u.

4. Try�k på Î, ï, Í, Æ for at justere   
 in�d�stillin�gern�e i men�uen�.

5. Try�k på OPTION for at forlad�e men�uen�. 
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Sådan vises eller skjules uret 

I men�uen� 1. Hurtig adgang skal d�u vælge 
Klokken og try�kke på OK for at få vist 
uret perman�en�t. 

Hurtig adgang

Undertekst

Audiosprog
Undertekstsprog

Udligningsudstyr
Billedformat

Klokken

Try�k på 2. OPTION, og try�k på Î eller ï 
for at vælge Klokken igen�.

Try�k på 3. OK for at skjule uret.

5�3 Justering af billed- og 
lydindstillinger

Dette afsn�it beskriver, hvord�an� billed�- og 
ly�d�in�d�stillin�ger justeres.

5�3�1 Brug af Indstillingsassistent

Lad� Indstillingsassistent fø�re d�ig igen�n�em 
billed�- og ly�d�in�d�stillin�ger.

Try�k på 1. MENU på fjern�betjen�in�gen�, og 
vælg Tv-menu > Tv-indstillinger > 
Indstillingsassistent.

Try�k på 2. Æ for at starte.

Try�k på 3. OK for at bekræfte Start nu.

Try�k på d�en� grø�n�n�e tast på fjern�betjen�in�gen� 4. 
for at starte assisten�ten�.

Try�k på 5. Í eller Æ for at vælge ven�stre eller 
hø�jre sid�e, og vælg.

Try�k på d�en� grø�n�n�e tast for at gå til d�en� 6. 
n�æste in�d�stillin�g. Du kommer igen�n�em flere 
in�d�stillin�ger. Når d�u er færd�ig, bliver d�u bed�t 
om at gemme in�d�stillin�gern�e.

Try�k på d�en� grø�n�n�e tast for at gemme alle 7. 
in�d�stillin�gern�e.

5�3�2 Justering af billedindstillinger

Dette afsn�it beskriver, hvord�an� 
billed�in�d�stillin�gern�e justeres.

Try�k på 1. MENU på fjern�betjen�in�gen�, og 
vælg Tv-menu > Tv-indstillinger > 
Billede. 

Billede

Kontrast

Lys
Farve
Farvenuance

Dynamisk kontrast

Støjreduktion
Farveforbedring

Active control

Lyssensor

Billedformat

Skarphed
Farvetone

Tv-indstillinger

Lyd

Indstillingsassist...

Nulstil smart settings
Billede

Try�k på 2. Æ for at åbn�e listen�.

Try�k på 3. Î eller ï for at vælge en� in�d�stillin�g:

•	 Kontrast  
Æn�d�rer n�iveauet i billed�ets ly�se d�ele, 
samtid�igt med�, at d�e mø�rke d�ele forbliver 
uæn�d�red�e.

•	 Lys  
Æn�d�rer ly�ssty�rken� i billed�et.

•	 Farve  
Æn�d�rer mætn�in�gsgrad�en�.

•	 Farvenuance  
Hvis d�er ud�sen�d�es i NTSC, kompen�serer 
d�ette n�iveau variation�er i farven�.

•	 Skarphed  
Æn�d�rer skarphed�en� i d�e fin�e d�etaljer.

•	 Farvetone  
In�d�stiller farvern�e til Normal, Varm 
(rø�d�lig)� eller Kold (blålig)�. Vælg Sædvanlig 
for at oprette d�in� egen� in�d�stillin�g.
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•	 Sædvanlig - farvetone  
Hvis d�er vælges Sædvanlig i 
men�uen� Farvetone, skal d�u fø�lge 
in�struktion�ern�e på skærmen� for at 
æn�d�re værd�iern�e for:  
- R-WP (rø�d�t hvid�pun�kt)�  
- G-WP (grø�n�t hvid�pun�kt)� 
- B-WP (blåt hvid�pun�kt)�  
- R-BL (rø�d�t sortn�iveau)�  
- G-BL (grø�n�t sortn�iveau)�

•	 Dynamisk kontrast  
Fremhæver kon�trasten� i billed�et, n�år d�et 
æn�d�rer sig på skærmen�. In�d�stil n�iveauet til 
Minimum, Middel, Maksimum eller Fra. 
Middel an�befales.

•	 Støjreduktion  
Filtrerer og n�ed�sætter stø�jen� i billed�et. 
In�d�stil n�iveauet til Minimum, Middel, 
Maksimum eller Fra.

•	 Farveforbedring  
Gø�r farvern�e mere leven�d�e og forbed�rer 
oplø�sn�in�gen� i d�etaljer i stærke farver. 
In�d�stil n�iveauet til Minimum, Middel, 
Maksimum eller Fra.

•	 Active Control  
korrigerer alle in�d�kommen�d�e sign�aler for  
at skabe d�et bed�st mulige billed�e. Slår 
Active Con�trol Til eller Fra.

•	 Lyssensor  
Justerer billed�in�d�stillin�ger efter 
ly�sforhold�en�e i rummet. Slår ly�ssen�soren� 
Til eller Fra.

Ikke D  tilgæn�gelig på alle tv-mod�eller.

Billedformat  •	
Se afsnit 5.3.4 Ændring af billedformat.

5�3�3 Brug af “smart settings”

Ud� over at justere billed�in�d�stillin�ger 
man�uelt kan� d�u bruge “smart settin�gs” til at 
in�d�stille tv’et til en� forud�d�efin�eret billed�- og 
ly�d�in�d�stillin�g.

Try�k på 1. MENU på fjern�betjen�in�gen�, og 
vælg Tv-menu > Tv-indstillinger > 
Nulstil smart settings.

Try�k på 2. Æ for at åbn�e listen�.

Try�k på 3. Î eller ï for at vælge en� af 
fø�lgen�d�e in�d�stillin�gsmulighed�er:

•	 Hidtidig  
An�ven�d�er d�e man�uelt valgte billed�- og 
ly�d�in�d�stillin�ger.

•	 Standard  
An�ven�d�er n�aturlige billed�- og 
ly�d�in�d�stillin�ger, d�er egn�er sig til 
forhold�en�e i d�e fleste d�agligstuer.

•	 Livagtig  
An�ven�d�er klare billed�- og ly�d�in�d�stillin�ger, 
d�er egn�er sig til meget ly�se omgivelser.

•	 Film  
An�ven�d�er d�y�n�amiske billed�- og 
ly�d�in�d�stillin�ger for at opn�å en� komplet 
filmoplevelse.

4.  Try�k på d�en� grø�n�n�e tast for at gemme  
d�in�e valg.
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5�3�4 Ændring af billedformat

Skift billed�format i overen�sstemmelse med� d�it 
in�d�hold�.

Try�k på 1.  BILLEDFORMAT på 
fjern�betjen�in�gen�. Du kan� også try�kke  
på MENU og vælge Tv-menu >  
Tv-indstillinger > Billede > 
Billedformat. 

Try�k på 2. Î eller ï for at vælge et af 
fø�lgen�d�e billed�formater:

Auto-format•	  (ikke til pc)�  

 
Forstø�rrer automatisk billed�et for at 
ud�fy�ld�e skærmen�. Un�d�ertekstern�e forbliver 
sy�n�lige.

Bemærk   D
Vi an�befaler brug af Auto-format 
af hen�sy�n� til min�imal forvræn�gn�in�g af 
skærmbilled�et.

Super-zoom •	 (ikke til HD)� 

 
Fjern�er med� min�imal forvræn�gn�in�g d�e sorte 
bjælker i sid�ern�e på 4:3-ud�sen�d�elser.

4:3•	  (ikke til HD)� 

 
Viser d�et klassiske 4:3-format.

Bemærk   D
kon�stan�t brug af billed�formatet 4:3 kan� 
forårsage skærmforvræn�gn�in�g. Vi an�befaler 
brug af Auto-format.

Filmformat 14:9•	  (ikke til HD)� 

 
Skalerer d�et klassiske 4:3-format til 14:9. 

Bemærk   D
kon�stan�t brug af billed�formatet 14:9 kan� 
forårsage skærmforvræn�gn�in�g.  
Vi an�befaler brug af Auto-format. 

Filmformat 16:9 •	 (ikke til HD)� 

 
Skalerer d�et klassiske 4:3-format til 16:9.

Bredformat•	  

 
Strækker d�et klassiske 4:3-format til 16:9

Ikke skalérbart•	  (kun� til HD og pc)� 

 
Maksimal skarphed� - d�og kan� d�er 
forekomme forvræn�gn�in�g i kan�tern�e.  
Der kan� d�esud�en� forekomme sorte  
bjælker ved� visn�in�g af billed�er fra pc.
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5�3�5 Justering af lydindstillinger

Dette afsn�it beskriver, hvord�an� ly�d�in�d�stillin�gern�e 
justeres.

Try�k på 1. MENU på fjern�betjen�in�gen�, og 
vælg Tv-menu > Tv-indstillinger > Lyd.

Try�k på 2. Æ for at åbn�e listen�. 

Lyd

Udligningsudstyr

Audiosprog

Lydstyrke
Balance

Dual I/II
Mono/Stereo

Surround-funktion

Hovedtelefonlyds..

Aut. volumenjust...

Delta-lydstyrke

Auto-surround

Tv-indstillinger

Lyd

Indstillingsassist...

Nulstil smart settings
Billede

Try�k på 3. Î eller ï for at vælge en� af 
fø�lgen�d�e in�d�stillin�gsmulighed�er:

•	 Equalizer  
Æn�d�rer ly�d�en�s bas og d�iskan�t. Vælg hver 
bjælke for at æn�d�re en� in�d�stillin�g. Du kan� 
også try�kke på farvetastern�e for at vælge  
en� forud�d�efin�eret equalizer-in�d�stillin�g:

Standard•	   
Equalizeren� in�d�stilles til n�eutral.

Tale•	   
Equalizer-in�d�stillin�gern�e optimeres til 
talebaseret ly�d�.

Multimedia•	   
In�d�stillin�ger optimeret til forskellige 
ly�d�ty�per.

Musik•	   
In�d�stillin�ger optimeret til musik.

•	 Lydstyrke  
Æn�d�rer ly�d�sty�rken�. 

Tip   E
Du kan� aktivere eller d�eaktivere  
ly�d�sty�rkebjælken�, d�er vises ved� æn�d�rin�g 
af ly�d�sty�rken�, ved� at try�kke på MENU på 
fjern�betjen�in�gen� og vælge Tv-menu > 

Installering > Foretrukne. Try�k på Æ for  
at åbn�e listen�, og vælg Lydstyrkebjælke til 
eller Lydstyrkebjælke fra.

•	 Balance  
In�d�stiller balan�cen� mellem ven�stre og hø�jre 
hø�jttaler, så d�en� stemmer bed�st overen�s 
med� ly�tteposition�en�.

•	 Audiosprog  
Viser d�e tilgæn�gelige aud�iosprog for en� 
d�igital kan�al (ikke tilgæn�gelig for an�aloge 
kan�aler)�. 

•	 Dual I/II  
Giver, såfremt d�isse er tilgæn�gelige, mulighed� 
for at vælge mellem to forskellige sprog.

•	 Mono/Stereo  
Hvis d�er ud�sen�d�es i stereo, kan� d�u vælge 
mellem mon�o og stereo.

•	 Surround-funktion  
Hvis surroun�d�-ly�d� er tilgæn�gelig, kan� d�u 
aktivere d�en� her for at få en� mere rumlig 
ly�d�oplevelse.

•	 Hovedtelefonlydstyrke  
Æn�d�rer ly�d�sty�rken� i tilslutted�e 
hoved�telefon�er.

Bemærk   D
Når d�er er tilsluttet hoved�telefon�er, 
kan� d�u try�kke på LYDLØS-kn�appen� på 
fjern�betjen�in�gen� for at slå ly�d�en� i tv’ets 
hø�jttalere fra. Hvis d�u try�kker på kn�appern�e 
LYDSTYRKE +/- aktiveres tv’ets 
hø�jttalere igen�.

