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   B�n quyn 
  T�t c� các th��ng hi�u �ã �(ng ký và ch�a �(ng 
ký là tài s�n c�a các ch� s& h$u t��ng )ng.
  ® Kensington và Micro Saver là các th��ng 
hi�u �ã �(ng ký t�i Hoa K* c�a ACCO World 
Corporation cùng v�i các �(ng ký �ã ���c ch�p 
thu�n ho�c �ang ch� ch�p thu�n t�i các n��c 
khác trên th� gi�i. 
  Các thành ph�n c�a ph�n m�m này là b�n 
quy�n c�a © The FreeType Project (www.
freetype.org).

    
HDMI, và bi�u t��ng HDMI và High-De; nition 
Multimedia Interface là các th��ng hi�u ho�c 
th��ng hi�u �ã �(ng ký c�a HDMI licensing 
LLC.  

         1 Thông báo
  2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V. �ã 
�(ng ký b�n quy�n.
  Các ��c tính k� thu�t có th� thay �"i mà không 
thông báo tr��c. Các th��ng hi�u là tài s�n c�a 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ho�c c�a ch� 
s& h$u t��ng )ng. Philips ���c quy�n thay �"i 
s�n ph�m vào b�t k* th�i �i�m nào mà không 
có nghFa v	 ph�i �i�u ch�nh các s�n ph�m �ã 
cung c�p t��ng )ng tr��c �ó.
  Ni dung c�a tài li�u này ���c coi là ��y �� 
cho m	c �ích s� d	ng d' ki�n c�a h� th�ng. 
N�u s�n ph�m, các b ph�n r�i ho�c cách s� 
d	ng khác v�i quy ��nh trong tài li�u này, thì 
ng��i dùng ph�i ki�m tra tính kh� d	ng và hi�u 
l'c c�a nó. Philips ��m b�o tài li�u này không vi 
ph�m b�t k* b�n quy�n sáng ch� nào c�a Hoa 
K*. Không có s' b�o hành nào khác ���c công 
b� hay m�c nhiên.
  Philips không ch�u trách nhi�m cho b�t k* sai 
sót nào trong ni dung c�a tài li�u này c<ng 
nh� các v�n �� phát sinh t� ni dung trong tài 
li�u này. Các sai sót ���c báo cáo v� Philips s= 
���c c�p nh�t và �(ng trên trang web h
 tr� 
c�a Philips s�m nh�t có th�.
   Tính n�ng pixel  
  Màn hình LCD này có s� pixel màu cao. M�c dù 
màn hình này có t> l� pixel hi�u qu� là 99,999% 
tr& lên, nh�ng các �i�m �en ho�c �i�m sáng 
(�!, xanh lá cây, xanh d��ng) v@n có th� xu�t 
hi�n liên t	c trên màn hình. �ó là ��c tính c�u 
trúc c�a lo�i màn hình này (theo các tiêu chu�n 
chung c�a ngành), không ph�i là l
i k� thu�t.      
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     R�i ro t�n th��ng cho ng��i ho�c h� h�ng 
TV! 

    C�n ph�i có hai ng��i khi nh�c và khiêng • 
TV n�ng h�n 55 lb (25kg).
    Khi l�p TV bJng chân ��, ch� s� d	ng chân • 
�� ���c cung c�p kèm theo. B�t ch�t 
chân �� vào TV. ��t TV lên mt b� m�t 
phQng ngang có kh� n(ng ch�u ���c tr%ng 
l��ng c�a c� TV và chân ��.
    Khi g�n TV vào t��ng, ch� s� d	ng b g�n • 
t��ng �� kh� n(ng ch�u ���c tr%ng l��ng 
c�a TV. B�t ch�t b g�n t��ng vào t��ng 
có kh� n(ng ch�u ���c tr%ng l��ng c�a 
c� TV và b g�n t��ng. Koninklijke Philips 
Electronics N.V. không ch�u trách nhi�m 
cho vi�c g�n t��ng sai d@n ��n tai n�n, 
t"n th��ng cho ng��i ho�c h� h!ng s�n 
ph�m.

     R�i ro làm t�n th��ng cho tr� em! 
  Hãy tuân th� các b��c phòng ng�a sau �ây �� 
tránh TV b� r�i và gây t"n th��ng cho trR em:

    Không ��t TV lên b� m�t có ph� kh(n • 
ho�c các ch�t li�u khác có th� kéo tut 
ra ngoài.
    B�o ��m không có ph�n nào c�a TV l�i ra • 
ngoài b� m�t.
    Không ��t TV lên t� cao (nh� t� sách) mà • 
không neo gi$ ch�c ch�n c� t� và TV vào 
t��ng ho�c g�i �Z phù h�p.
    C(n d�n trR em v� s' nguy hi�m c�a vi�c • 
leo trèo trên t� cao �� ch�m vào TV.

     R�i ro quá nhi�t!  
    Không l�p ��t TV trong không gian kín. • 
Luôn ch�a không gian t�i thi�u 4 inch 
ho�c 10 cm quanh TV �� thông gió. B�o 
��m rèm và các v�t d	ng khác không che 
ph� các khe thông gió c�a TV.

     R�i ro gây h� h�ng TV!  
    Tr��c khi n�i TV v�i " c�m �i�n, b�o • 
��m �i�n áp ngu�n phù h�p v�i giá tr� 
���c in trên m�t sau TV. Không bao gi� 
n�i TV v�i " c�m �i�n n�u khác �i�n th�.

     2 Quan tr
ng
   �%c và hi�u rõ t�t c� các h��ng d@n tr��c khi 
s� d	ng TV c�a b�n. M%i h� h!ng do không 
tuân th� các h��ng d@n s= không ���c b�o 
hành.

    An toàn
   R�i ro ch�m �i�n ho�c cháy! 

    Không �� TV trong m�a ho�c n��c. • 
Không ��t bình ch)a ch�t l!ng, nh� bình 
hoa, g�n TV. N�u ch�t l!ng ch�y lên trên 
ho�c vào trong TV, hãy ng�t TV kh!i 
ngu�n �i�n ngay l�p t)c. Hãy liên h� v�i 
B ph�n Ch(m sóc Khách hàng Philips �� 
yêu c�u ki�m tra TV tr��c khi s� d	ng.
    Không ���c ��t TV, b �i�u khi�n t� xa • 
ho�c pin g�n ng%n l�a ho�c các ngu�n 
phát nhi�t khác, k� c� ánh sáng m�t tr�i 
tr'c ti�p.
  �� tránh l�a cháy lan, hãy ��t n�n ho�c 
các ng%n l�a khác tránh xa TV, b �i�u 
khi�n t� xa và pin.

      
    Không nhét v�t th� vào các khe thông gió • 
ho�c các l
 khác trên TV.
    Khi xoay TV, hãy ch�c ch�n không làm • 
c(ng cáp �i�n. C(ng cáp �i�n s= làm l!ng 
��u c�m và gây h� quang �i�n.

     R�i ro ch�p �i�n ho�c cháy! 
    Không �� b �i�u khi�n t� xa ho�c pin • 
ngoài tr�i m�a, g�p n��c ho�c n�i quá 
nóng.
    Tránh t�o l'c kéo c(ng lên phích c�m • 
�i�n. Phích c�m �i�n l!ng có th� gây h� 
quang �i�n ho�c cháy.

VI

T
i�

ng
 V

i�
t

Dali_98_VI_4.indd   3 4/23/2010   8:24:11 PM



4

       Vi�c th�i b� s�n ph�m và pin c�

    
  S�n ph�m c�a b�n ���c thi�t k� và s�n xu�t 
bJng các v�t li�u và thành ph�n ch�t l��ng 
cao, có th� tái ch� và s� d	ng l�i.

    
  Khi bi�u t��ng thùng rác có vòng tròn d�u 
th�p chéo này ���c �ính kèm theo s�n ph�m, 
thì có nghFa là s�n ph�m ���c ki�m soát theo 
Ch� th� Châu Âu 2002/96/EC. Hãy tìm hi�u v� 
h� th�ng thu gom phân lo�i các s�n ph�m �i�n 
và �i�n t� t�i ��a ph��ng.
  Vui lòng th'c hi�n theo các quy ��nh t�i ��a 
ph��ng và không th�i b! các s�n ph�m c< 
chung v�i rác th�i sinh ho�t.
  Vi�c th�i b! s�n ph�m c< �úng cách s= giúp 
phòng tránh các h�u qu� x�u có th� x�y ra 
cho môi tr��ng và s)c kh!e con ng��i.

    
  S�n ph�m c�a b�n có kèm theo pin tuân th� 
theo Ch� th� Châu Âu 2006/66/EC, không 
���c th�i b! chung v�i rác th�i sinh ho�t.
  Hãy tìm hi�u các quy ��nh t�i ��a ph��ng v� 
vi�c thu gom phân lo�i pin c<, vì vi�c th�i b! 
�úng cách s= giúp phòng tránh các h�u qu� 
x�u có th� x�y ra cho môi tr��ng và s)c kh!e 
con ng��i.

     R�i ro gây t�n th��ng, cháy ho�c h�ng cáp 
�i�n!  

    Không ��t TV ho�c các v�t khác �è lên • 
cáp �i�n.
    �� d[ dàng ng�t cáp �i�n TV kh!i " c�m • 
�i�n, b�o ��m b�n có th� ti�p xúc v�i cáp 
�i�n m%i lúc.
    Khi b�n ng�t cáp �i�n, luôn kéo phích • 
c�m, không kéo dây cáp.
    Rút phích c�m �i�n và tháo cáp (ng-ten • 
kh!i TV tr��c khi có s�m sét. Khi tr�i có 
s�m sét, không ch�m vào b�t k* b ph�n 
nào c�a TV, cáp �i�n ho�c cáp (ng-ten.

     R�i ro cho thính l�c!  
    Tránh s� d	ng tai nghe nhét tai ho�c ch	p • 
��u v�i âm l��ng l�n ho�c trong th�i gian 
dài.

     Nhi�t �� th�p 
    N�u v�n chuy�n TV trong �i�u ki�n nhi�t • 
� d��i 5°C, hãy tháo bao bì c�a TV và 
ch� cho ��n khi nhi�t � TV bJng nhi�t 
� trong phòng m�i c�m �i�n vào TV.

       Ch�m sóc màn hình
    Tránh �� hình �nh tFnh càng nhi�u càng • 
t�t. Hình �nh tFnh là các hình �nh ���c 
gi$ nguyên trên màn hình trong th�i gian 
dài. Ví d	: các menu trên màn hình, các 
s%c �en và các màn hình th�i gian. N�u 
ph�i s� d	ng hình �nh tFnh, hãy gi�m � 
t��ng ph�n và � sáng �� tránh làm h!ng 
màn hình.
    Rút phích c�m �i�n c�a TV tr��c khi lau • 
chùi.
    Lau chùi TV và khung bJng kh(n m�m và • 
�m. Không s� d	ng các ch�t nh� c�n, hóa 
ch�t ho�c ch�t t�y r�a gia d	ng cho TV.
    R�i ro gây h� h!ng màn hình c�a TV! • 
Không ch�m, �n, chà ho�c gõ vào màn 
hình bJng b�t k* v�t gì.
    �� tránh bi�n d�ng ho�c phai màu, hãy • 
lau khô n��c �%ng càng nhanh càng t�t.

VI
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       B� �iu khi�n t� xa

   
    a    ( B�t Ch� �� ch� )

    Chuy�n TV sang ch� � ch� n�u • 
���c b�t.
    B�t TV n�u TV & ch� � ch�.• 

      b  MENU 
  B�t ho�c t�t menu chính.

    c     TELETEXT  (Ch�a ���c S� d	ng)
  B�t ho�c t�t teletext.

1
2
3
4

6

7
8
9

10

1314

17

19
20

18

15

16

21

12

11

5

       3 TV c�a b�n
  Chúc m�ng b�n �ã mua hàng và chào m�ng 
b�n ��n v�i Philips! �� có ���c l�i ích ��y �� 
t� s' h
 tr� do Philips cung c�p, hãy �(ng ký TV 
t�i www.philips.com/welcome.
     

    Ph�n này cho bi�t thông tin t"ng quan v� �i�u 
khi�n và các ch)c n(ng th��ng dùng c�a TV.

     Các nút �iu khi�n và ch" báo 
bên c�nh

   
    a     +/- : T�ng ho�c gi�m âm l��ng.

    b    ( Gia �ình ): B�t ho�c t#t menu gia �ình.

    c  P/CH +/- : Chuy�n sang kênh k� ti�p ho�c 
tr�$c �ó.

    d    ( Ngu% n ): B�t ho�c t#t s�n ph�m. S�n 
ph�m không ���c t#t ngu%n hoàn toàn 
tr� khi ���c tháo phích c#m.

    e   �èn báo ch� �� ch�/ b� c�m bi�n �iu 
khi�n t� xa 

5
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3
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    r  DUAL    
  Chuy�n Âm thanh n"i và Âm thanh n"i 
Nicam sang Mono. Ch%n ngôn ng$ th) 
nh�t (Kép I) ho�c ngôn ng$ th) hai (Kép 
II) trong các ch��ng trình song ng$.

    s  DEMO 
  B�t ho�c t�t menu th� hi�n.

    t     FORMAT 
  Ch%n ��nh d�ng hình �nh.

    u     INCR. SURR 
    B�t Âm thanh vòm Tuy�t h�o cho các 
ngu�n âm thanh n"i. B�t ch� � không gian 
cho các ngu�n mono.

S� d	ng b� �iu khi�n t� xa
Khi s� d	ng b �i�u khi�n t� xa, hãy c�m b 
�i�u khi�n g�n TV và h��ng b �i�u khi�n t� xa 
v� phía TV. B�o ��m kho�ng cách gi$a b �i�u 
khi�n t� xa và TV không b� ch�n b&i t� cao, b)c 
t��ng ho�c các �� v�t khác.

~5m

~30˚

    d     SOURCE 
  Ch%n thi�t b� ���c k�t n�i.

    e  SLEEP 
  ��t th�i gian ch� �� TV chuy�n sang ch� 
� ch�.

    f     OPTIONS 
  Truy c�p tùy ch%n có liên quan ��n ho�t 
�ng ho�c ch%n l'a hi�n t�i.

    g  OK 
  Xác nh�n mt m	c ho�c l'a ch%n và hi�n 
th� khung l��i kênh khi xem TV.

    h        ( Các nút �iu h�$ng )
  �i�u h��ng menu.

    i     INFO 
  Hi�n th� thông tin ch��ng trình, n�u có.

    j    ( T#t ti�ng )
  T�t ti�ng ho�c khôi ph	c âm l��ng.

    k  CH +/-  ( CHANNEL +/ - )
  Chuy�n sang kênh k� ti�p ho�c tr��c �ó. 
Khi menu TV b�t, menu này s= ho�t �ng 
nh� Page Up/Down.

    l  0-9  ( Các nút s� )
  Ch%n kênh ho�c cài ��t.

    m     PICTURE  ( Hình �nh thông minh )
  M& menu hình �nh.

    n     SOUND  ( Âm thanh Thông minh )
  M& menu âm thanh.

    o     +/- 
  T(ng ho�c gi�m âm l��ng.

    p     BACK   A/CH 
    Tr& v� màn hình tr��c �ó.• 
    Chuy�n �"i qua l�i gi$a kênh hi�n t�i • 
và kênh �ã xem m�i nh�t.

      q     BROWSE  
  Chuy�n qua l�i gi$a khung l��i kênh và 
danh sách ch��ng trình.

VI
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      Chuy�n kênh
     Nh�n nút  • CH +/-  trên b� �i�u khi�n t� 
xa ho�c  P/CH +/-  bên hông TV.
    Nh	p s
 kênh b�ng nút  • Các nút s� .
    Nh�n  • OK  �� s� dng khung l��i kênh.
    Nh�n  •    BACK   A/CH  trên b� �i�u khi�n 
t� xa �� tr� v� kênh tr��c �ó. 

 Note

 Khi s� dng danh sách kênh �a thích, b�n ch�  •
có th� ch�n các kênh trong  danh sách   (xem 
‘Ch�n danh sách �a thích’ trên trang   11  ) .

     Chuy�n kênh b�ng khung l��i kênh
  Khung l��i kênh cho phép b�n xem t�t c� 
kênh có s�n b�ng ��nh d�ng khung l��i.

   
    1 Nh�n  OK .

    Khung l��i kênh s� xu�t hi�n. »

      2 Nh�n        �� duy�t khung l��i kênh.    
      3 Nh�n  OK  �� ch�n kênh.

      4 S� d�ng TV
  Ph�n này giúp b�n th�c hi�n các  thao tác   (xem 
‘S� dng TV nhi�u h�n n�a’ trên trang   9  )  c� 
b�n c�a TV.

    B	t/t
t TV ho�c chuy�n sang 
ch� � ch�

    
      
     �� b	t 

    N�u �èn báo ch� �� ch� t!t, hãy nh�n • 
nút    ( Ngu� n ) � bên hông TV.
    N�u �èn báo ch� �� ch� màu �", nh�n • 
nút    ( B	t Ch� � ch� ) trên b� �i�u 
khi�n t� xa.

     �� chuy�n sang ch� � ch� 
    Nh�n nút  •   ( B	t Ch� � ch� ) trên b� 
�i�u khi�n t� xa.

    #èn báo ch� �� ch� chuy�n sang màu  »
�".

       �� t
t 
    Nh�n nút  •   ( Ngu� n ) � bên hông TV.

    #èn báo ch� �� ch� t!t. »

 Tip

 Dù TV c�a b�n tiêu th r�t ít �i�n n$ng khi  •
� ch� �� ch�, nh�ng �i�n v%n ti�p tc b� tiêu 
hao. N�u không s� dng trong th�i gian dài, 
hãy rút cáp �i�n c�a TV ra kh"i & c!m.

T
i�

ng
 V

i�
t

VI

Dali_98_VI_5.indd   7 7/20/2010   11:26:07 AM



8

        Xem các thi�t b� �ã k�t n�i

 Note

 B�t thi�t b� �ó lên tr��c khi ch%n làm ngu�n  •
phát tín hi�u cho TV.