•	 Automatisk volumenjustering 
Red�ucerer plud�selige ly�d�sty�rkeæn�d�rin�ger, 
f.eks. ved� skift til reklameblokke, eller n�år 
d�er skiftes fra én� kan�al til en� an�d�en�. Vælg 
Til eller Fra.

•	 Delta-lydstyrke  
Ud�lign�er ly�d�sty�rkeforskelle mellem kan�aler 
eller tilslutted�e en�hed�er. Du skal skifte til 
d�en� tilslutted�e en�hed�, fø�r d�u kan� æn�d�re 
d�elta-ly�d�sty�rken�.

•	 Auto-surround  
In�d�stiller automatisk tv’et til d�en�  
bed�ste surroun�d�-tilstan�d�, d�en� pågæld�en�d�e 
ud�sen�d�else måtte muliggø�re. Vælg Til eller 
Fra.
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5�4 Skift mellem tilstandene 
Butik og Hjem

Try�k på 1. MENU på fjern�betjen�in�gen�, 
og vælg Tv-menu > Installering > 
Foretrukne > Lokalitet.

Try�k på 2. Æ for at åbn�e men�uen� Lokalitet.

Brug 3. Î eller ï til at vælge tv-tilstan�d�en�:

Butik  •	
In�d�stiller “smart settin�gs” til Livagtig, 
hvilket er id�eelt i butiksmiljø�er. 
Mulighed�ern�e for at æn�d�re 
in�d�stillin�gern�e er begræn�sed�e.

Hjem•	   
Giver hjemmebrugere mulighed� for at 
æn�d�re alle tv-in�d�stillin�gern�e.

4. Try�k på OK for at bekræfte.

5. Try�k på MENU for at forlad�e men�uen�.

5�5 Brug af avancerede tekst-tv-
funktioner

Tv’et har en� 1.200-sid�ers hukommelse, som 
lagrer ud�sen�d�te tekst-tv-sid�er  
og -un�d�ersid�er. Tekst-tv-hukommelsen� min�d�sker 
sid�ein�d�læsn�in�gstid�en�.

5�5�1 Valg af tekst-tv-undersider

En� tekst-tv-sid�e kan� in�d�ehold�e flere un�d�ersid�er. 
Un�d�ersid�er vises i en� bjælke ved� sid�en� af 
hoved�sid�en�s n�ummer.

Try�k på 1. TELETEXT på fjern�betjen�in�gen�.

Vælg en� tekst-tv-sid�e.2. 

Try�k på 3. Í eller Æ for at vælge en� 
un�d�ersid�e.

5�5�2 Valg af  T�O�P�-tekst-tv-udsendelser

Oversigtssid�er (T.O.P.)� i forbin�d�else med� tekst-
tv-ud�sen�d�elser muliggø�r sprin�g fra ét emn�e til 
et an�d�et ud�en� brug af sid�en�umre. T.O.P.-tekst-tv 
ud�sen�d�es ikke på alle tv-kan�aler.

Try�k på 1. TELETEXT på fjern�betjen�in�gen�.

Try�k på 2. INFO.  

 
T.O.P.-oversigten� vises.

Brug 3. Í, Æ eller Î, ï til at vælge et emn�e.

Try�k på 4. OK for at få vist sid�en�.

5�5�3 Brug af tekst-tv med 
dobbeltskærm

Ved� aktiverin�g af d�obbeltskærmstekst-tv vises 
kan�alen� eller d�in� billed�kild�e i ven�stre sid�e af 
skærmen�. Tekst-tv vises i hø�jre sid�e.

Try�k på 1.  DOBBELTSKÆRM 
på fjern�betjen�in�gen� for at aktivere 
d�obbeltskærmstekst-tv.

Try�k på 2.  igen� for at få vist n�ormalt  
tekst-tv.

Try�k på 3. TELETEXT for at slå tekst-tv fra.

5�5�4 Søgning i tekst-tv

Sprin�g hurtigt til et emn�e, d�er er kn�y�ttet til en� 
række sid�en�umre, eller sø�g efter bestemte ord� 
på tekst-tv-sid�ern�e.

Try�k på 1. TELETEXT på fjern�betjen�in�gen�.

Try�k på 2. OK for at fremhæve d�et fø�rste ord� 
eller n�ummer.

Try�k på 3. Î, ï eller Í, Æ for at sprin�ge til 
d�et n�æste ord� eller n�ummer på sid�en�.

Try�k på 4. OK for at sø�ge efter en� sid�e, 
d�er in�d�ehold�er d�et fremhæved�e ord� eller 
n�ummer.

Try�k på 5. Î, in�d�til d�er ikke er fremhævet ord� 
eller n�umre, for at forlad�e Søg.
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5�5�5 Forstørrelse af tekst-tv-sider

Du kan� forstø�rre tekst-tv-sid�en�, så d�en� bliver 
mere behagelig at læse.

Try�k på 1. TELETEXT på fjern�betjen�in�gen�, 
og vælg en� tekst-tv-sid�e.

Try�k på 2. OPTION på fjern�betjen�in�gen� for 
at forstø�rre d�en� ø�verste d�el af sid�en�. 

Try�k på 3. OPTION igen� for at få vist d�en� 
forstø�rred�e n�ed�erste d�el af sid�en�.

Try�k på 4. Î eller ï for at rulle igen�n�em d�en� 
forstø�rred�e sid�e.

Try�k på 5. OPTION igen� for at ven�d�e tilbage 
til d�en� n�ormale sid�e.

5�5�6 Brug af tekst-tv-menuen

Med� valgmulighed�ern�e i tekst-tv-men�uen� kan� 
d�u få vist skjulte oply�sn�in�ger, skifte automatisk 
til un�d�ersid�er og skifte tegn�sæt.

Try�k på 1. TELETEXT på fjern�betjen�in�gen�.

Try�k på 2. MENU. Tekst-tv-menuen vises. 

Menu
Afsløre

Sprog
Bladre i undersider

Gr. II
Fra

Fra

Try�k på 3. Î eller ï for at vælge en� 
in�d�stillin�gsmulighed�.

•	 Afsløre  
Skjul eller vis skjulte oply�sn�in�ger på en�  
sid�e, herun�d�er f.eks. lø�sn�in�ger på gåd�er  
eller opgaver.

•	 Bladre i undersider  
Hvis d�en� valgte sid�e har un�d�ersid�er, kan� d�u 
gen�n�emgå un�d�ersid�ern�e automatisk.

•	 Sprog  
Nogle sprog ben�y�tter an�d�re tegn�sæt. Hvis 
d�u bruger et an�d�et sprog, skal d�u skifte til 
d�en� relevan�te sproggruppe for at få vist 
teksten� korrekt.

4. Try�k på OK for at æn�d�re en� in�d�stillin�g:

5.  Try�k på MENU for at forlad�e Tekst-tv-
menuen.

6. Try�k på TELETEXT for at slå tekst-tv fra.

5�5�7 Brug af digitale teksttjenester  
(kun Storbritannien)

Visse d�igitale tv-kan�aler i Storbritan�n�ien� (f.eks. 
BBC1)� ud�sen�d�er d�ed�ikeret d�igital tekst eller 
in�teraktive tjen�ester. Disse tjen�ester fun�gerer 
som n�ormalt tekst-tv bortset fra, at d�er 
her også kan� n�avigeres med� tal-, farve- og 
n�avigation�stastern�e.

Try�k på 1. TELETEXT på fjern�betjen�in�gen�.

Try�k på 2. Î, ï eller Í, Æ for at vælge eller 
fremhæve emn�er.

Try�k på en� af farvetastern�e for at vælge en� 3. 
in�d�stillin�gsmulighed�.

Try�k på 4. OK for at bekræfte eller aktivere.

Try�k på 5. MHEG Cancel for at an�n�ullere 
d�igitale teksttjen�ester eller in�teraktive 
tjen�ester.

Forsigtig   C
Digitale teksttjen�ester er blokeret, n�år d�er 
ud�sen�d�es un�d�ertekster, og Undertekst 
til er in�d�stillet i men�uen� Muligheder som 
beskrevet i afsnit 5.9 Undertekster.

5�5�8 Brug af tekst-tv 2�5

Hvis tv-kan�alen� ud�sen�d�er tekst-tv 2.5, opn�ås 
d�er mulighed� for flere farver og bed�re grafik 
en�d� ved� n�ormalt tekst-tv. Tekst-tv 2.5 er 
aktiveret som stan�d�ard�.
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Try�k på 1. MENU på fjern�betjen�in�gen�, 
og vælg Tv-menu > Installering > 
Foretrukne > Tekst-tv 2�5.

Try�k på 2. Æ for at åbn�e listen�.

Vælg 3. Til eller Fra.

Try�k på 4. OK for at æn�d�re in�d�stillin�gen�.

5�6 Oprettelse af favoritlister

Brug listen� Alle kanaler, eller opret d�in� egen� 
favoritliste med� d�in�e foretrukn�e tv-kan�aler 
og rad�iostation�er. Hvert familiemed�lem kan� 
oprette sin� egen� favoritliste.

5�6�1 Valg af en favoritliste

Try�k på 1. OK på fjern�betjen�in�gen�. Du 
kan� også try�kke på MENU og vælge 
Kanalliste. Hvis d�er er tale om en� n�y� 
in�stallation�, vises listen� Alle kanaler.  

A

Alle kanaler

....
EXT 3
HDMI ...

3 Digitale kanaler 2
4 Radiokanaler 1

2 Digitale kanaler 1
1 Analoge kanaler 1

....

Vælg liste
 
Hvis d�er ikke er tale om en� n�y� in�stallation�, 
vises d�en� sen�est valgte favoritliste.

Try�k på d�en� rø�d�e tast for at få vist alle 2. 
favoritlister.

Try�k på 3. Î eller ï for at vælge en� liste.

Try�k på 4. OK. Den� valgte favoritliste vises.

Try�k på 5. OK igen� for at afslutte.

5�6�2 Oprettelse af en favoritliste

Try�k på 1. OK på fjern�betjen�in�gen�. Den� 
sen�est valgte liste vises.

Try�k på d�en� rø�d�e tast for at få vist alle 2. 
favoritlistern�e.

Try�k på 3. Î eller ï for at vælge en� liste.

Try�k på 4. OK.

Try�k på d�en� grø�n�n�e tast for at skifte til 5. 
tilstan�d�en� Redigér. Den� valgte liste viser 
en� komplet kan�alliste.

Try�k på 6. Î eller ï for at fremhæve en� kan�al.

Try�k på 7. OK for at markere (eller afmarkere)� 
d�en� fremhæved�e kan�al. kan�alen� fø�jes til 
(eller fjern�es fra)� d�en� valgte liste.

Try�k på d�en� grø�n�n�e tast igen� for at afslutte 8. 
tilstan�d�en� Redigér. Den� æn�d�red�e kan�alliste 
vises igen�.

5�6�3 Valg af en kanal fra en favoritliste

Try�k på 1. OK på fjern�betjen�in�gen�. Den� 
sen�est åbn�ed�e kan�alliste vises.

Brug 2. Î eller ï til at fremhæve en� kan�al.

Try�k på 3. OK. Tv’et skifter til d�en� 
pågæld�en�d�e kan�al.

Tip  E

Try�k på •	 PROGRAM (P) +/- på 
fjern�betjen�in�gen� for at gen�n�emsø�ge 
kan�alern�e på d�in� favoritliste.
Du kan� vælge kan�aler, d�er ikke er med� på •	
d�in� liste, ved� at try�kke på taltastern�e.
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5�7 Brug af elektronisk 
programoversigt (EPG)

EPG viser en� programoversigt på skærmen� 
over plan�lagte d�igitale tv-programmer. Den�n�e 
guid�e er ikke tilgæn�gelig i forbin�d�else med� 
an�aloge kan�aler. Man� kan� n�avigere, vælge og få 
vist programmern�e efter tid�, titel eller gen�re. 