    S� d	ng nút source (ngu%n tín hi�u)

   
    1 Nh�n     SOURCE .

    Danh sách ngu�n xu�t hi�n. »

      2 Nh�n      �� ch%n thi�t b�.
    3 Nh�n  OK  �� xác nh�n l'a ch%n c�a b�n.

    TV s= chuy�n sang thi�t b� �ã ch%n. »

          'iu ch"nh âm l��ng TV

    
     
     '� t�ng ho�c gi�m âm l��ng 

    Nh�n  •    +/- .
     '� t#t ho�c b�t âm thanh 

    Nh�n  •   �� t�t âm thanh.
    Nh�n l�i  •   �� m& l�i âm thanh.

VI
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      Xóa thi�t b� kh�i menu chính
  N�u thi�t b� không còn ���c k�t n�i v�i TV 
n$a, hãy xóa thi�t b� kh!i menu chính.
     1 Nh�n  MENU .
    2 Nh�n        �� ch%n thi�t b� c�n xóa.
    3 Nh�n     OPTIONS .

    Danh sách   » [G* b� thi� t b� ]  s= xu�t hi�n.
      4 Nh�n  OK , sau �ó ch%n  [Xóa]  �� xóa 

thi�t b�.
    Thi�t b� �ã ch%n s= b� xóa kh!i menu  »
chính.

          Thay ��i cài ��t hình �nh và 
âm thanh
  Thay �"i cài ��t hình �nh và âm thanh cho phù 
h�p v�i s& thích c�a b�n. B�n có th� áp d	ng 
cài ��t ���c xác ��nh tr��c ho�c thay �"i cài 
��t theo cách th� công.

    S� d	ng hình �nh thông minh
  S� d	ng hình �nh thông minh �� áp d	ng cài 
��t hình �nh ���c xác ��nh tr��c.
    1 Nh�n     PICTURE .

    Menu   » [H.� nh thông minh]  xu�t hi�n.
      2 Nh�n      �� ch%n t� cài ��t hình �nh 

thông minh sau:
     • [Cá nhân] : Li�t kê các cài ��t hình 
�nh ���c tùy ch�nh.
     • [S�ng ��ng] : Áp d	ng các cài ��t 
phong phú và n(ng �ng.
     • [Chu�n] : �i�u ch�nh cài ��t hình �nh 
phù h�p nh�t v�i môi tr��ng và các 
lo�i video.
     • [Phim �nh] : Áp d	ng cài ��t �� xem 
phim.
     • [Trò ch�i] : Áp d	ng cài ��t cho trò 
ch�i.
     • [T.ki�m n�ng l��ng] : Áp d	ng cài 
��t n(ng l��ng th�p.

      3 Nh�n  OK  �� xác nh�n l'a ch%n c�a b�n.
    Cài ��t hình �nh thông minh �ã ch%n  »
s= ���c áp d	ng.

         5 S� d	ng TV 
nhiu h�n n�a

    Truy c�p menu TV
  Menu giúp b�n cài ��t kênh, thay �"i cài ��t 
hình và ti�ng, và truy c�p các tính n(ng khác.
     1 Nh�n  MENU .

    Màn hình menu s= xu�t hi�n. »

   
      2 Nh�n        �� ch%n và �i�u h��ng qua 

mt trong các menu sau.
     • [Xem TV] : Chuy�n tr& l�i ngu�n 
(ng-ten n�u mt ngu�n khác ���c 
ch%n.
     • [Thêm th.b� m$i] : Thêm các thi�t b� 
m�i vào menu chính.
     • [Thi�t l�p] : Truy c�p menu �� thay 
�"i hình, ti�ng và các cài ��t khác.

      3 Nh�n  OK  �� xác nh�n l'a ch%n c�a b�n.
    4 Nh�n  MENU  �� thoát.

 Tip

 Sau khi ch%n   • [Thêm th.b� m$i] , th'c hi�n theo 
h��ng d@n trên màn hình �� ch%n �úng thi�t 
b� và ��u n�i.

Thêm th.bị mớiXem TV Thiết lập
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       Thay ��i ��nh d�ng hình �nh
    1 Nh�n     FORMAT .

    Thanh ��nh d�ng hình �nh s= xu�t hi�n. »

      2 Nh�n      �� ch%n ��nh d�ng hình �nh.
    ��nh d�ng hình �nh �ã ch%n s= ���c  »
kích ho�t.

      3 Nh�n  OK  �� xác nh�n l'a ch%n c�a b�n.

     Tóm l��c ��nh d�ng hình
  Cài ��t hình �nh sau có th� ���c c�u hình.

 Note

 Tùy thuc vào ��nh d�ng c�a ngu�n hình, mt  •
s� cài ��t hình �nh không có s^n.

    [Thu phóng c�c ��i] : (Không 
dành cho ch� � HD và PC.) 
Xóa các thanh màu �en bên 
c�nh ch��ng trình nghe nhìn 
4:3. Có s' méo mó nh!.

    [4:3] : Hi�n th� ��nh d�ng 4:3 
c" �i�n.

    [Thu phóng ph	 �] : Hi�n th� 
hình �nh 4:3 toàn màn hình, 
có hi�n th� ph	 ��. Ph�n trên 
c�a hình b� c�t b�t.

    [P.�nh m.r�ng 14:9] : (Không 
dành cho ch� � HD và PC.) 
Co dãn ��nh d�ng 4:3 thành 
14:9.

    [P.�nh m.r�ng 16:9] : (Không 
dành cho ch� � HD và PC.) 
Co dãn ��nh d�ng 4:3 thành 
16:9.

    ['� r�ng màn hình] : Co dãn 
��nh d�ng 4:3 sang 16:9.

    [Không theo t; l�] : Ch� dành 
cho ch� � HD và PC, và ch� 
trong các ch� � �ã ch%n. Cho 
phép � s�c nét t�i �a. Mt s� 
hình méo mó có th� hi�n th� do 
h� th�ng c�a ch��ng trình nghe 
nhìn. ��t � phân gi�i PC cho 
ch� � toàn màn hình �� có k�t 
qu� t�t nh�t.

         'iu ch"nh cài ��t hình �nh theo cách 
th� công
    1 Nh�n  MENU .
    2 Nh�n        �� ch%n  [Thi�t l�p]  >  [Hì nh 

� nh] .
    Menu   » [Hì nh � nh]  xu�t hi�n.

      3 Nh�n        �� ch%n t� cài ��t sau và 
�i�u ch�nh:
       • [H.� nh thông minh] : Truy c�p cài ��t hình 
�nh thông minh ���c xác ��nh tr��c.
     • ['èn nn] : �i�u ch�nh �èn n�n.
     • ['� t��ng ph�n] : �i�u ch�nh m�t � 
vùng sáng, gi$ các vùng t�i không thay 
�"i.
     • ['�  sá ng] : �i�u ch�nh c��ng � và chi 
ti�t c�a các vùng t�i.
     • [Mà u s# c] : �i�u ch�nh � bão hòa màu.
     • [S#c nét] : �i�u ch�nh � s�c nét trong 
hình �nh.
     • [Gi�m nhi<u] : L%c và gi�m t�p nhi[u hình.
     • [Nhi�t �� màu] : ��a vào thêm tông màu 
cam ( [=m] ) ho�c tông màu xanh ( [L�nh] ).
     • [Dig.CrystalClear] : �i�u ch�nh ch�t l��ng 
hình �nh �� có � t��ng ph�n, màu s�c 
và � s�c nét t�i �u.

     • ['� t.ph�n ��ng] : Nâng cao � 
t��ng ph�n.
     • [Á.sáng ng��c ��ng] : �i�u ch�nh � 
sáng c�a �èn n�n TV cho phù h�p 
v�i �i�u ki�n ánh sáng.
     • [Nâng cao màu s#c] : T�o màu s�c 
sZ h�n và c�i thi�n chi ti�t trong các 
màu sáng. B�n có th� b�t ho�c t�t 
tính n(ng này.

       • [Ch� �� PC] : �i�u ch�nh thi�t l�p hình 
khi máy PC ���c k�t n�i v�i TV. 
     • ['.d�ng h.�nh] : Thay �"i ��nh d�ng hình.
     • [D.ch th. ch.ngang] : �i�u ch�nh hình nJm 
ngang cho PC-VGA ho�c ��u vào HD.
     • [D.ch theo ch.d
c] : �i�u ch�nh hình thQng 
�)ng cho PC-VGA ho�c ��u vào HD.

VI
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     • [Mono/Âm thanh n�i] : Ch%n mono 
ho�c âm thanh n"i n�u truy�n âm 
thanh n"i kh� d	ng. 
     • [Loa TV] : B�t ho�c t�t loa TV, ho�c 
âm thanh ��u ra thi�t b� t��ng thích 
EasyLink.  [EasyLink]  ph�i ���c kích 
ho�t trong menu  [S>  thí ch] .
     • [Âm thanh vòm] : B�t âm thanh 
không gian.
     • [Âm l�� ng t� ��ng] : T' �ng gi�m 
thay �"i âm thanh �t ngt, ví d	: khi 
chuy�n kênh. 
     • [Âm l��ng Delta] : Ch�nh m)c âm 
l��ng khác nhau gi$a các kênh ho�c 
thi�t b� k�t n�i. Chuy�n sang thi�t 
b� k�t n�i tr��c khi b�n thay �"i âm 
l��ng delta.

          T�o và s� d	ng danh sách 
kênh �a thích
  B�n có th� t�o danh sách kênh TV �a thích �� 
có th� d[ dàng tìm các kênh �ó.

    Ch
n danh sách �a thích
    1 Khi xem TV, nh�n  OK  �� hi�n th� khung 

l��i kênh.
    2 Nh�n     OPTIONS .

    Menu tùy ch%n kênh s= xu�t hi�n. »

      3 Nh�n      �� ch%n  [Ch
n danh sách] , sau 
�ó nh�n  OK  �� truy c�p.

    Tùy ch%n danh sách kênh s= xu�t hi�n. »

      4 Ch%n  [?a thích] , sau �ó nh�n  OK .
    Ch� các kênh trong danh sách �a thích  »
m�i xu�t hi�n trong khung l��i kênh.

 Note

 Khung l��i kênh �a thích tr�ng cho ��n khi  •
b�n thêm kênh vào danh sách �a thích.

     S� d	ng âm thanh thông minh
  S� d	ng âm thanh thông minh �� áp d	ng cài 
��t âm thanh ���c xác ��nh tr��c.
    1 Nh�n     SOUND .

    Menu   » [Â.thanh th.minh]  xu�t hi�n.

      2 Nh�n        �� ch%n cài ��t âm thanh 
thông minh:

     • [Chu�n] : �i�u ch�nh cài ��t âm thanh 
cho phù h�p v�i môi tr��ng và các 
lo�i audio nh�t.
     • [Tin t@c] : Áp d	ng cài ��t cho âm 
thanh ti�ng nói, chQng h�n nh� tin 
t)c.
     • [Phim �nh] : Áp d	ng cài ��t cho 
phim.
     • [Cá nhân] : Áp d	ng cài ��t �ã ���c 
tùy ch�nh trong menu âm thanh.

      3 Nh�n  OK  �� xác nh�n l'a ch%n c�a b�n.
    Thi�t l�p âm thanh thông minh �ã  »
ch%n s= ���c áp d	ng.

         'iu ch"nh cài ��t âm thanh theo 
cách th� công
    1 Nh�n  MENU .
    2 Nh�n        �� ch%n  [Thi�t l�p]  >  [Âm 

thanh] .
    Menu   » [Âm thanh]  xu�t hi�n.

      3 Nh�n        �� ch%n và �i�u ch�nh:
     • [Â.thanh th.minh] : Truy c�p cài ��t 
âm thanh thông minh ���c xác ��nh 
tr��c.
     • [Bass] : �i�u ch�nh m)c � tr�m.
     • [Treble] : �i�u ch�nh m)c � cao.
     • [Âm l�� ng] : �i�u ch�nh âm l��ng.
     • [Cân b&ng] : �i�u ch�nh cân bJng loa 
trái và ph�i.
     • [Kép I-II] : Ch%n ngôn ng$ âm thanh 
n�u truy�n âm thanh kép kh� d	ng. 
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       Hi�n th� �%ng h% TV
    1 Khi xem TV, nh�n     OPTIONS .

    Menu tùy ch%n TV s= xu�t hi�n. »

      2 Ch%n  ['% ng h% ] .
    3 Nh�n  OK .

 Note

 �� t�t ��ng h�, hãy l�p l�i quy trình trên. •

      S� d	ng b� hJn gi�
  B�n có th� ��t b h#n gi� �� chuy�n TV sang 
ch� � ch� vào th�i gian �ã ch� ��nh.

 Tip

 ��t ��ng h� TV tr��c khi b�n s� d	ng b  •
h#n gi�.

     T� ��ng chuy�n TV sang ch� �� ch� 
(b� hJn gi� ng�)
  B h#n gi� ng� s= chuy�n TV sang ch� � ch� 
sau kho�ng th�i gian �ã xác ��nh tr��c.

 Tip

 B�n có th� t�t TV s�m h�n ho�c ��t l�i b h#n  •
gi� ng� trong lúc �ang xem.

    1 Nh�n  MENU .
    2 Nh�n        �� ch%n  [Thi�t l�p]  >  [Tính 

n�ng]  >  [B� hJn gi� ng�] .
    Menu   » [B� hJn gi� ng�]  xu�t hi�n.

      3 Nh�n    �� ��t th�i gian ng�. 
    B h#n gi� ng� có th� lên ��n 180  »
phút trong các b��c 5 phút. N�u ��t 0 
phút, b hèn gi� ng� s= t�t.

      4 Nh�n  OK  �� b�t b h#n gi� ng�.
    TV s= chuy�n sang ch� � ch� sau th�i  »
gian �ã ��nh.

     Thêm kênh vào danh sách �a thích
    1 Khi xem TV, nh�n  OK .

    Khung l��i kênh s= xu�t hi�n. »

      2 Nh�n        �� ch%n kênh c�n thêm vào 
danh sách �a thích.

    3 Nh�n     OPTIONS .
    Menu tùy ch%n kênh s= xu�t hi�n. »

      4 Ch%n  ['ánh d�u �a thích] , sau �ó nh�n 
 OK .

    Kênh s= ���c thêm vào danh sách �a  »
thích.

 Note

 T�t c� kênh �a thích s= ���c �ánh d�u bJng  •
d�u hoa th� trong khung l��i kênh.

     Xóa kênh kh�i danh sách �a thích  

    1 Khi xem TV, nh�n  OK .
    Khung l��i kênh s= xu�t hi�n. »

      2 Nh�n        �� ch%n kênh c�n xóa.
    3 Nh�n     OPTIONS .
    4 Ch%n  [B� �.d�u �a thích] , sau �ó nh�n 

 OK .
    Kênh s= b� xóa. »

          S� d	ng �%ng h% TV
B�n có th� hi�n th� ��ng h� TV. 
(ch� có s^n trong RF)  

    '�t �%ng h% TV
    1 Nh�n  MENU .
    2 Ch%n  [Thi�t l�p]  >  [Tính n�ng]  >  ['% ng 

h% ] 
    Menu   » ['% ng h% ]  xu�t hi�n.

      3 Nh�n        ho�c  Các nút s�  �� nh�p 
th�i gian.

    4 Ch%n  [Xong]  và nh�n  OK  �� xác nh�n.
    5 Nh�n  MENU  �� thoát.
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     Khóa ho�c m> khóa TV
  Khóa TV �� ch�n truy c�p vào t�t c� các kênh 
và thi�t b� ���c k�t n�i.
    1 Nh�n  MENU .
    2 Nh�n        �� ch%n  [Thi�t l�p]  >  [Tính 

n�ng]  >  [Khó a TV] .
    B�n s= ���c nh�c nh�p mã PIN c�a  »
mình vào.

      3 Nh�p mã c�a b�n vào cùng v�i  Các nút s� .
    Menu   » [Khó a TV]  xu�t hi�n.

      4 Nh�n      �� ch%n  [Khó a]  ho�c  [M> khóa] .
    5 Nh�n  OK  �� xác nh�n.

    T�t c� kênh và thi�t b� k�t n�i s= b�  »
khóa ho�c ���c m& khóa.

      6 Nh�n  MENU  �� thoát.

 Note

 N�u b�n ch%n   • [Khó a] , b�n ph�i nh�p mã m
i 
khi b�t TV.

     Khóa ho�c m> khóa m�t ho�c nhiu 
kênh
    1 Khi xem TV, nh�n  OK  �� hi�n th� khung 

l��i kênh.
    2 Nh�n        �� ch%n kênh c�n khóa ho�c 

m& khóa.
    3 Nh�n     OPTIONS .
    4 Nh�n      �� ch%n  [Khoá kênh]  ho�c 

 [M> khóa kênh] , sau �ó nh�n  OK .
    B�n s= ���c nh�c nh�p mã PIN c�a  »
mình vào.

      5 Nh�p mã c�a b�n vào và nh�n  OK .
    N�u kênh b� khóa, bi�u t��ng khóa s=  »
hi�n th�.

      6 L�p l�i quy trình �� khóa ho�c m& khóa 
thêm các kênh.

         T� ��ng b�t TV (b�t b� hJn gi�)
  B�n có th� b�t TV t� ch� � ch� sang kênh 
ch� ��nh vào th�i gian �ã xác ��nh.
    1 Nh�n  MENU .
    2 Nh�n        �� ch%n  [Thi�t l�p]  >  [Tính 

n�ng]  >  [B�t b� hJn gi�] .
    3 Nh�n    �� truy c�p vào menu  [B�t b� 

hJn gi�] .
     • [Kích ho�t] : Ch%n bao lâu TV ���c 
b�t mt l�n.
     • [Gi�] : ��t th�i gian b�t TV.
     • [S� ch��ng trình] : Ch%n kênh.

      4 Nh�n  MENU  �� thoát.

 Tip

 Ch%n   • [B�t b� hJn gi�]  >  [Kích ho�t]  >  [T#t]  
�� vô hi�u tính n(ng này. 

      S� d	ng khóa TV
  B�n có th� ng(n trR em xem các ch��ng trình 
ho�c kênh nh�t ��nh bJng cách khóa �i�u khi�n 
TV. 

    '�t ho�c thay ��i mã PIN
    1 Nh�n  MENU .
    2 Nh�n        �� ch%n  [Thi�t l�p]  >  [Tính 

n�ng]  >  ['�t mã]  /  [Thay ��i mã] .
    Menu   » ['�t mã]  /  [Thay ��i mã]  s= 
xu�t hi�n.

      3 Nh�p mã c�a b�n bJng cách s� d	ng  Các 
nút s� .

    Th'c hi�n theo h��ng d@n trên màn hình  »
�� t�o ho�c thay �"i mã PIN c�a b�n.