Der er to ty�per EPG, “Now and Next” og 
“7 or 8 day”. “Now and Next” er altid� 
tilgæn�gelig, men�s “7 or 8 day” kun� fin�d�es i 
visse lan�d�e. 

I EPG-men�uen� kan� d�u:
Få vist en� liste over d�e d�igitale programmer, •	
d�er ud�sen�d�es i ø�jeblikket
Få vist foreståen�d�e programmer•	
Gruppere programmer efter gen�re•	
In�d�stille påmin�d�elser ved� programstart•	
Defin�ere foretrukn�e EPG-kan�aler•	

5�7�1 Aktivering af elektronisk 
programoversigt (EPG)

Bemærk   D
Fø�rste gan�g d�u bruger EPG, bliver d�u 
muligvis bed�t om at foretage en� opd�aterin�g. 
Hvis d�et skulle være tilfæld�et, skal d�u fø�lge 
in�struktion�ern�e på skærmen�.

Try�k på 1.  GUIDE på fjern�betjen�in�gen�. 

 
Du kan� også try�kke på MENU og vælge 
Programmets vejledn.

Fø�lgen�d�e EPG-ty�per vises:

“Now and Next” 
Der vises d�etaljered�e oply�sn�in�ger om d�et 
aktuelle program.

26   BBC1 Tir, 12 Sep            09:17

Titel : Commonwealth Games

Info: 7:50 - 12:30 : 280 min.
..........

Afslut
Tryk på - P + for at skifte kanal.

Næste

 
Eller 
“7 or 8 day” 
Det kan� tage n�ogen� tid� at hen�te “7 or 8 
day”-EPG-d�ata. Når d�ataen�e er hen�tet, 
vises en� liste over tv-programmer. 

Programmets vejledn. Tir, 12 Sep

09:55

BBC ONE

BBC TWO

five

BBC THREE

BBC FOUR

abc1

09:50    Tweenies

09:00    The Wright Stuff

05:32    This is BBC THREE

05:32    This is BBC FOUR

09:20    Moonlighting

12:30    Commonwealth

10:15    Something Special

10:30    Trisha Goddard

12:00    This is BBC THREE

12:00    This is BBC FOUR

10:15    Daddio

Omkring Næste

07:50    Commonwealth

13:50    Anastasia      0010 - EEN 
Husk Se InfoGå til ...

2.  Brug farvetastern�e på fjern�betjen�in�gen� til at 
aktivere d�e tilgæn�gelige han�d�lin�ger:

Næste  •	
Viser oply�sn�in�ger om d�et n�æste 
program.

Husk•	   
Markerer et program som en� 
påmin�d�else.

Se•	   
Se eller ly�t til et aktuelt program.

Gå til���•	   
Sprin�ger til d�en� n�æste eller foregåen�d�e 
d�ag.

Info•	   
Hvis d�isse er tilgæn�gelige, vises 
oply�sn�in�ger om et valgt program.

3. Try�k på  GUIDE for at afslutte EPG.
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5�7�2 Mere om EPG-typen “7 or 8 day”
Sø�gn�in�g efter gen�re, fastlæggelse af påmin�d�elser 
og flere fun�ktion�er er tilgæn�gelige via men�uen� 
Programguid�e.

Try�k1.  på  GUIDE på fjern�betjen�in�gen�.

Try�k på 2. MENU på fjern�betjen�in�gen�. 
Men�uen� Programmet vejledn� vises. 

Hvad er det ?

12:30 South Today

13:00 In aller Freund

11:50 Working Lunch
11:55 Melrose Place

Programm. vejledn.

Foretrukne EPG-kan.
Modtage EPG-data

Hvad er det ?
Søge efter genre
Fastlagt påmindelse

Try�k på 3. Î eller ï for at vælge et 
men�upun�kt.
Try�k på 4. Æ for at starte.
Try�k på 5. Î eller ï for at vælge.
Try�k på 6. OK eller d�en� grø�n�n�e tast for at 
aktivere valget.
Try�k på 7.  GUIDE for at afslutte EPG.
Bemærk   D
Det er kun� d�e kan�aler, som er markeret 
som foretrukn�e EPG-kan�aler, d�er vises i 
men�uen� Programmets vejledn.

5�8 Brug af timere og 
børnesikring

Dette afsn�it beskriver, hvord�an� d�u kan� tæn�d�e 
og slukke for tv’et på bestemte tid�spun�kter,  
og hvord�an� bø�rn�esikrin�g fun�gerer.

5�8�1 Automatisk omskiftning af tv’et til 
standby (indslumringstimer)

In�d�slumrin�gstimer sætter tv’et i stan�d�by�tilstan�d� 
efter et forud�d�efin�eret tid�srum.

Try�k på 1. MENU på fjern�betjen�in�gen�, 
og vælg Tv-menu > Muligheder > 
Indslumringstimer.
Try�k på 2. Æ for at åbn�e 
Indslumringstimer-bjælken�.
Try�k på 3. Î eller ï for at in�d�stille 
in�d�slumrin�gstid�en�. Tid�en� kan� være op  
til 180 min�utter i trin� à fem min�utter.  

Hvis tid�en� in�d�stilles til n�ul min�utter,  
er in�d�slumrin�gstimeren� d�eaktiveret.
Try�k på 4. OK for at aktivere 
In�d�slumrin�gstimer.
Bemærk   D
Du kan� til en�hver tid� slukke tv’et tid�ligere 
eller n�ulstille in�d�slumrin�gstimeren� un�d�er 
n�ed�tællin�gen�.

5�8�2 Automatisk tænding af tv’et 
(Timer til)

Timer til tæn�d�er tv’et på en� bestemt kan�al på 
et bestemt tid�spun�kt fra stan�d�by�.

Try�k på 1. MENU på fjern�betjen�in�gen�,  
og vælg Tv-menu > Muligheder > 
Timer til.
Try�k på 2. Æ for at åbn�e men�uen� Timer til.
Brug 3. Î eller ï, Í eller Æ til at vælge 
men�upun�ktern�e og in�d�stille en� kan�al, 
uged�ag, frekven�s og starttid�.
Try�k på 4. OK for at bekræfte.
Try�k på 5. MENU for at forlad�e men�uen�.
Tip   E
Hvis d�u vil d�eaktivere Timer til, skal d�u 
vælge Fra i men�uen� Timer til.

5�8�3 Låsning af tv-kanaler eller 
tilsluttede enheder (børnesikring)

Lås tv-kan�aler eller tilsluttet ud�sty�r med� en� 
firecifret kod�e for at forhin�d�re bø�rn� i at se 
uegn�et in�d�hold�.

Sådan indstilles eller ændres 
børnesikringskoden

Try�k på1.  MENU på fjern�betjen�in�gen�, og 
vælg Tv-menu > Muligheder > Indstil 
kode eller Ændre kode.
Try�k på 2. Æ for at åbn�e kod�eopsætn�in�gen�.
In�d�tast kod�en� ved� hjælp af taltastern�e. 3. 
Men�uen� Muligheder vises igen� sammen� 
med� en� bekræftelsesmed�d�elelse om, at 
kod�en� er oprettet eller æn�d�ret.
Tip   E
Hvis d�u glemmer kod�en�, kan� d�u in�d�taste 
“8888” for at tilsid�esætte alle eksisteren�d�e 
kod�er. 
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Sådan åbnes menuen Børnesikring

Try�k på 1. MENU på fjern�betjen�in�gen�, vælg 
Tv-menu > Muligheder > Børnesikring, 
og try�k på Æ for at in�d�taste kod�en�.

In�d�tast kod�en� ved� hjælp af taltastern�e.2. 

Sådan låses eller oplåses alle kanaler og 
tilsluttede enheder

I men�uen� 1. Børnesikring skal d�u vælge Lås 
eller Lås op.

Try�k på 2. OK.

Sådan låses et program eller alle kanaler 
fra et bestemt tidspunkt

I men�uen� 1. Børnesikring skal d�u vælge 
Personlig lås. 

Personlig lås

Lås efter
Kanallås
Forældrevurdering

Børnesikring

Lås
Personlig lås
Lås op

Try�k på 2. Æ for at åbn�e men�uen� Personlig 
lås.

Try�k på 3. Æ igen� for at åbn�e men�uen� Lås 
efter.

Vælg 4. Til for at aktivere Timer lock.

Try�k på 5. Í.

Vælg 6. Tid.

Try�k på 7. Æ.

In�d�tast klokkeslættet med� 8. Î eller ï og Æ.

Try�k på 9. OK.

Sådan låses en eller flere kanaler og 
tilsluttede enheder

I men�uen� 1. Børnesikring skal d�u vælge 
Personlig lås.

Try�k på 2. Æ for at starte.

Try�k på 3. Î eller ï for at vælge Kanallås.

Try�k på 4. Æ.

Try�k på 5. Î eller ï for at vælge kan�alen� eller 
en�hed�en�, d�er skal låses eller låses op.

Ved� hvert en�kelt valg skal d�u try�kke på 6. OK 
for at låse kan�alen� eller en�hed�en� eller låse 
d�en� op.

Sådan indstilles forældrevurderinger

Visse d�igitale tv-station�er har ald�ersgræn�ser på 
d�eres programmer. Du kan� in�d�stille tv’et til kun� 
at vise programmer med� ald�ersgræn�ser, som 
egn�er sig til d�it barn�.

I men�uen� 1. Børnesikring skal d�u vælge 
Personlig lås.

Try�k på 2. Æ for at starte.

Try�k på 3. Î eller ï for at vælge 
Forældrevurdering.

Try�k på 4. Æ.

Try�k på 5. Î eller ï for at vælge en� 
ald�ersgræn�se.

Try�k på 6. Menu for at forlad�e men�uen� 
Børnesikring.

5�9 Brug af undertekster

Un�d�ertekster kan� aktiveres for hver en�kelt 
tv-kan�al. Un�d�ertekster ud�sen�d�es via tekst-tv 
eller d�igitale DVB-T-ud�sen�d�elser. Ved� d�igitale 
ud�sen�d�elser er d�er d�esud�en� mulighed� for at 
vælge et foretrukket un�d�ertekstsprog.

5�9�1 Aktivering af undertekster på 
analoge tv-kanaler

Vælg en� an�alog tv-kan�al.1. 

Try�k på 2. TELETEXT på fjern�betjen�in�gen�.

In�d�tast d�et trecifred�e sid�en�ummer på 3. 
un�d�ertekstsid�en�.

Try�k på 4. TELETEXT for at slå tekst-tv fra.

Try�k på 5. MENU på fjern�betjen�in�gen�, 
og vælg Tv-menu > Muligheder > 
Undertekst.

Try�k på 6. Æ for at åbn�e listen�. 
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Muligheder

Undertekst
Undertekstsprog
Indslumringstimer
Børnesikring
Indstil/Ændre kode
Timer Til
Fælles interface
Demo

Tv-menu

Muligheder
Installering
Opgrad... software

Tv-indstillinger

Try�k på 7. Î eller ï for at vælge Til og få vist 
un�d�ertekster altid� eller Til ved tavs lyd 
for kun� at få vist un�d�ertekster, n�år ly�d�en� er 
d�æmpet med� tasten�  på fjern�betjen�in�gen�.

Try�k på 8. OK for at ven�d�e tilbage til men�uen� 
Muligheder.

Bemærk   D
Du skal gen�tage d�en�n�e proced�ure for 
at aktivere un�d�ertekster på hver en�kelt 
an�aloge kan�al.

5�9�2 Aktivering af undertekster på 
digitale tv-kanaler

Gen�tag trin� 5 til 8 i afsnit 5.9.1 Aktivering af 
undertekster på analoge tv-kanaler.

5�9�3 Valg af undertekstsprog på digitale 
tv-kanaler

Bemærk   D
Hvis d�u vælger et un�d�ertekstsprog på en� 
d�igital tv-kan�al som beskrevet n�ed�en�for, 
vil d�et foretrukn�e un�d�ertekstsprog, d�er er 
in�d�stillet i men�uen� Installering, mid�lertid�igt 
blive tilsid�esat.