 Tip

 N�u b�n quên mã, hãy nh�p ‘8888’ �� ghi �è  •
b�t k* mã hi�n t�i nào.
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     Xem hình �nh
    1 Trong trình duy�t USB, nh�n    �� nh�p 

th� m	c  [Hì nh � nh] .
    2 Nh�n        �� ch%n hình ho�c album 

hình �nh.
    3 Nh�n  OK  �� xem hình �nh & ch� � toàn 

màn hình.

 Tip

 Khi & ch� � toàn màn hình, nh�n   •   �� 
chuy�n gi$a các hình �nh. 

     Xem b�n chi�u hình �nh
    1 Khi hình �nh toàn màn hình hi�n th�, nh�n 

 OK .
    B�n chi�u s= b�t ��u t� hình �ã ch%n. »

      2 Nh�n các nút sau �� �i�u khi�n b�n 
chi�u:

     • OK  �� t�m d�ng b�n chi�u.
     •   �� quay l�i ho�c chuy�n ��n hình 
�nh k� ti�p.
     •    BACK  �� ng�ng b�n chi�u. 

         Thay ��i thi�t l�p b�n chi�u
    1 Khi xem b�n chi�u, nh�n     OPTIONS .

    Menu tùy ch%n b�n chi�u s= xu�t hi�n. »

      2 Nh�n        �� ch%n t� cài ��t sau và 
�i�u ch�nh:

     • [B#t �Yu B�n chi�u]  /  [Ng�ng B�n 
chi�u] : B�t ��u ho�c ng�ng b�n 
chi�u.
     • [Ch.t t.di<n b.ch] : Hi�n th� danh sách 
các ki�u giao tác.
     • [T.s t.di<n b.ch] : ��t s� l��ng th�i 
gian hình �nh s= ���c hi�n th�.
     • [Xoay hình �nh] : Xoay hình.
     • [Xem thông tin] : Hi�n th� tên, ngày 
tháng, kích th��c hình và hình ti�p 
theo trong b�n chi�u.

      3 Nh�n  OK  �� xác nh�n thay �"i thi�t l�p.

 Note

 T�t TV và b�t l�i �� thay �"i có tác d	ng. •
  N�u b�n truy c�p các kênh b� khóa, b�n s=  •
���c nh�c nh�p mã PIN. 

      Xem hình �nh và phát nh�c 
t� thi�t b� l�u tr� USB
  
  S� d	ng ��u n�i USB �� xem hình �nh ho�c 
nghe nh�c l�u trên thi�t b� l�u tr$ USB.

 Note

 TV c�a b�n ch� h
 tr� " �Fa USB  ̀ash & ��nh  •
d�ng FAT/FAT32. TV không h
 tr� các thi�t 
b� khác có th� ���c k�t n�i v�i c"ng USB bao 
g�m nh�ng không gi�i h�n các thi�t b� sau: 
các thi�t b� l�u tr$ di �ng, chQng h�n nh� " 
�Fa c)ng ngoài và " �Fa c)ng mini, máy MP3, 
camera k� thu�t s�, �i�n tho�i, thi�t b� xem 
phim c�m tay, thi�t b� gi�i trí �a ph��ng ti�n.

    K�t n�i thi�t b� l�u tr� USB và nh�p 
trình duy�t n�i dung
    1 B�t TV.
    2 K�t n�i thi�t b� l�u tr$ USB v�i  TV .
    3 Nh�n  MENU .

    Menu chính xu�t hi�n. »

      4 Nh�n        �� ch%n  [Duy�t tìm USB] .
    5 Nh�n  OK  �� xác nh�n.

    Trình duy�t ni dung USB s= xu�t hi�n. »      

 Tip

 Nh�n   •    BROWSE   �� chuy�n gi$a các giao 
di�n hình thu nh! và duy�t t�p tin.

VI
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       Ng#t k�t n�i thi�t b� l�u tr� USB

 Caution

 Th'c hi�n theo quy trình này �� tránh gây h�  •
h!ng thi�t b� l�u tr$ USB.

    1 Nh�n     BACK  �� thoát kh!i trình duy�t 
USB.

    2 Ch� n(m giây, sau �ó ng�t k�t n�i thi�t b� 
l�u tr$ USB.

        C�p nh�t phYn mm TV
  Philips liên t	c c�i thi�n s�n ph�m c�a mình và 
chúng tôi khuyên b�n nên c�p nh�t ph�n m�m 
TV khi c�p nh�t có s^n. Ki�m tra www.philips.
com/support �� bi�t tính kh� d	ng.

    Ki�m tra phiên b�n phYn mm hi�n t�i
    1 Nh�n  MENU .
    2 Ch%n  [Thi�t l�p]  >  [C�p nh�t phYn 

mm]  >  [PhYn mm hi�n t�i] .
    TV s= hi�n th� thông tin ph�n m�m  »
hi�n t�i.

         T�i xu�ng phYn mm
    1 Trên máy PC, hãy m& trình duy�t web và 

truy c�p vào www.philips.com/support.
    2 T�i xu�ng t�p tin nâng c�p ph�n m�m 

m�i nh�t cho máy PC c�a b�n.
    3 Gi�i nén t�p tin ZIP.
    4 Sao chép t�p tin  autorun.upg  vào th� 

m	c g�c c�a thi�t b� USB.

       Nghe nh�c
    1 Trong giao di�n trình duy�t USB, ch%n 

 [NHZC]  và nh�n    �� nh�p.
    2 Nh�n        �� ch%n bài hát ho�c album.
    3 Nh�n  OK  �� phát nh�c �ã ch%n.

 Nút  Ch)c n(ng
  OK  T�m d�ng, ti�p t	c phát ho�c 

ng�ng phát l�i.
   /   Chuy�n ��n nh�c tr��c �ó 

ho�c ti�p theo.

   Thi�t l�p nh�c
  Khi nghe nh�c, nh�n     OPTIONS  �� truy c�p 
mt trong các thi�t l�p nh�c sau.

     • [B#t �Yu phát l�i]  /  [Ng�ng phát l�i] : B�t 
��u ho�c ng�ng nh�c.
     • [Ch� �� phát] : 

     • [Phát m�t lYn] : Vô hi�u phát l�p l�i 
ho�c phát bài hát mt l�n.
     • [L�p l�i] : L�p l�i bài hát.
     • [Xáo tr�n] : Phát bài hát theo th) t' 
ng@u nhiên.

       • [Xem thông tin] : Hi�n th� tên t�p tin.
     • [Loa TV] : B�t ho�c t�t loa TV.

       Xem b�n chi�u có kèm nh�c
  B�n có th� xem b�n chi�u hình �nh v�i nh�c 
n�n.
    1 Ch%n album bài hát.
    2 Nh�n  OK .
    3 Nh�n     BACK  �� tr& v� trình duy�t ni 

dung USB.
    4 Ch%n album hình �nh.
    5 Nh�n  OK  �� xem hình �nh.
    6 Nh�n l�i  OK  �� b�t ��u b�n chi�u.
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        B#t �Yu b�n gi$i thi�u TV
   B�n có th� s� d	ng các b�n gi�i thi�u �� hi�u 
rõ h�n v� các tính n(ng c�a TV. Mt s� b�n 
gi�i thi�u không có s^n trên mt s� ki�u TV 
nh�t ��nh. Demo có s^n ���c hi�n th� trong 
danh sách menu.
      1 Nh�n  DEMO  trên b �i�u khi�n t� xa.
    2 Nh�n      �� ch%n demo và nh�n  OK  �� 

xem.
    3 Nh�n     BACK  �� thoát.

        '�t l�i TV tr> v cài ��t g�c
  B�n có th� khôi ph	c cài ��t hình �nh và âm 
thanh m�c ��nh c�a TV. Thi�t l�p cài ��t kênh 
v@n gi$ nh� c<.
     1 Nh�n  MENU .
    2 Ch%n  [Thi�t l�p]  >  [Cài ��t]  >  [Cài c�t 

g�c] .
    3 Nh�n    �� nh�p  [Cài c�t g�c] .
    4 Ch%n  ['�t l�i]  �� b�t ��u cài ��t l�i.
    5 Nh�n  OK .
    6 Nh�n  MENU  �� thoát.

       C�p nh�t b&ng cách s� d	ng thi�t b� 
USB
  K�t n�i thi�t b� USB vào c"ng USB bên hông 
TV.
    1 N�u màn hình c�p nh�t ph�n m�m không 

t' �ng xu�t hi�n, ch%n  [Thi�t l�p]  > 
 [C�p nh�t phYn mm]  >  [C�p nh�t n�i 
��a] .

    2 Nh�n  OK  �� c�p nh�t ph�n m�m TV 
theo cách th� công.

    3 Th'c hi�n theo h��ng d@n trên màn hình 
�� hoàn t�t vi�c nâng c�p.

 Note

 TV s= kh&i �ng l�i sau khi c�p nh�t ph�n  •
m�m hoàn t�t.