Try�k på 1. MENU på fjern�betjen�in�gen�, 
og vælg Tv-menu > Muligheder > 
Undertekstsprog. 

Try�k på 2. Æ for at åbn�e listen� over 
tilgæn�gelige sprog.

Try�k på 3. Î eller ï for at vælge et 
un�d�ertekstsprog.

Try�k på 4. OK.

5�10 Se fotos, og lyt til musik

Tilslut en� ekstern� USB-en�hed�, og få vist billed�er 
(kun� JPEG-format)�, eller ly�t til musik (kun� MP3-
format eller lin�eære PCM-formater)�.

Bemærk   D
Philips kan� ikke hold�es an�svarlig, hvis USB-
en�hed�en� ikke un�d�erstø�ttes, ligesom Philips 
ikke påtager sig n�ogen� hæftelse for skad�er 
eller d�atatab.

5�10�1 Tilslutning af USB-enheden

Tilslut USB-en�hed�en� til USB-porten� på sid�en� 
af tv’et, men�s tv’et er tæn�d�t. Hoved�men�uen� 
vises automatisk, og n�avn�et på USB-en�hed�en� 
fremhæves ved� sid�en� af Multimedia. 

Fjernsyn

Multimedia

Tv-menu

Kanalliste

Programmets vejledn.

Bemærk   D
Se afsnit 7.1 Oversigt over tilslutninger for at 
få en� beskrivelse af tilslutn�in�gern�e på sid�en�, 
herun�d�er bl.a. USB-porten�.

5�10�2 Afbrydelse af USB-enheden

Forsigtig   C
For at un�d�gå at beskad�ige USB-en�hed�en� skal 
d�u altid� fø�lge n�ed�en�ståen�d�e proced�ure ved� 
afbry�d�else.

Try�k på 1. MENU på fjern�betjen�in�gen� for at 
lukke men�uen� Multimedia.

Ven�t fem sekun�d�er, fø�r d�u afbry�d�er  2. 
USB-en�hed�en�.

5�10�3 Visning af dine fotos

Efter at have tilsluttet USB-en�hed�en� til tv’et 1. 
skal d�u try�kke på Æ for at åbn�e men�uen� 
Multimedia. Billede fremhæves. 
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Billede

Afrika_2001
Paris_2006
My_car.jpg
Jean.jpg
Mary.jpg

USB

Musik
Billede

Try�k på 2. Æ for at åbn�e mappen� Billede.

Try�k på 3. Î eller ï for at vælge et billed�e 
eller et billed�album på USB-en�hed�en�. 

Jean.jpg
Mary.jpg

Billede Afrika_2001

Kenya.jpg
Congo.jpg
Victoria.jpg
Dakar.jpg
Cairo.jpg

Paris_2005
My_car.jpg

Afrika_2001

 

Afrika_2001 Afrika_2001

Kenya.jpg
Congo.jpg
Victoria.jpg
Dakar.jpg
Cairo.jpg

Kenya.jpg

Try�k på 4. OK for at få vist billed�et eller 
igan�gsætte et d�iasshow med� billed�ern�e i 
albummet.

Try�k på •	 OK for at hold�e pause i 
d�iasshowet. Try�k på OK igen� for at 
gen�starte.
Try�k på en� af d�e fire farvetaster på •	
fjern�betjen�in�gen� for at ud�fø�re d�en� 
tilsvaren�d�e han�d�lin�g, som vises n�ed�erst 
på skærmen�. 
Try�k på d�en� blå tast for at stoppe •	
d�iasshowet og få vist flere fun�ktion�er. 
Hvis fun�ktion�sbjælken� forn�ed�en� 
forsvin�d�er, skal d�u try�kke på en� af 
farvetastern�e for at få d�en� vist igen�.

5.  Try�k på Í, og vælg et an�d�et billed�e eller et 
an�d�et album. 

Indstillinger for diasshow

Ingen detaljer/Flere detaljer•	   
Viser billed�n�avn�et, d�atoen�, stø�rrelsen� og d�et 
n�æste billed�e i d�iasshowet.

Overgange•	   
Viser listen� over mulige overgan�ge mellem 
billed�ern�e. Try�k på Î eller ï for at vælge, 
og try�k på OK for at aktivere.
Billedfrekvens•	   
In�d�stiller tid�sforsin�kelsen� mellem 
billed�overgan�ge: Lille, Middel eller  
Lang tid.
Rotér•	   
Roterer et billed�e.
Zoom•	   
Viser en� liste over tilgæn�gelige 
zoomforstø�rrelser.
Start show/Stop show•	   
Starter og stan�d�ser et d�iasshow.

5�10�4 Visning af billeder som thumbnails 
(miniaturer)

Med� thumbn�ails kan� d�u få vist billed�album i et 
oversigtsformat.

Vælg et billed�album.1. 

Try�k på 2. Æ for at åbn�e billed�listen�.

Try�k på d�en� grø�n�n�e tast.3. 

Try�k på 4. Î eller ï, Í eller Æ for at 
fremhæve et billed�e.

Try�k på 5. OK for at få vist billed�et.

Try�k på 6. Í for at ven�d�e tilbage til  
thumbn�ail-oversigten�.

Try�k på d�en� grø�n�n�e tast igen� for at ven�d�e 7. 
tilbage til billed�listen�.

5�10�5 Lyt til musik

Efter at have tilsluttet USB-en�hed�en� til tv’et 1. 
skal d�u try�kke på Æ for at åbn�e men�uen� 
Multimedia. 

Vælg 2. Musik, og try�k d�erefter på Æ for at 
åbn�e mappen� Musik.

Try�k på 3. Î eller ï for at vælge en� san�g eller 
et musikalbum.
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Try�k på 4. OK for at afspille d�en� valgte san�g 
eller d�et valgte album.

Musikindstillinger

Ingen detaljer/Flere detaljer•	   
Viser filn�avn�et.

Repeat one/all•	   
Gen�tager en� san�g eller et album.

Shufflefunktion•	   
Afspiller san�ge i tilfæld�ig rækkefø�lge.

5�10�6 Visning af et diasshow med musik 

Du kan� få vist et d�iasshow beståen�d�e af d�in�e 
gemte billed�er med� tilhø�ren�d�e baggrun�d�smusik.

Vælg fø�rst et musikalbum, og try�k d�erefter 1. 
på OK.

Vælg et album, d�er skal vises, og try�k 2. 
d�erefter på OK.

5�11 Lyt til digitale radiokanaler

Hvis d�igital ud�sen�d�else er til råd�ighed�, 
bliver d�igitale rad�iokan�aler in�d�stillet un�d�er 
in�stallation�en�. Hvis d�u vil æn�d�re rad�iokan�alern�es 
rækkefø�lge, skal d�u læse afsnit 6.5 Ændring af 
kanalernes rækkefølge. 

Try�k på 1. OK på fjern�betjen�in�gen�. Men�uen� 
Alle kanaler vises.

Brug taltastern�e til at vælge en� rad�iokan�al.2. 

Try�k på 3. OK.

5�12 Opdatering af tv-softwaren

Philips arbejd�er hele tid�en� på at forbed�re 
prod�uktern�e, og vi an�befaler på d�et kraftigste, 
at d�u opd�aterer tv-softwaren�, n�år opd�aterin�ger 
er tilgæn�gelige. Tilgæn�gelighed� fremgår på  
www.philips.com/support.

5�12�1 Kontrollér din aktuelle 
softwareversion

Try�k på •	 MENU på fjern�betjen�in�gen�, 
og vælg Tv-menu > Opdatering 
af software > Aktuel software-
information.

5�12�2 Kontrollér, om 
softwareopdateringer er 
tilgængelige

Philips ud�sen�d�er regelmæssigt med�d�elelser 
d�igitalt og beken�d�tgø�r, n�år n�y�e 
softwareopd�aterin�ger er tilgæn�gelige:

Try�k på •	 MENU på fjern�betjen�in�gen�, 
og vælg Tv-menu > Opdatering af 
software > Annonce.

5�12�3 Opdatering af software  
(digitale udsendelser)

Hvis d�u bruger d�igitale ud�sen�d�elser 
(DVB-T)�, mod�tager d�it tv automatisk 
softwareopd�aterin�ger. Hvis d�u mod�tager en� 
besked� på skærmen�, om at d�u skal opd�atere  
d�in� software:

Vælg •	 Nu (an�befales)� for at opd�atere 
softwaren� med� d�et samme.

Vælg •	 Senere for at blive påmin�d�et om 
opd�aterin�gen� sen�ere.

Vælg •	 Afbryd for at forlad�e opd�aterin�gen� 
(an�befales ikke)�. Hvis d�u an�n�ullerer 
opd�aterin�gen�, kan� d�u opd�atere softwaren� 
man�uelt ved� at try�kke på MENU og  
vælge Tv-menu > Opdatering af  
software > Lokale opdateringer.  
Fø�lg in�struktion�ern�e på skærmen�.
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5�12�4 Opdatering af software  
(analoge udsendelser)

Bemærk   D
Fø�r d�u ud�fø�rer d�en�n�e proced�ure, skal d�u 
sø�rge for:

At d�u har tid� til at gen�n�emfø�re hele •	
opd�aterin�gen�.
At d�u har en� USB-lageren�hed� med� min�d�st •	
64 MB lagerplad�s.
At d�u har ad�gan�g til en� computer med� en� •	
USB-port og in�tern�etad�gan�g.

Try�k på 1. MENU på fjern�betjen�in�gen�, 
og vælg Tv-menu > Opdatering af 
software > Opdaterings-assistent.

Vælg 2. Start nu.

Isæt USB-en�hed�en�, og try�k på d�en� grø�n�n�e 3. 
tast. En� id�-fil kopieres til USB-en�hed�en�.

Try�k på d�en� grø�n�n�e tast for at afslutte.4. 

Slut USB-en�hed�en� til computeren�.5. 

På computeren� skal d�u åbn�e USB-en�hed�en� 6. 
og d�obbeltklikke på HTML-filen� “Upd�ate”.

Fø�lg in�struktion�ern�e på skærmen� for at 7. 
færd�iggø�re opd�aterin�gen�.
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6 Installation af kanaler
Fø�rste gan�g d�u kon�figurerer d�it tv, bliver d�u 
bed�t om at vælge et passen�d�e men�usprog  
og om at ud�fø�re automatisk in�stallation� af alle 
tv-kan�aler og d�igitale rad�iokan�aler (hvis såd�an�n�e 
er tilgæn�gelige)�.

Dette kapitel in�d�ehold�er in�struktion�er om 
gen�in�stallation� af kan�aler samt om an�d�re n�y�ttige 
fun�ktion�er til in�stallation� af kan�aler.

Bemærk  D
Gen�in�stallation� af kan�aler æn�d�rer listen� 
Alle kanaler.

6�1 Automatisk installation  
af kanaler

Dette afsn�it beskriver, hvord�an� d�er sø�ges efter 
og lagres kan�aler automatisk. In�struktion�ern�e 
gæld�er båd�e an�aloge og d�igitale kan�aler.

Trin 1 Vælg dit menusprog

Bemærk   D
Gå til Trin 2 Vælg dit land, hvis d�in�e 
sprogin�d�stillin�ger er korrekte. 

Try�k på 1. MENU på fjern�betjen�in�gen�, og 
vælg Tv-menu > Installering > Sprog > 
Menusprog. 

MenusprogSprog

Menusprog
Primært lydsprog
Sekundær lydsprog
Primært undertekst
Sekundær undertekst

Hørehæmmet

Español
Français
Hrvatski
Italiano
Magyar

English

Primært tekst-tv

Sekundær tekst-tv ...

Try�k på 2. Æ for at gå in�d� i men�uen� 
Menusprog.

Try�k på 3. Î eller ï for at vælge d�it sprog.