      Thay ��i tùy ch
n TV
   S� d	ng menu tùy ch%n �� tùy ch�nh thi�t l�p 
TV.
      1 Nh�n  MENU .
    2 Ch%n  [Thi�t l�p]  >  [Cài ��t]  >  [S>  

thí ch] .
     • [V� trí] : T�i �u cài ��t TV cho v� trí 
c�a b�n - nhà ho�c x�&ng.
     • [Thanh âm l�� ng] : Hi�n th� thanh 
âm l��ng khi �i�u ch�nh âm l��ng.
     • [EasyLink] : B�t ch)c n(ng phát mt 
ch�m và ch� � ch� mt ch�m gi$a 
các thi�t b� t��ng thích EasyLink. 
     • [Pixel Plus Link] : Ghi �è cài ��t c�a 
thi�t b� ���c k�t n�i và s� d	ng cài 
��t c�a TV.
     • [Nhãn ghi chú �.t�] : Ch� dành cho 
ch� � c�a hàng. ��t v� trí c�a nhãn 
ghi chú �i�n t�.

      3 Nh�n  MENU  �� thoát.

VI
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    5 L�p l�i các b��c tr��c �ó cho  [H� th�ng 
âm thanh] .

    6 Nh�n  MENU  �� thoát.

       B�$c 2 Tìm và l�u các kênh TV m$i
    1 Nh�n  MENU .
    2 Nh�n        �� ch%n  [Thi�t l�p]  >  [Cài 

��t]  >  [Cài ��t kênh.]  >  [Cài ��t th� 
công] .

    Menu   » [Cài ��t th� công]  xu�t hi�n.

      3 Nh�n      �� ch%n  [Tìm ki�m] , sau �ó 
nh�n    �� nh�p.

    4 Nh�n  Các nút s�  �� nh�p t�n s� 3 s� 
theo cách th� công.

    5 Nh�n  OK  �� b�t ��u tìm ki�m.
    N�u kênh không có s^n & t�n s� �ã  »
ch%n, h� th�ng s= tìm ki�m kênh có 
s^n ti�p theo.

      6 Nh�n     BACK  khi tìm th�y kênh m�i.
    7 Nh�n      �� ch%n  [L�u kênh m$i]  �� 

l�u kênh m�i theo s� kênh m�i.
    8 Nh�n    �� nh�p  [L�u kênh m$i] .
    9 Ch%n  [OK] , sau �ó nh�n  OK  �� l�u kênh 

m�i.
    10 Nh�n  MENU  �� thoát.

       B�$c 3 Tinh ch"nh kênh analog
    1 Nh�n  MENU .
    2 Nh�n        �� ch%n  [Thi�t l�p]  >  [Cài 

��t]  >  [Cài ��t kênh.]  >  [Cài ��t th� 
công] .

    Menu   » [Cài ��t th� công]  xu�t hi�n.

      3 Nh�n      �� ch%n  [Tinh ch"nh] , sau �ó 
nh�n    �� nh�p.

    4 Nh�n      �� �i�u ch�nh t�n s�.
    5 Nh�n  OK  �� xác nh�n.
    6 Nh�n      �� ch%n  [L�u kênh hi�n t�i]  �� 

l�u s� kênh.
    7 Nh�n    �� nh�p  [L�u kênh hi�n t�i] .

         6 Cài ��t kênh
  L�n ��u tiên b�n thi�t l�p TV, b�n ���c nh�c 
ch%n ngôn ng$ trên menu và cài ��t các kênh 
TV và radio k� thu�t s� (n�u có). Ph�n này s= 
cung c�p h��ng d@n v� cách cài ��t l�i và tinh 
ch�nh kênh.

    T� ��ng cài ��t kênh
  Ph�n này mô t� cách t' �ng tìm ki�m và l�u 
kênh.
     1 Nh�n  MENU .
    2 Ch%n  [Thi�t l�p]  >  [Cài ��t]  >  [Cài ��t 

kênh.]  >  [Tr� giúp kênh] .
    3 Nh�n  OK .
    4 Th'c hi�n theo h��ng d@n trên màn hình 

�� cài ��t kênh.

        Cài ��t kênh th� công
  Ph�n này mô t� cách tìm và l�u kênh TV analog 
theo cách th� công.

    B�$c 1 Ch
n h� th�ng

 Note

 B! qua b��c này n�u thi�t l�p h� th�ng c�a  •
b�n �úng.

    1 Nh�n  MENU .
    2 Nh�n        �� ch%n  [Thi�t l�p]   >   [Cài 

��t]   >   [Cài ��t kênh.]   >   [Cài ��t th� 
công] .

    Menu   » [Cài ��t th� công]  xu�t hi�n.

      3 Nh�n      �� ch%n  [H� màu] , sau �ó nh�n 
   �� nh�p.

    4 Ch%n h� th�ng c�a b�n, sau �ó nh�n  OK  
�� xác nh�n.
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      5 Nh�n        �� ch%n các ký t'.
    6 Nh�n  OK  �� xác nh�n m
i ký t'.
    7 Ch%n  [Xong] , sau �ó nh�n  OK  �� hoàn 

t�t vi�c �"i tên kênh.

 Tip

 Tên thi�t b� có th� có � dài t�i �a 6 ký t'. •
  Nh�n   • [Aa]  �� thay �"i ký t' ch$ hoa thành 
ch$ th��ng và ng��c l�i.

      B� trí l�i các kênh
  Sau khi b�n cài ��t kênh, b�n có th� s�p x�p l�i 
th) t' mà kênh s= xu�t hi�n.
     1 Khi xem TV, nh�n  OK  �� hi�n th� khung 

l��i kênh.
    2 Nh�n     OPTIONS .

    Menu tùy ch%n kênh s= xu�t hi�n. »

      3 Nh�n      �� ch%n  [S#p x�p l�i] , sau �ó 
nh�n  OK .

    4 Ch%n kênh c�n s�p x�p l�i, sau �ó nh�n 
 OK .

    Kênh �ã ch%n s= ���c tô sáng. »

      5 Nh�n        �� chuy�n kênh ���c tô sáng 
sang v� trí mong mu�n, sau �ó nh�n  OK .

    6 Nh�n     OPTIONS .
      » ['ã s#p x�p l�i]  xu�t hi�n trên màn 
hình.

      7 Nh�n  OK  �� xác nh�n.
    8 Nh�n     BACK  �� thoát kh!i khung l��i 

kênh.

    8 Ch%n  [OK] , sau �ó nh�n  OK  �� l�u kênh 
hi�n t�i.

    9 Nh�n  MENU  �� thoát.

       Chuy�n kênh
    1 Khi xem TV, chuy�n ��n kênh b�n mu�n 

b! qua.
    2 Nh�n  MENU .
    3 Nh�n        �� ch%n  [Thi�t l�p]  >  [Cài 

��t]  >  [Cài ��t kênh.]  >  [Cài ��t th� 
công] .

    Menu   » [Cài ��t th� công]  xu�t hi�n.

      4 Nh�n      �� ch%n  [B� qua kênh] , sau �ó 
nh�n    �� nh�p.

    5 Nh�n      �� ch%n  [B� qua]  >  [Có ] , sau 
�ó nh�n  OK  �� b! qua kênh hi�n t�i.

    Kênh �ã ch%n s= b� b! qua khi b�n  »
nh�n  CH +/-  trên b �i�u khi�n t� xa 
ho�c xem khung l��i kênh.

      6 L�p l�i các b��c tr��c �ó �� b! qua 
thêm nhi�u kênh.

 Tip

 S� d	ng   • Các nút s�  trên b �i�u khi�n t� xa 
�� truy c�p kênh b� b! qua.
  �� truy c�p kênh b� b! qua, l�p l�i các b��c  •
1-5 và ch%n  [Không]  �� khôi ph	c l�i.

      '�i tên kênh
  B�n có th� �"i tên kênh. Tên xu�t hi�n khi b�n 
ch%n kênh.
     1 Khi xem TV, nh�n  OK  �� hi�n th� khung 

l��i kênh.
    2 Ch%n kênh c�n �"i tên.
    3 Nh�n     OPTIONS .

    Menu tùy ch%n kênh s= xu�t hi�n. »

      4 Nh�n      �� ch%n  ['�i tên kênh] , sau �ó 
nh�n  OK .

    Hp nh�p v(n b�n s= xu�t hi�n. »

VI
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    a  TV ANTENNA 
  Ngõ vào tín hi�u t� (ng-ten, cáp truy�n 
hình ho�c ��u thu sóng v� tinh.

    
    b  AUDIO OUT 

  Ngõ ra âm thanh analog cho nhà hát gia 
�ình và các h� th�ng âm thanh khác.

    
    c  CVI 1/CVI 2  ( Y Pb Pr  và  AUDIO L/R ) 

  Ngõ vào hình và ti�ng t� các thi�t b� 
analog ho�c s� nh� ��u DVD ho�c ��u 
trò ch�i �i�n t�.

    

TV ANTENNA

AUDIO
OUT AUDIO

IN

         7 K�t n�i thi�t b�
  Ph�n này mô t� cách k�t n�i các thi�t b� khác 
nhau bJng các lo�i ��u n�i và ph	 ki�n khác 
nhau nh� ���c cung c�p trong ph�n Kh&i �ng 
Nhanh.

 Caution

 Tháo cáp �i�n chính tr��c khi k�t n�i thi�t b�. •

 Note

 Có th� s� d	ng các lo�i ��u n�i khác nhau ��  •
k�t n�i mt thi�t b� vào TV, tùy vào tính s^n có 
và nhu c�u c�a b�n.