Try�k på 4. OK for at bekræfte.

Try�k på 5. Í to gan�ge for at ven�d�e tilbage til 
men�uen� Installering. 

Sprog

Menusprog
Primært lydsprog

Sekundær lydsprog

Hørehæmmet

Sekundær undertekst

Sekundær lydsprog

Installering

Sprog
Tidszone
Kanalinstallation
Foretrukne 
Tilslutninger
Fabriksindstillinger Primært tekst-tv

Sekundær tekst-tv

Ud� over men�usproget kan� d�u kon�figurere 6. 
fø�lgen�d�e sprogin�d�stillin�ger via men�uen� 
Sprog (kun� d�igitale kan�aler)�:

Primært/sekundær lydsprog•	  
Vælg primære og sekun�d�ære ly�d�sprog til d�e 
d�igitale kan�aler.

Primært/sekundær undertekst •	
Vælg primære og sekun�d�ære sprog til 
un�d�ertekster til d�e d�igitale kan�aler.

Primært/sekundær tekst-tv •	
Vælg primære og sekun�d�ære sprog til  
tekst-tv til d�e d�igitale kan�aler.

H•	 ørehæmmet 
Vælg Til for at få vist un�d�ertekster med� 
primært og sekun�d�ært ly�d�sprog. 

Trin 2 Vælg dit land
Vælg d�et lan�d�, d�u befin�d�er d�ig i. Tv’et in�stallerer 
og ord�n�er kan�alern�e i overen�sstemmelse med� 
d�it lan�d�.

Bemærk  D
Gå til Trin 3 Vælg Antenne eller Kabel, hvis 
d�in�e lan�d�ein�d�stillin�ger allered�e er korrekte. 

I men�uen� 1. Installering skal d�u try�kke på ï 
for at vælge Kanalinstallation.

Try�k på 2. Æ for at åbn�e listen�.  
Auto-installation er fremhævet.

Try�k på 3. Æ for at vælge Start nu�

Try�k på 4. OK for at bekræfte.

Try�k på 5. Î eller ï for at vælge d�it lan�d�.

Try�k på 6. Næste. 
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Trin 3 Vælg Antenne eller Kabel  
(kun DVB-C)

Bemærk  D
Den�n�e in�d�stillin�g vises kun�, hvis d�it lan�d� 
un�d�erstø�tter DVB-C (Digital Vid�eo 
Broad�castin�g-Cable)�. Gå til Trin 4 Installation 
af kanaler, hvis DVB-C ikke er tilgæn�gelig  
i d�it lan�d�. 

Try�k på 1. Î eller ï for at vælge Antenne 
eller Kabel.  
Valg af Antenne in�stallerer kan�aler, d�er 
er tilgæn�gelige via DVB-T (Digital Vid�eo 
Broad�castin�g-Terrestrial)�. Valg af Kabel 
in�stallerer kan�aler, d�er er tilgæn�gelige via 
DVB-C.

Try�k på 2. Næste.

Trin 4 Installation af kanaler 
Tv’et sø�ger efter og lagrer samtlige tilgæn�gelige 
d�igitale og an�aloge tv-kan�aler samt alle 
tilgæn�gelige d�igitale rad�iokan�aler.

ADVARSEL  C
Hvis d�u vælger Kabel i Trin 3 Vælg 
Antenne eller Kabel, bliver en� men�u med� 
Indstillinger tilgæn�gelig.  
Lad� in�d�stillin�gern�e være uæn�d�red�e, 
med�min�d�re d�in� DVB-C-ud�by�d�er oply�ser 
værd�ier for Netværksfrekvens, 
Netværks-ID eller Symbolhastighed. 
Bemærk, at hvis in�d�stillin�gen� 
Frekvensscanning sættes på Fuld,  
kan� d�et ud�vid�e in�stallation�stid�en� bety�d�eligt. 

Try�k på 1. Start for at starte in�stallation�en�. 
In�stallation�en� kan� tage et par min�utter.

Når d�en� er afsluttet, skal d�u try�kke på 2. 
Afslut for at ven�d�e tilbage til men�uen� 
Installation.

Try�k på 3. MENU for at forlad�e men�uen�.

Bemærk  D
Hvis d�u har ad�gan�g til DVB-T og DVB-C og 
vil have vist kan�aler fra begge n�etværk,  

skal d�u ud�fø�re kan�alin�stallation�en� to gan�ge 
– én� gan�g for DVB-T og én� gan�g for DVB-C. 
Efter in�stallation� skal d�u skifte mellem 
kan�alern�e, såd�an� som d�et er beskrevet 
i Afsnit 4.3 Adgang til DVB-C- og DVB-T-
kanalnetværk.

Tip  E
Når d�er bliver fun�d�et d�igitale tv-kan�aler,  
kan� d�er forekomme tomme kan�aln�umre  
i oversigten� over in�stallered�e kan�aler.  
Du	kan	omdøbe,	flytte	rundt	på	eller	fjerne	
gemte kan�aler. Se Afsnit 6.5 Omplacering af 
kanaler.

6�2 Manuel installation  
af kanaler

Dette afsn�it beskriver, hvord�an� d�u kan� sø�ge 
efter og lagre an�aloge tv-kan�aler man�uelt.

Trin 1 Vælg dit system

Bemærk  D
Gå til Trin 2 Søg efter, og gem nye tv-kanaler, 
hvis d�in�e sy�stemin�d�stillin�ger er korrekte. 

Try�k på 1. MENU på fjern�betjen�in�gen�, 
og vælg TV-menu > Installering > 
Kanalinstallation > Analog: manuel 
installering. 

Kanalinstallation Analog: Manuel installering

System

Søg
Finjustering

Opdatér aktuel kanal

Gem som ny kanal

Auto-installation

Installation opdateres

Digital: Testmodtagelse

Analog: Manuel installering

Omflytte

Installationstilstand

Try�k på 2. Æ for at gå in�d� i men�uen� 
Kanalinstallation. System er fremhævet.

Try�k på 3. Æ for at åbn�e listen� System.

Try�k på 4. Î eller ï for at vælge d�it lan�d� eller 
d�in� region�.

Try�k på 5. Í for at ven�d�e tilbage til men�uen� 
Kanalinstallation.
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og vælg Tv-menu > Installering > 
Kanalinstallation > Omplacér.

Try�k på 2. Æ for at åbn�e listen� Omplacér.

Try�k på 3. Î eller ï på listen� Omplacér for 
at vælge kan�alen�, d�u vil omd�ø�be.

Try�k på d�en� rø�d�e tast.4. 

Try�k på 5. Í og Æ for at vælge tegn� eller  
Î og ï for at æn�d�re tegn�en�e. Mellemrum, 
tal (0-9)� og an�d�re specialtegn� fin�d�es mellem 
z og A.

Try�k på d�en� grø�n�n�e tast eller 6. OK for at 
afslutte.

Tip   E
Slet alle tegn�en�e ved� at try�kke på d�en� gule 
tast. Slet kun� d�et fremhæved�e tegn� ved� at 
try�kke på d�en� blå tast.

6.4	 Afinstallation	eller	
geninstallation af kanaler

Du kan� afin�stallere en� lagret kan�al eller 
gen�in�stallere en� afin�stalleret kan�al.

Try�k på 1. MENU på fjern�betjen�in�gen�, 
og vælg Tv-menu > Installering > 
Kanalinstallation > Omplacér.

Try�k på 2. Æ for at åbn�e listen� Omplacér.

Try�k på 3. Î eller ï for at vælge kan�alen�, d�er 
skal afin�stalleres eller gen�in�stalleres.

Try�k på d�en� grø�n�n�e tast for at afin�stallere 4. 
eller gen�in�stallere kan�alen�.

Try�k på 5. MENU for at forlad�e men�uen�.

6�5 Omplacering af kanaler

Try�k på 1. MENU på fjern�betjen�in�gen�, 
og vælg Tv-menu > Installering > 
Kanalinstallation > Omplacér.

Try�k på 2. Æ for at åbn�e listen� Omplacér.

Try�k på 3. Î eller ï for at vælge kan�alen�, d�er 
skal omplaceres.

Trin 2 Søg efter, og gem nye tv-kanaler

Try�k på 1. MENU på fjern�betjen�in�gen�, 
og vælg Tv-menu > Installering > 
Kanalinstallation > Analog: Manuel 
installering > Søg.

Try�k på 2. Æ for at åbn�e men�uen� Søg.

Try�k på d�en� rø�d�e tast, og brug taltastern�e 3. 
på fjern�betjen�in�gen� til man�uelt at in�d�taste 
d�en� trecifred�e frekven�s. Du kan� også try�kke 
på d�en� grø�n�n�e tast for at sø�ge efter d�en� 
n�æste kan�al automatisk.

Try�k på 4. Í, n�år d�en� n�y�e kan�al er fun�d�et.

Vælg 5. Gem som ny kanal for at gemme 
d�en� n�y�e kan�al un�d�er et n�y�t kan�aln�ummer.

Try�k på 6. Æ for at gen�n�emfø�re.

Try�k på 7. OK. Udført vises.

Try�k på 8. MENU for at forlad�e men�uen�.

6�2�1 Finjustering af analoge kanaler
Du kan� fin�justere an�aloge kan�aler man�uelt, hvis 
mod�tagekvaliteten� er d�årlig.

Try�k på 1. MENU på fjern�betjen�in�gen�, 
og vælg Tv-menu > Installering > 
Kanalinstallation > Analog: Manuel 
installering > Finjustering. 

Try�k på 2. Æ for at åbn�e men�uen� 
Finjustering.

Try�k på 3. Î eller ï for at justere frekven�sen�.

Try�k på 4. Í, n�år d�u er færd�ig.

Vælg 5. Opdatér aktuel kanal for at lagre 
d�en� fin�justered�e kan�al un�d�er d�et aktuelle 
kan�aln�ummer.

Try�k på 6. Æ for at gen�n�emfø�re.

Try�k på 7. OK. Udført vises.

Try�k på 8. MENU for at forlad�e men�uen�.

6�3 Omdøbning af kanaler

Try�k på 1. MENU på fjern�betjen�in�gen�, 
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Try�k på d�en� gule tast for at fly�tte kan�alen� 4. 
opad� på listen�, eller try�k på d�en� blå tast for 
at fly�tte kan�alen� n�ed�ad� på listen�.

Try�k på 5. MENU for at forlad�e men�uen�.

6�6 Manuel opdatering af 
kanallisten

Hvis tv’et befin�d�er sig i stan�d�by�tilstan�d�, 
foretages d�er en� opd�aterin�g hver morgen�. 
Den�n�e opd�aterin�g sammen�lign�er d�e kan�aler, 
d�er er lagret i tv’et, med� d�e kan�aler, d�er kan� 
mod�tages. Hvis en� kan�al er utilgæn�gelig, fjern�es 
d�en� automatisk fra kan�allisten�. Ud� over d�en� 
automatiske opd�aterin�g kan� d�u også opd�atere 
kan�allisten� man�uelt.

Try�k på 1. MENU på fjern�betjen�in�gen�, 
og vælg Tv-menu > Installering > 
Kanalinstallation > Installation 
opdateres.

Try�k på 2. Æ for at åbn�e men�uen� Installation 
opdateres. Start nu fremhæves.

Try�k på 3. OK.

Try�k på d�en� grø�n�n�e tast for at starte 4. 
opd�aterin�gen�. Dette kan� tage n�ogle få 
min�utter.

Når opd�aterin�gen� er gen�n�emfø�rt, skal d�u 5. 
try�kke på d�en� rø�d�e tast for at ven�d�e tilbage 
til men�uen� Kanalinstallation.

Try�k på 6. MENU for at forlad�e men�uen�.

6�7 Test af digital modtagelse

Hvis d�u ser d�igitale ud�sen�d�elser, kan� d�u 
kon�trollere kvaliteten� og sign�alsty�rken� på d�e 
d�igitale kan�aler. Dette giver d�ig mulighed� for at 
fly�tte og kon�trollere d�in� an�ten�n�e eller parabol.

Try�k på 1. MENU på fjern�betjen�in�gen�,  
og vælg Tv-menu > Installering >  
Kanalinstallation > Digital: 
Testmodtagelse.

Try�k på 2. Æ for at åbn�e men�uen� Digital: 
Testmodtagelse.

Try�k på 3. OK.

Try�k på d�en� grø�n�n�e tast for at starte 4. 
testen� automatisk, eller in�d�tast frekven�sen� 
på d�en� kan�al, d�u vil afprø�ve, man�uelt. Hvis 
sign�alkvaliteten� og -sty�rken� er d�årlig, skal 
d�u fly�tte an�ten�n�en� eller parabolen� og teste 
igen�.

Når d�u er færd�ig, skal d�u try�kke på d�en� 5. 
gule tast for at gemme frekven�sen�.

Try�k på d�en� rø�d�e tast for at ven�d�e tilbage 6. 
til men�uen� Kanalinstallation.

Try�k på 7. MENU for at forlad�e men�uen�.

Bemærk   D
Hvis d�u har y�d�erligere problemer med� 
mod�tagelsen� af d�in�e d�igitale programmer, 
skal d�u kon�takte en� specialist.

6�8 Start af demo
Try�k på d�en� rø�d�e tast på fjern�betjen�in�gen�. 1. 
Du kan� også try�kke på MENU på 
fjern�betjen�in�gen� og vælge Tv-menu > 
Muligheder > Demo.

Try�k på 2. Æ for at åbn�e men�uen� Demo.

Vælg en� d�emo, og try�k på 3. OK.

Try�k på d�en� rø�d�e tast for at afslutte.4. 

6�9 Nulstilling af tv’et til 
fabriksindstillingerne

Nulstillin�g af tv’et til fabriksin�d�stillin�gern�e 
gen�d�an�n�er d�e billed�- og ly�d�in�d�stillin�ger, d�er 
er foretaget som stan�d�ard�. In�d�stillin�gern�e for 
kan�alin�stallation� forbliver uæn�d�red�e.

Try�k på 1. MENU på fjern�betjen�in�gen�, 
og vælg Tv-menu > Installering > 
Fabriksindstilling.

Try�k på 2. Æ for at åbn�e men�uen� 
Fabriksindstilling. Genindstil  
fremhæves.

Try�k på 3. OK for at gen�in�d�stille 
fabriksin�d�stillin�gern�e.

Try�k på 4. MENU for at forlad�e men�uen�.
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7 Tilslutning af enheder

7�1 Oversigt over tilslutninger

Tilslutninger bagpå
1. EXT 1  
 Fø�rste SCART-tilslutn�in�g til d�vd�-afspillere,  
 vid�eobån�d�optagere, d�igitale mod�tagere,  
 spilkon�soller og an�d�re SCART-en�hed�er.  
 Un�d�erstø�tter Aud�io L/R, CVBS in�d�/ud�, RGB.

2. EXT 2  
 An�d�en� SCART-tilslutn�in�g. Un�d�erstø�tter  
 Aud�io L/R, CVBS in�d�/ud�, RGB.

3. EXT 3  
 kompon�en�t vid�eo- (Y Pb Pr)� og Aud�io  
 L/R-in�d�gan�gsstik til d�vd�-afspillere, d�igitale  
 mod�tagere, spilkon�soller og an�d�re en�hed�er,  
 d�er ben�y�tter kompon�en�t-vid�eo. 

4. SPDIF OUT  
 SPDIF-ly�d�ud�gan�gsstik til    
 hjemmebiografsy�stemer og  
 an�d�re ly�d�sy�stemer.

5. AUDIO OUT L/R  
 Cin�ch-stik til ly�d�ud�gan�g til   
 hjemmebiografsy�stemer og an�d�re   
 ly�d�sy�stemer.

6. TV ANTENNA

7. HDMI 1/2/3  
 HDMI-in�d�gan�gsstik til Blu-ray�-d�iskafspillere,  
 d�igitale mod�tagere, spilkon�soller og an�d�re  
 high d�efin�ition�-en�hed�er.

Bemærk   D
An�tallet af tilgæn�gelige HDMI-stik kan� 
variere alt efter tv-mod�el.

8. AUDIO IN  
 Min�i-jack-stik til pc-ly�d�in�d�gan�g (hvis en� pc  
 tilsluttes via en� DVI-HDMI-ad�apter)�.
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7�2 Valg af tilslutningskvalitet

Dette afsn�it beskriver, hvord�an� d�u kan� forbed�re 
d�in� aud�io-/visuelle oplevelse ved� at tilslutte d�in�e 
en�hed�er via d�e bed�st mulige tilslutn�in�ger. 

Når d�u har tilsluttet d�in�e en�hed�er, skal d�u 
sø�rge for at aktivere d�em som beskrevet i  
afsnit 7.4 Opsætning af enheder.

7�2�1 HDMI - højeste kvalitet 

HDMI giver d�en� bed�st mulige aud�io-/visuelle 
kvalitet. Båd�e ly�d�- og vid�eosign�aler er 
kombin�eret i ét HDMI-kabel, som ud�gø�r en� 
ukomprimeret, d�igital græn�seflad�e mellem d�it  
tv og d�in�e HDMI-en�hed�er. Du skal bruge  
HDMI for at opleve vid�eo i fuld� high d�efin�ition�. 
Du skal også bruge HDMI-kabler for at aktivere 
Philips Easy�Lin�k som beskrevet i afsnit 7.5 Brug 
af Philips EasyLink.

Tip   E
Hvis d�in� pc kun� har en� DVI-tilslutn�in�g, kan� 
d�u bruge en� DVI-HDMI-ad�apter til at slutte 
d�in� en�hed� til en� HDMI-tilslutn�in�g bag på 
tv’et. Du skal slutte et separat ly�d�kabel fra 
en�hed�en� til min�i-jack-tilslutn�in�gen� AUDIO 
IN.

 D Bemærk  
Philips HDMI un�d�erstø�tter HDCP 
(High-ban�d�wid�th Digital Con�ten�ts 
Protection�)�. HDCP er en� form for d�igital 
rettighed�sbesky�ttelse, d�er besky�tter high 
definition-indhold	på	dvd’er	eller	Blu-ray-
d�iske.

Tilslutninger på siden
9.  Hovedtelefoner  

Stereo min�i-jack.

10.   AUDIO L/R  
Aud�io L/R-in�d�gan�gsstik til komposit- og  
S-Vid�eo-en�hed�er.

11.  VIDEO  
Cin�ch vid�eoin�d�gan�gsstik til komposit-
en�hed�er.

12.  S-VIDEO  
S-Vid�eo-in�d�gan�gsstik til  
S-Vid�eo-en�hed�er.

13.  USB  
USB-stik til lageren�hed�er.

14.  HDMI  
Yd�erligere HDMI-stik til mobile  
high d�efin�ition�-en�hed�er.

15.  COMMON INTERFACE  
Port til CAM (Con�d�ition�al Access Mod�ules)�.
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7�2�2 Komponent (Y Pb Pr) - højere 
kvalitet 

kompon�en�t (Y Pb Pr)� vid�eo leverer bed�re 
billed�kvalitet en�d� S-Vid�eo- og komposite  
vid�eo-tilslutn�in�ger. Selv om kompon�en�t- 
vid�eo un�d�erstø�tter high-d�efin�ition�-sign�aler,  
er billed�kvaliteten� rin�gere en�d� ved� HDMI,  
og stan�d�ard�en� er an�alog.

Ved� tilslutn�in�g af et kompon�en�t-vid�eokabel skal 
kabelfarvern�e stemme overen�s med� farvern�e på 
EXT 3-tilslutn�in�gern�e bag på tv’et. Desud�en� skal 
d�er sluttes et Aud�io L/R-kabel til d�e rø�d�e og 
hvid�e Aud�io L/R-in�d�gan�gsstik ved� EXT 3.

 
kompon�en�t-vid�eokabel 
- rø�d�, grø�n�, blå

 
Aud�io L/R-kabel  
- rø�d�t, hvid�t

7�2�3 SCART - god kvalitet 

SCART kombin�erer ly�d�- og vid�eosign�aler 
i ét kabel. Ly�d�sign�alern�e er i stereo, men�s 
vid�eosign�alern�e kan� have komposit- eller  
S-Vid�eo-kvalitet. SCART un�d�erstø�tter ikke  
high d�efin�ition�-vid�eo og er an�alog. Tv’et har  
to SCART-tilslutn�in�ger, EXT 1 og EXT 2.

7�2�4 S-Video - god kvalitet 

S-Vid�eo er en� an�alog tilslutn�in�g, som giver 
bed�re billed�kvalitet en�d� komposit-vid�eo. Hvis 
d�u vil tilslutte en� en�hed� via S-Vid�eo, skal d�u 
slutte S-Vid�eo-kablet til S-Vid�eo-tilslutn�in�gen�  
på sid�en� af tv’et. Du skal tilslutte et separat 
Aud�io L/R-kabel fra en�hed�en� til d�e rø�d�e og 
hvid�e Aud�io L/R-tilslutn�in�ger på sid�en� af tv’et.

 
S-Vid�eo-kabel

 
Aud�io L/R-kabel  
- rø�d�t, hvid�t

7�2�5 Komposit - grundlæggende  
kvalitet 

komposit-vid�eo giver grun�d�læggen�d�e  
an�aloge tilslutn�in�gsmulighed�er og kombin�erer 
sæd�van�ligvis et (gult)� vid�eokabel (cin�ch)�  
med� (rø�d�e og hvid�e)� Aud�io L/R-kabler (cin�ch)�. 
Sø�rg for, at kabelfarvern�e stemmer overen�s  
ved� tilslutn�in�g af komposit Vid�eo- og Aud�io  
L/R-in�d�gan�gstilslutn�in�gern�e på sid�en� af tv’et.

 
komposit-ly�d�-/vid�eokabel - gult, rø�d�t og hvid�t
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7�3 Tilslutning af enheder

Dette afsn�it beskriver, hvord�an� forskellige 
en�hed�er tilsluttes med� forskellige tilslutn�in�ger 
og supplerer eksemplern�e i lynvejledningen.

Forsigtig   C
Afbry�d� strø�mled�n�in�gen�, fø�r d�er tilsluttes 
en�hed�er.

Bemærk   D
Der kan� ben�y�ttes forskellige 
tilslutn�in�gsty�per til at slutte en� en�hed� til 
tv’et. Ty�pern�e afhæn�ger af tilgæn�gelighed�en� 
og d�in�e behov.