    '�u n�i phía sau
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     'Yu n�i bên hông

    
    a  AUDIO L/R 

  Ngõ vào âm thanh t� các thi�t b� analog 
���c k�t n�i vào  VIDEO .

    

    d  PC IN  ( VGA  /PC  và  AUDIO IN ) 
  Ngõ vào hình và ti�ng t� máy vi tính.

    
    e  HDMI 1  /  HDMI 2 

  Ngõ vào hình và ti�ng t� các thi�t b� k� 
thu�t s� � phân gi�i cao nh� ��u Blu-ray.

    
  K�t n�i qua DVI ho�c VGA ph�i s� d	ng 
thêm  cáp  âm thanh ph	. 

    f  SERV. U 
    Ch� dành cho th� chuyên nghi�p s� d	ng.

VGA

PC AUDIO IN

VGA/PC

VI

Dali_98_VI_4.indd   20 4/23/2010   8:24:18 PM



21

     K�t n�i v$i máy vi tính
   Tr�$c khi k�t n�i máy vi tính vào TV 

    Cài ��t t�n s� làm t��i màn hình c�a máy • 
vi tính là 60Hz.
    Nh�n  •    FORMAT  và �"i ��nh d�ng hình 
�nh TV thành  [Không theo t; l�] .

      K�t n�i v$i máy vi tính b&ng m�t trong các 
�Yu n�i sau: 

 Note

 K�t n�i qua DVI ho�c VGA ph�i s� d	ng thêm  •
cáp âm thanh ph	.

     • Cáp HDMI 

    
     • Cáp DVI-HDMI 

    DVI

PC AUDIO IN/ PC IN(AUDIO)

    b  VIDEO 
  Ngõ vào video ph)c h�p t� các thi�t b� 
analog nh� VCR.

    
    c  S-VIDEO 

  S-Video (bên hông) ���c s� d	ng v�i các 
��u n�i Âm thanh L/R cho camcorder, 
b �i�u khi�n trò ch�i, v.v... Khi b�n s� 
d	ng S-Video (bên hông) cho các tín hi�u 
video, không s� d	ng ngõ vào video Ph)c 
h�p (bên hông) cho các tín hi�u video.

    
    d  USB 

    Ngõ vào d$ li�u t� thi�t b� l�u tr$ USB.
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      S� d	ng Philips EasyLink
   TV c�a b�n h
 tr� Philips EasyLink, s= s� d	ng 
giao th)c HDMI CEC (Ki�m soát Ng��i tiêu 
dùng Hàng �i�n t�). Các thi�t b� t��ng thích 
EasyLink ���c k�t n�i qua ��u n�i HDMI có 
th� ���c ki�m soát bJng b �i�u khi�n t� xa. 

 Note

 Thi�t b� t��ng thích EasyLink ph�i ���c b�t và  •
���c ch%n làm ngu�n.
  Philips không b�o ��m 100% thao tác gi$a các  •
ph�n v�i t�t c� thi�t b� HDMI CEC.

     Các tính n�ng EasyLink
   Phát b&ng phím m�t ch�m  
  Khi k�t n�i TV v�i thi�t b� h
 tr� phát mt-
ch�m, b�n có th� ki�m soát TV và thi�t b� 
bJng mt b �i�u khi�n t� xa.
   Ch� �� ch� b&ng phím m�t ch�m 
  Khi b�n k�t n�i TV v�i thi�t b� h
 tr� ch� � 
ch�, b�n có th� s� d	ng b �i�u khi�n t� xa 
TV �� ��t TV và t�t c� các thi�t b� HDMI �ã 
k�t n�i & ch� � ch�.
   'iu khi�n âm thanh h� th�ng 
  Khi b�n k�t n�i TV v�i thi�t b� t��ng thích 
HDMI CEC, TV có th� t' �ng chuy�n �� 
phát âm thanh t� thi�t b� ���c k�t n�i. 
  �� s� d	ng âm thanh bJng phím mt ch�m, 
b�n ph�i ��nh v� ngõ ra âm thanh t� thi�t b� 
���c k�t n�i cho TV. 
  B�n có th� s� d	ng b �i�u khi�n t� xa t� 
thi�t b� ���c k�t n�i �� �i�u ch�nh âm l��ng.

     Kích ho�t ho�c t#t EasyLink

 Note

 Không kích ho�t Philips EasyLink n�u không  •
mu�n s� d	ng nó.

    1 Nh�n  MENU .
    2 Nh�n        �� ch%n  [Thi�t l�p]  >  [Cài 

��t]  >  [S>  thí ch]  >  [EasyLink] .
    3 Ch%n  [B�t]  ho�c  [T#t] .

     • Cáp HDMI và �Yu chuy�n HDMI-DVI 

    
     • Cáp VGA 

      
DVI

PC AUDIO IN/ PC IN(AUDIO)

VGA

PC AUDIO IN/ PC IN(AUDIO)

VG
A
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        S� d	ng khóa Kensington
  Có mt khe khóa an toàn Kensington & m�t 
sau c�a TV. Tránh b� m�t trm bJng cách móc 
khóa Kensington t� khe này vào mt v�t th� c� 
��nh, nh� bàn n�ng.

     
       S� d	ng ch@c n�ng phát m�t-ch�m
    1 Sau khi b�t EasyLink, hãy nh�n nút phát 

trên thi�t b�. 
    TV t' �ng chuy�n sang ngu�n tín  »
hi�u phù h�p.

         S� d	ng ch@c n�ng ch� m�t-ch�m
    1 Nh�n    ( B�t Ch� �� ch� ) trên b �i�u 

khi�n t� xa c�a TV ho�c thi�t b�. 
    TV và t�t c� các thi�t b� k�t n�i HDMI  »
s= chuy�n sang ch� � ch�.

         '�t loa TV sang ch� �� EasyLink
  Khi b�n phát ni dung t� nhà hát gia �ình 
t��ng thích EasyLink, loa TV s= t' �ng t�t 
ti�ng.
    1 Nh�n  MENU .
    2 Nh�n        �� ch%n  [Thi�t l�p]  >  [Âm 

thanh]  >  [Loa TV]  >  [Auto EasyLink] .
    Loa TV s= t' �ng ���c t�t khi dò  »
th�y ni dung t� h� th�ng t��ng thích 
Easylink.

      3 Ch%n  [Thi�t l�p]  >  [Âm thanh]  >  [Loa 
TV]  >  [B�t]  �� vô hi�u ki�m soát âm 
thanh h� th�ng và b�t loa TV.
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          'a ph��ng ti�n
     Thi�t b� l�u tr$ ���c h
 tr�: USB• 
 (Ch� thi�t b� l�u tr$ FAT 16 ho�c FAT 32 
USB ���c h
 tr�) 
    ��nh d�ng t�p tin �a ph��ng ti�n ���c • 
h
 tr�:

    Hình �nh: JPEG• 
    Âm thanh: MP3• 

 Note

 Tên t�p tin �a ph��ng ti�n không ���c v��t  •
quá 128 ký t'. 

      B� tinh ch"nh/B� thu/B� 
truyn

     ��u vào (ng-ten: 75ohm coaxial (IEC75)• 
    H� TV: PAL• 
    Phát l�i video: NTSC, PAL• 

        B� �iu khi�n t� xa
     Pin: 2 x AAA (lo�i R03)• 

        Ngu% n
     Ngu�n �i�n: 220-240 V ~, 50-60 Hz• 
    Ch� � ch�: < 1 W• 
    Nhi�t � môi tr��ng: 5 ��n 40 � C• 

       8 Thông tin s�n 
ph�m

  Thông tin s�n ph�m có th� thay �"i mà không 
thông báo. �� bi�t thông tin chi ti�t v� s�n 
ph�m, hãy vào www.philips.com/support.

    H_ tr� �� phân gi�i màn hình
    '�nh d�ng máy vi tính (HDMI) 

    � phân gi�i - t�n s� làm t��i:• 
    640 x 480 - 60Hz• 
    800 x 600 - 60Hz• 
    1024 x 768 - 60Hz• 
    1280 x 768 - 60Hz• 
    1280 x 1024 - 60Hz• 
    1360 x 768 - 60Hz• 
1920 x 1080 - 60Hz• 

  '�nh d�ng máy vi tính (VGA) 
  � phân gi�i - t�n s� làm t��i:• 

   640 x 480 - 60Hz• 
    800 x 600 - 60Hz• 
    1024 x 768 - 60Hz• 
    1280 x 768 - 60Hz• 
    1280 x 1024 - 60Hz• 
  1360 x 768 - 60Hz• 

       '�nh d�ng video 
    � phân gi�i - t�n s� làm t��i:• 

    480i - 60Hz• 
    480p - 60Hz• 
    576i - 50Hz• 
    576p - 50Hz• 
    720p - 50Hz, 60Hz• 
    1080i - 50Hz, 60Hz• 
    1920 x 1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, • 
50Hz, 60Hz

VI

Dali_98_VI_4.indd   24 4/23/2010   8:24:20 PM



25

      '�c �i�m k` thu�t s�n ph�m
  Thi�t k� và ��c tính k� thu�t có th� thay �"i mà 
không thông báo tr��c.
    