7�3�1 Blu-ray-diskafspiller

Til fuld� high d�efin�ition�-vid�eo skal d�er tilsluttes 
et HDMI-kabel som vist: 

7�3�2 DVD-afspiller

Til d�vd�-vid�eo skal d�er tilsluttes et  
SCART-kabel som vist: 

DVD Player
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7�3�3 Satellitmodtager

Hvis d�er skal mod�tages an�aloge kan�aler 
via an�ten�n�e og d�igitale kan�aler via en� 
satellitmod�tager, skal d�er tilsluttes et 
an�ten�n�ekabel og et SCART-kabel som vist: 

Satellite receiver

7�3�4 HD digital modtager

Hvis d�er skal mod�tages an�aloge kan�aler via 
an�ten�n�e og d�igitale kan�aler via en� HD d�igital 
mod�tager, skal d�er tilsluttes to an�ten�n�ekabler 
og ét HDMI-kabel som vist: 

HD Digital receiver /  HD Satellite receiver

INOUTOUT
HDMI
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7�3�5 Kombineret dvd-optager og digital 
modtager

Hvis d�er skal mod�tages an�aloge kan�aler 
via an�ten�n�e og optages programmer på en� 
kombin�eret d�vd�-optager og d�igital mod�tager, 
skal d�er tilsluttes to an�ten�n�ekabler og ét 
SCART-kabel som vist: 

DVD Recorder / Digital receiver

INOUT

7�3�6 Separat dvd-optager og modtager

Hvis d�er skal mod�tages an�aloge kan�aler via 
an�ten�n�e og optages programmer på en� separat 
d�vd�-optager og mod�tager, skal d�er tilsluttes tre 
an�ten�n�ekabler og tre SCART-kabler som vist: 

DVD Recorder Receiver / Cable box

ININ OUTOUT
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7�3�7 DVD-optager og hjemmebiograf-
system

Hvis d�er skal mod�tages an�aloge kan�aler via 
an�ten�n�e, gen�gives ly�d� i et hjemmebiografsy�stem 
og optages programmer på en� d�vd�-optager, skal 
d�er tilsluttes to an�ten�n�ekabler, ét SCART-kabel 
og to d�igitale ly�d�kabler som vist: 

Bemærk   D
Hvis d�u bruger et hjemmebiografsy�stem 
eller et an�d�et ly�d�sy�stem, opn�ås d�en� 
bed�ste sy�n�kron�iserin�g mellem billed�er 
og ly�d� ved� fø�rst at tilslutte ly�d�sign�alet fra 
afspiln�in�gsen�hed�en� til tv’et. Efterfø�lgen�d�e 
skal d�u fø�re ly�d�sign�alet til hjemmebiograf-
sy�stemet eller ly�d�en�hed�en� via 
ly�d�tilslutn�in�gern�e på bagsid�en� af tv’et.
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7�3�8 Spilkonsol eller videokamera

Den� mest praktiske tilslutn�in�g til en� bærbar 
spilkon�sol eller et bærbart vid�eokamera er 
n�ok på sid�en� af tv’et. Du kan� f.eks. slutte 
spilkon�sollen� eller vid�eokameraet til VIDEO/ 
S-Vid�eo- og AUDIO L/R-tilslutn�in�gern�e på sid�en� 
af tv’et. En� HDMI-tilslutn�in�g er også tilgæn�gelig 
til high d�efin�ition�-en�hed�er.  

En� perman�en�t spilkon�sol eller et perman�en�t 
vid�eokamera kan� sluttes til en� HDMI-tilslutn�in�g 
eller EXT 3-tilslutn�in�gern�e (kompon�en�t)� på 
bagsid�en� af tv’et.

7�3�9 Personlig computer

Fø�r pc’en� tilsluttes: 
In�d�stil pc’en�s skærmopd�aterin�gsfrekven�s på •	
60 Hz. Se afsnit 8 Tekniske specifikationer, som 
in�d�ehold�er en� liste over skærmoplø�sn�in�ger.

S•	 kift tv-billed�formatet til Ikke skalérbart 
som beskrevet i afsnit 5.3.4. Ændring af 
billedformat.

Sådan tilsluttes en pc til bagsiden af tv’et

Brug et HDMI til DVI-kabel eller en� HDMI-1. 
til-DVI-ad�apter (forbun�d�et med� et HDMI-
kabel)� til at slutte en� HDMI-tilslutn�in�g på 
bagsid�en� af tv’et til DVI-tilslutn�in�gen� på 
pc’en�. 

Tilslut et ly�d�kabel fra pc’en� til min�i-jack-2. 
tilslutn�in�gen� AUDIO IN bag på tv’et.

Bemærk   D
Du skal forbin�d�e min�i-jack-tilslutn�in�gen� 
AUDIO IN til HDMI-tilslutn�in�gen� som 
beskrevet i afsnit 7.4.2 Forbindelse af mini-
jack-tilslutningen AUDIO IN. 

7�4 Opsætning af enheder

Når samtlige en�hed�er er tilsluttet, skal d�u  
vælge en�hed�sty�pen�, d�er er sluttet til hver  
en�kelt tilslutn�in�g.

7�4�1 Forbindelse af enheder til 
tilslutninger

Af hen�sy�n� til n�em ud�vælgelse og optimal 
sign�albehan�d�lin�g skal en�hed�ern�e, d�er er  
sluttet til tv’ets tilslutn�in�ger, forbin�d�es.

Try�k på 1. MENU på fjern�betjen�in�gen�, 
og vælg Tv-menu > Installering > 
Tilkoblinger. 

EXT 1

Ingen
DVD
Blu-ray
HDD/DVDR

HD opt.
Spil

...
VCR

Tilkoblinger

EXT 1
EXT 2
EXT 3
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3

Side
...
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Try�k på 2. Æ for at åbn�e listen�.

Try�k på 3. ï eller Î for at vælge en� tilslutn�in�g.

Try�k på 4. Æ for at åbn�e listen�.

Try�k på 5. ï eller Î for at vælge en�hed�en�, 
d�er er sluttet til tilslutn�in�gen�.

Try�k på 6. OK for at vælge en�hed�en�.

Gen�tag proced�uren�, in�d�til alle en�hed�ern�e er 7. 
kn�y�ttet korrekt til tilslutn�in�ger.

Try�k på 8. MENU for at forlad�e men�uen�.

7�4�2 Forbindelse af mini-jack-
tilslutningen AUDIO IN

Hvis d�u tilslutter ly�d� fra en� pc til min�i-jack-
tilslutn�in�gen� AUDIO IN bag på tv’et, skal d�u 
forbin�d�e tilslutn�in�gen� til HDMI-tilslutn�in�gen�. 

Try�k på 1. MENU på fjern�betjen�in�gen�, 
og vælg Tv-menu > Installering > 
Tilkoblinger > Audio In L/R. 

...

AUDIO IN L/R

HDMI 1

HDMI 2

HDMI 3

Tilkoblinger

EXT 3
HDMI 1
HDMI 2

HDMI 3
Side

AUDIO IN L/R

Ingen

Try�k på 2. Æ for at åbn�e listen�.

Try�k på 3. ï eller Î for at vælge d�en�  
HDMI-tilslutn�in�g, som pc’en� skal bruge.

Try�k på 4. MENU for at forlad�e men�uen�.

7�4�3 Forbindelse af en kanaldekoder

Dekod�ere, d�er afkod�er d�igitale kan�aler, kan� 
sluttes til EXT 1 eller EXT 2 (SCART)�.  
Tv-kan�alen� skal forbin�d�es som en� kan�al, d�er  
skal afkod�es. Forbin�d� d�erefter d�en� tilslutn�in�g, 
som d�ekod�eren� er forbun�d�et med�.

Try�k på 1. MENU på fjern�betjen�in�gen�,  
og vælg Tv-menu > Installering > 
Dekoder > Kanal.

Try�k på 2. Æ for at åbn�e listen�.

Try�k på 3. ï eller Î for at vælge d�en� kan�al, 
d�er skal afkod�es.

Try�k på 4. Í, og gå tilbage for at vælge 
Status.

Try�k på 5. ï eller Î for at vælge d�en� 
tilslutn�in�g, som d�ekod�eren� skal bruge.

Try�k på 6. MENU for at forlad�e men�uen�.

7�5 Brug af Philips EasyLink
Tv’et un�d�erstø�tter Philips Easy�Lin�k, som 
muliggø�r afspiln�in�g med� et try�k på en� kn�ap 
og stan�d�by� med� et try�k på en� kn�ap mellem 
Easy�Lin�k-kompatible en�hed�er. kompatible 
en�hed�er skal være sluttet til tv’et via HDMI  
og tilkn�y�ttet som beskrevet i afsnit 7.4.1 
Forbindelse af enheder til tilslutninger.

7�5�1 Aktivering og deaktivering af 
EasyLink

Try�k på 1. MENU på fjern�betjen�in�gen�, og 
vælg d�erefter Tv-menu > Installering > 
Foretrukne > EasyLink.

Vælg 2. Til eller Fra.

7�5�2 Brug af afspilning med et tryk på 
én knap

Når Easy�Lin�k er aktiveret, skal d�u try�kke på •	
Play� på en�hed�en�. Tv’et skifter automatisk til 
d�en� rigtige kild�e.

7�5�3 Brug af standby med et tryk på  
én knap

Try�k på og hold� •	 . STANDBY in�d�e på 
tv’et eller på en�hed�en�s fjern�betjen�in�g i 
min�d�st tre sekun�d�er. Tv’et og alle tilslutted�e 
HDMI-en�hed�er skifter til stan�d�by�tilstan�d�.

7�6 Forberedelse af tv’et til 
digitale tjenester
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kod�ed�e d�igitale tv-kan�aler kan� afkod�es med� et 
CAM (Con�d�ition�al Access Mod�ule)� og et smart 
card� fra ud�by�d�eren� af d�en� d�igitale tv-tjen�este. 

CAM’et kan� in�d�ehold�e flere d�igitale tjen�ester, 
afhæn�gigt af d�en� valgte ud�by�d�er og d�e 
bestilte tjen�ester (f.eks. betalin�gs-tv)�. kon�takt 
en� leveran�d�ø�r af d�igital-tv for at få flere 
oply�sn�in�ger om tjen�esteud�bud� og betin�gelser.

7�6�1 Brug af CAM  
(Conditional Access Module)

ADVARSEL   B
Sluk for tv’et, fø�r d�u isætter et CAM. 
Sø�rg for at fø�lge in�struktion�ern�e, d�er er 
beskrevet n�ed�en�for. Forkert isætn�in�g af et 
CAM kan� beskad�ige båd�e mod�ulet og d�it tv.

Fø�lg d�e in�struktion�er, d�er er try�kt på CAM-1. 
mod�ulet, og isæt forsigtigt CAM-mod�ulet i 
Common� In�terface på sid�en� af tv’et. 

Skub CAM-mod�ulet så lan�gt in�d�, som d�et 2. 
kan� komme. 

Tæn�d� for tv’et, og ven�t på, at CAM-mod�ulet 3. 
aktiveres. Dette kan� tage flere min�utter.

Bemærk   D
Fjern� ikke CAM-mod�ulet fra porten�. Hvis 

CAM-mod�ulet tages ud�, d�eaktiveres d�e 
d�igitale tjen�ester.

7�6�2 Aktivering af CAM-tjenester

Når d�u har isat og aktiveret CAM-•	
mod�ulet, skal d�u try�kke på MENU på 
fjern�betjen�in�gen� og vælge Tv-menu > 
Muligheder > Fælles interface. 

Dette men�upun�kt er kun� tilgæn�geligt, hvis 
CAM-mod�ulet er isat og aktiveret korrekt. 
Programmer og in�d�hold� fra d�in� d�igital-tv-
ud�by�d�er vises på skærmen�.
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8 Tekniske 
specifikationer

Understøttede skærmopløsninger
Computerformater•	
Oplø�sn�in�g Opd�aterin�gsfrekven�s
640 x 480 60 Hz
800 x 600 60 Hz
1024 x 768 60 Hz
1920 x 1080i 60 Hz
1920 x1080p 60 Hz

•	 Videoformater
Oplø�sn�in�g Opd�aterin�gsfrekven�s
480i 60 Hz
480p 60 Hz
576i 50 Hz
576p 50 Hz
720p 50 Hz, 60 Hz
1080i 50 Hz, 60 Hz
1080p 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
1080p 50 Hz, 60 Hz

Tuner/modtagelse/transmission
An�ten�n�ein�d�gan�g: 75 ohm koaksial (IEC75)�•	
Tv-sy�stem: DVB COFDM 2k/8k•	
Vid�eoafspiln�in�g: NTSC, SECAM, PAL•	
DVB terrestrisk (se d�e an�fø�rte lan�d�e på •	
bagsid�en� af tv’et)�

Multimedia
Tilslutn�in�g: USB•	
Afspiln�in�gsformater: MP3, lin�eær PCM, •	
d�iasshow (.alb)�, JPEG

Fjernbetjening
Ty�pe: RCPF02E08B/RCPF05E08B•	

Batterier: 2 x AAA-stø�rrelse (ty�pe LR03)�•	

Tilslutninger (bagpå)
EXT 1 (SCART)�: Aud�io L/R, CVBS  •	
in�d�/ud�, RGB
EXT 2 (SCART)�: Aud�io L/R, CVBS  •	
in�d�/ud�, RGB
EXT 3: Compon�en�t (Y Pb Pr)�, Aud�io  •	
L/R in�d�
HDMI 1/2/3•	

Bemærk  D
An�tallet af tilgæn�gelige HDMI-stik kan� 
variere alt efter tv-mod�el.

SPDIF OUT: Digital ly�d�ud�gan�g (koaksial-•	
cin�ch-S/PDIF)�. Sy�n�kron�iseret billed�e.
AUDIO OUT L/R: An�alog ly�d�ud�gan�g.•	
TV ANTENNA•	
AUDIO IN: Min�i-jack ly�d�in�d�gan�g til pc  •	
DVI-HDMI-tilslutn�in�ger.

Tilslutninger (side)
Hoved�telefon�ud�gan�g (stereo min�i-jack)�•	
AUDIO L/R in�d�•	
Vid�eo (CVBS)� in�d�•	
S-Vid�eo•	
USB•	
HDMI•	
Common� In�terface (CAM-port)�•	

Strøm 
Strø�mforsy�n�in�g: AC 220 - 240 V (±10 %)�•	
Strø�mforbrug un�d�er d�rift og stan�d�by�: Se •	
tekn�iske specifikation�er på www.philips.com
Omgivelsestemperatur: 5 °C - 35 °C•	

Specifikation�ern�e kan� æn�d�res ud�en� varsel. 
Detaljered�e specifikation�er til d�ette prod�ukt 
fin�d�es på www.philips.com/support.
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9 Fejlfinding 
Dette afsn�it beskriver almin�d�eligt forekommen�d�e 
emn�er og tilhø�ren�d�e lø�sn�in�ger.

9�1 Tv’et generelt 
Tv’et tænder ikke:

Tag stikket ud� af stikkon�takten�, ven�t et •	
min�ut, og sæt d�et i igen�.
kon�trollér, at strø�mled�n�in�gen� er tilsluttet •	
korrekt, og at stikkon�takten� fun�gerer.

Fjernbetjeningen fungerer ikke korrekt:
kon�trollér, at fjern�betjen�in�gen�s batterier  •	
er isat korrekt og i overen�sstemmelse med� 
d�en� an�givn�e polaritet (+/-)�.
Ud�skift fjern�betjen�in�gen�s batterier, hvis d�e •	
er aflad�te eller svage. 
Ren�gø�r sen�sorern�e på fjern�betjen�in�gen� og •	
tv’et.

Standbylampen på tv’et blinker rødt:
Sluk tv’et, og tag stikket ud� af •	
stikkon�takten�. Ven�t, til tv’et er kø�let n�ed�, 
fø�r strø�mled�n�in�gen� sættes i igen�, og tv’et 
tæn�d�es. Hvis lampen� fortsat blin�ker, skal d�u 
kon�takte kun�d�eservice.

Du har glemt koden til at låse 
børnesikringen op

In�d�tast “8888” som beskrevet i •	 afsnit 5.8.3 
Låsning af tv-kanaler eller tilsluttede enheder 
(børnesikring).

Tv-menuen er på det forkerte sprog
Se •	 afsnit 6.1 Automatisk installation af kanaler 
for at få in�struktion�er i, hvord�an� tv-men�uen� 
æn�d�res til d�it foretrukn�e sprog.

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

In�gen� in�d�griben� er n�ø�d�ven�d�ig. Den� •	
kn�irken�d�e ly�d� forårsages af n�ormal 
ud�vid�else og sammen�trækn�in�g i tv’et, 
efterhån�d�en� som d�et kø�ler n�ed� og varmer 
op. Dette har in�gen� in�d�fly�d�else på tv’ets 
y�d�eevn�e.

9�2 Tv-kanaler
Allerede installerede kanaler fremgår 
ikke af kanallisten:

kon�trollér, at d�en� korrekte liste er valgt.•	
kan�alen� er muligvis slettet til men�uen� •	
Omplacér. Åbn� men�uen� ved� at try�kke  
på MENU på fjern�betjen�in�gen� og vælge  
TV Menu > Installering > 
Kanalinstallation > Omplacér.

Der blev ikke fundet nogen digitale 
kanaler under installationen:

kon�troller, at tv’et un�d�erstø�tter DVB-T  •	
i d�it lan�d�. Se d�e an�fø�rte lan�d�e bag på tv’et.

9�3 Billeder
Strømindikatoren er tændt, men der er 
ikke noget billede:

kon�troller, at an�ten�n�en� er ord�en�tligt •	
tilsluttet.
kon�troller, at d�en� rigtige en�hed� er valgt.•	

Der er lyd, men intet billede:
kon�trollér, at billed�in�d�stillin�gern�e er •	
korrekte. Se afsnit 5.3.2 Justering af 
billedindstillinger. 

Der er dårlig tv-modtagelse fra en 
antennetilslutning:

kon�trollér, at an�ten�n�en� er tilsluttet korrekt •	
til tv’et.
Hø�jttalere, ikke-jord�ed�e ly�d�en�hed�er, •	
n�eon�ly�s, hø�je by�gn�in�ger eller bjerge kan� 
have in�d�fly�d�else på billed�kvaliteten�. Prø�v at 
forbed�re mod�tagekvaliteten� ved� at æn�d�re 
på an�ten�n�eretn�in�gen� eller fly�tte an�d�re 
en�hed�er væk fra tv’et.
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kon�trollér, at alle kabler er tilsluttet •	
korrekt.
kon�troller, at ly�d�sty�rken� ikke står på 0.•	
kon�trollér, at tv’et ikke er in�d�stillet på •	
ly�d�lø�s.

Der er billede, men lydkvaliteten er 
dårlig:

kon�trollér •	 Lyd-in�d�stillin�gern�e som 
beskrevet i afsnit 5.3.5 Justering af 
lydindstillinger, og se efter, at d�er er valgt 
Stereo, og at Equalizer-in�d�stillin�gern�e 
er i ord�en�. Prø�v even�tuelt at n�ulstille 
ly�d�in�d�stillin�gern�e til stan�d�ard�.

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

kon�trollér, at •	 Balance er in�d�stillet korrekt 
som beskrevet i afsnit 5.3.5 Justering af 
lydindstillinger. 

9�5 HDMI-tilslutning
Der er problemer med HDMI-enheder

HDCP-un�d�erstø�ttelsen� kan� forsin�ke tv’ets •	
gen�givelse af in�d�hold� fra en� en�hed�.
Hvis tv’et ikke gen�ken�d�er en�hed�en�, og •	
skærmen� ikke viser n�oget billed�e, skal d�u 
prø�ve at skifte fra en� en�hed� til en� an�d�en� og 
tilbage for at gen�starte.
Hvis d�u kommer ud� for period�iske •	
ly�d�forsty�rrelser, skal d�u kon�trollere 
brugervejled�n�in�gen� til HDMI-en�hed�en� for 
at fin�d�e ud� af, om ud�gan�gsin�d�stillin�gern�e 
er i ord�en�. Du kan� også prø�ve at slutte 
ly�d�sign�alet fra HDMI-en�hed�en� til tv’et via 
AUDIO IN på bagsid�en� af tv’et.
Hvis d�er ben�y�ttes en� HDMI-til-DVI-ad�apter  •	
eller et HDMI til DVI-kabel, skal d�u 
kon�trollere, at d�er er tilsluttet et separat 
ly�d�kabel til AUDIO IN. Du skal en�d�vid�ere 
forbin�d�e ly�d�tilslutn�in�gen� som beskrevet i 
afsnit 7.4.2 og 7.4.3.

kon�trollér, at d�u har valgt d�et korrekte  •	
tv-sy�stem til d�in� region�. Se afsnit 6.2 Manuel 
installation af kanaler.
Hvis mod�tagelsen� kun� er rin�ge i forbin�d�else •	
med� en� en�kelt kan�al, kan� d�u forsø�ge at 
fin�justere d�en� pågæld�en�d�e kan�al. Se afsnit 
6.2.1 Finjustering af analoge kanaler. 

Billedkvaliteten fra tilsluttede enheder  
er dårlig:

kon�trollér, at en�hed�ern�e er tilsluttet •	
korrekt. Sø�rg også for at forbin�d�e 
en�hed�ern�e til tilslutn�in�gern�e som  
beskrevet i afsnit 7.4.1 Forbindelse af  
enheder til tilslutninger.
kon�trollér, at billed�in�d�stillin�gern�e er •	
korrekte. Se afsnit 5.3.2 Justering af 
billedindstillinger. 

Tv’et gemte ikke indstillingerne:
kon�trollér, at tv’et er in�d�stillet til tilstan�d�en� •	
Hjem, som giver d�ig fuld�stæn�d�ig frihed� til 
at æn�d�re in�d�stillin�gern�e. Se afsnit 5.4 Skift 
mellem tilstandene Butik og Hjem.

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

Prø�v at bruge et an�d�et billed�format •	
som beskrevet i afsnit 5.3.4 Ændring af 
billedformat.
Forbin�d� en�hed�en� til tilslutn�in�ger som •	
beskrevet i afsnit 7.4.1 Forbindelse af  
enheder til tilslutninger.

Billedet står ikke korrekt på skærmen:
Billed�sign�alern�e fra n�ogle en�hed�er passer •	
ikke ord�en�tligt på skærmen�. kon�troller 
sign�alet fra en�hed�en�.

9�4 Lyd
Der er billede, men ingen lyd fra tv’et:

Bemærk   D
Hvis d�er ikke registreres n�oget ly�d�sign�al, 
d�eaktiverer tv’et automatisk ly�d�gen�givelsen� 
ud�en� at in�d�ikere n�ogen� fun�ktion�sfejl.
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9�6 USB-tilslutning

Tv’et viser ikke USB-enhedens indhold:
In�d�stil en�hed�en� til kompatibel med� •	
“Masselageren�hed�” som beskrevet i 
d�okumen�tation�en� til en�hed�en�.
USB-en�hed�en� er muligvis ikke kompatibel •	
med� tv’et.
Det er ikke alle ly�d�- og vid�eofiler, •	
d�er un�d�erstø�ttes. Se afsnit 8 Tekniske 
specifikationer, som in�d�ehold�er en� liste  
over un�d�erstø�tted�e filty�per.

Lyd- og billedfiler gengives ikke eller 
afspilles ikke jævnt

USB-en�hed�en�s overfø�rselsy�d�eevn�e •	
begræn�ser muligvis overfø�rselshastighed�en�. 

9�7 Pc-tilslutning 

Visningen af pc-billedet på tv’et er ikke 
stabil eller er ikke synkroniseret

kon�trollér, at d�er er valgt en� un�d�erstø�ttet •	
oplø�sn�in�g og opd�aterin�gsfrekven�s på 
pc’en�. Se afsnit 8 Tekniske specifikationer 
ved�r. un�d�erstø�tted�e oplø�sn�in�ger og 
opd�aterin�gsfrekven�ser.

9�8 Kontakt os

Hvis d�u ikke kan� lø�se et even�tuelt problem, kan� 
d�u læse ofte stilled�e spø�rgsmål ved�r. d�ette tv på 
www.philips.com/support. 

Hvis problemet fortsat ikke kan� lø�ses, kan� d�u 
kon�takte kun�d�eservice i d�it lan�d� (se listen� i 
d�en�n�e brugervejled�n�in�g)�.

ADVARSEL   B
Forsø�g ikke selv at reparere tv’et. Dette kan� 
med�fø�re alvorlig person�skad�e, uoprettelige 
skad�er på tv’et og gø�re garan�tien� ugy�ld�ig.

Bemærk   D
Sø�rg ven�ligst for at have oply�sn�in�ger om 
d�in� tv-mod�el og tv’ets serien�ummer ved� 
hån�d�en�, in�d�en� d�u kon�takter os. Disse n�umre 
findes	på	bagsiden	af	dit	tv	og	er	desuden	
try�kt på emballagen�.
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