    32PFL3605 
    Không có chân �� TV• 

    Kích th��c (RngxCaoxDày): 795,6 x • 
508,3 x 93 (mm)
    Tr%ng l��ng: 8,3 kg• 

      Có chân �� TV• 
    Kích th��c (RngxCaoxDày): 795,6 x • 
556,2 x 221,5 (mm)
    Tr%ng l��ng: 9,9 kg• 

       42PFL3605 
    Không có chân �� TV• 

    Kích th��c (RngxCaoxDày): 1018,5 • 
x 635,7 x 83 (mm)
    Tr%ng l��ng: 11,5 kg• 

      Có chân �� TV• 
    Kích th��c (RngxCaoxDày): 1018,5 • 
x 683,5 x 236,4 (mm)
    Tr%ng l��ng: 13,5 kg• 

       47PFL3605 
    Không có chân �� TV• 

    Kích th��c (RngxCaoxDày): 1129,8 • 
x 700,7 x 83 (mm)
    Tr%ng l��ng: 18 kg• 

      Có chân �� TV• 
    Kích th��c (RngxCaoxDày): 1129,8 • 
x 749,6 x 270 (mm)
    Tr%ng l��ng: 20,5 kg• 

        Giá treo TV ���c h_ tr�
  �� treo TV, hãy mua giá treo TV c�a Philips 
ho�c giá treo TV t��ng thích VESA. �� ng(n 
ng�a h� h!ng cáp và ��u n�i, ph�i ch�c ch�n 
ch�a kho�ng tr�ng ít nh�t là 2,2 inch ho�c 5,5 
cm t� m�t sau TV.

 Warning

 Th'c hi�n theo h��ng d@n ���c cung c�p cùng  •
v�i giá treo TV. Koninklijke Philips Electronics 
N.V. không ch�u trách nhi�m cho vi�c g�n giá 
treo TV sai d@n ��n tai n�n, t"n th��ng cho 
ng��i ho�c h� h!ng s�n ph�m.

  Kích c* màn 
hình (inch)

  C��ng �� 
b#t bu�c 
(mm)

  Bu-lông treo 
t��ng b#t bu�c

 32  200 x 200  4 x M6
 42  300 x 200  4 x M6
 47  400 x 300  4 x M8
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      Các v�n � v kênh TV
   Các kênh �ã cài ��t tr�$c �ây không xu�t 
hi�n trong danh sách kênh:

  Ki�m tra �� ��m b�o �ã ch%n �úng danh  •
sách kênh.

      Các v�n � v hình �nh
   TV b�t, nh�ng không có hình �nh:

  Ki�m tra �� ��m b�o (ng-ten �ã ���c k�t  •
n�i �úng v�i TV.
  Ki�m tra �� ��m b�o �ã ch%n �úng thi�t  •
b� làm ngu�n phát tín hi�u cho TV.

    Có âm thanh nh�ng không có hình �nh:
  Ki�m tra �� ��m b�o �ã cài ��t �úng cho  •
hình �nh.

    TV thu tín hi�u y�u t� k�t n�i �ng-ten:
  Ki�m tra �� ��m b�o (ng-ten �ã ���c k�t  •
n�i �úng v�i TV.
  Loa, thi�t b� âm thanh không n�i ��t, �èn  •
hu*nh quang, nhà cao t�ng và các v�t 
th� l�n khác làm gi�m ch�t l��ng thu tín 
hi�u. N�u có th�, hãy c�i thi�n ch�t l��ng 
thu tín hi�u bJng cách �"i h��ng (ng-ten 
ho�c di chuy�n các thi�t b� ra xa TV.
  N�u ch� tín hi�u c�a mt kênh b� y�u, hãy  •
tinh ch�nh kênh �ó.

    Ch�t l��ng hình �nh kém t� các thi�t b� k�t 
n�i:

  Ki�m tra �� ��m b�o thi�t b� ���c k�t  •
n�i phù h�p.
  Ki�m tra �� ��m b�o �ã cài ��t �úng cho  •
hình �nh. 

    TV không l�u ���c các cài ��t hình �nh:
    Ki�m tra xem v� trí TV có ���c ��t sang • 
cài ��t gia �ình không. Ch� � này cho b�n 
s' linh ho�t �� thay �"i và l�u các cài ��t.

      Hình �nh không v�a khít màn hình; quá l$n 
ho�c quá nh�:

  Th� s� d	ng mt ��nh d�ng hình �nh khác. •
    V� trí hình �nh không �úng:

  Tín hi�u hình �nh t� mt s� thi�t b� có  •
th� không v�a khít v�i màn hình. Ki�m tra 
ngu�n phát tín hi�u c�a thi�t b�.

           9 X� lý s� c�
  Ph�n này mô t� các v�n �� th��ng g�p và cách 
kh�c ph	c t��ng )ng.

    Các v�n � chung c�a TV
   Không b�t ���c TV:

  Rút cáp �i�n kh!i " c�m. Ch� mt phút  •
r�i c�m l�i.
  Ki�m tra �� ��m b�o cáp ���c c�m ch�t. •

    B� �iu khi�n t� xa ho�t ��ng không t�t:
  Ki�m tra �� ��m b�o pin �ã ���c l�p ��t  •
�úng �i�n c'c +/-.
  Thay pin cho b �i�u khi�n t� xa n�u pin  •
h�t ho�c y�u �i�n.
  Lau chùi th�u kính c�m bi�n c�a b �i�u  •
khi�n t� xa và TV.

    'èn ch� �� ch� trên TV nh�p nháy màu ��:
  Rút cáp �i�n kh!i " c�m. Ch� cho ��n  •
khi TV ngui r�i c�m l�i cáp �i�n. N�u 
�èn v@n nh�p nháy �!, hãy liên h� v�i B 
ph�n Ch(m sóc Khách hàng Philips. 

    B�n �ã quên mã m> khóa tính n�ng khóa TV
  Nh�p ‘8888’. •

    Menu TV b� sai ngôn ng�
  Thay �"i menu TV sang  ngôn ng$  �a  •
thích c�a b�n.

    Khi chuy�n TV sang b�t/t#t/ch�, b�n nghe m�t 
ti�ng tách trong khung TV:

  Không c�n ph�i làm gì c�. Ti�ng tách �ó là  •
s' co giãn bình th��ng c�a TV khi nóng 
lên ho�c l�nh xu�ng. �i�u này không �nh 
h�&ng ��n hi�u n(ng ho�t �ng.

    Không th� xóa bi�u ng� ‘nhãn ghi chú �i�n t�’ 
���c hi�n th� trên TV.

  �� xóa logo và hình �nh, hãy ��t v� trí c�a  •
TV sang gia �ình.

  1. Nh�n  MENU .
  2. Ch%n  [Thi�t l�p]  >  [Cài ��t]  >  [S>  thí ch]  
>  [V� trí] .
  3. Ch%n  [Gia �ình]  và nh�n  OK . 
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      Các v�n � v k�t n�i v$i 
máy vi tính
   Máy vi tính hi�n th� lên TV không �n ��nh:

  Ki�m tra xem máy PC s� d	ng � phân  •
gi�i ���c h
 tr� và t�n s� làm t��i.
  Cài ��t ��nh d�ng hình �nh TV thành  •
ch�a ��nh t> l�.

      Liên h� v$i chúng tôi
   N�u b�n không th� kh�c ph	c v�n ��, hãy 
tham kh�o Câu h!i Th��ng G�p v� TV này t�i 
www.philips.com/support. 
    

  N�u v@n không kh�c ph	c ���c v�n ��, vui 
lòng liên h� v�i B ph�n Ch(m sóc Khách hàng 
c�a Philips t�i qu�c gia c�a b�n ���c li�t kê 
trong h��ng d@n s� d	ng này.

 Warning

 Không t' mình c� s�a ch$a TV. Làm nh� v�y  •
có th� gây t"n th��ng nghiêm tr%ng, h� h!ng 
không th� s�a ���c ho�c làm m�t quy�n b�o 
hành cho TV.

 Note

 Ghi l�i ki�u và s� sê-ri c�a TV tr��c khi liên h�  •
v�i Philips. Các s� này nJm & m�t sau và trên 
bao bì c�a TV.

      Các v�n � v âm thanh
   Có hình nh�ng không có ti�ng t� TV:

 Note

 N�u không dò ���c tín hi�u âm thanh, thì  •
TV s= t' �ng t�t ngu�n phát âm thanh – �ây 
không ph�i là l
i k� thu�t.

  Ki�m tra �� ��m b�o cáp ���c k�t n�i  •
�úng.
  Ki�m tra �� ��m b�o âm l��ng không  •
ch�nh v� 0.
  Ki�m tra �� ��m b�o không b� t�t ti�ng. •

    Có hình �nh nh�ng ch�t l��ng âm thanh kém:
  Ki�m tra �� ��m b�o các cài ��t âm  •
thanh phù h�p.

    Có hình �nh nh�ng âm thanh ch" phát ra t� 
m�t loa:

  Ki�m tra xem cân bJng âm thanh có ���c  •
��t & gi$a không.

      Các v�n � v k�t n�i HDMI
   Các v�n � v thi�t b� HDMI:

  L�u ý rJng ch)c n(ng h
 tr� HDCP (B�o  •
v� Ni dung K� thu�t s� B(ng thông 
Rng) có th� làm tr[ th�i gian mà TV c�n 
�� hi�n th� các tín hi�u nh�n ���c t� thi�t 
b� HDMI. 
  N�u TV không nh�n ���c thi�t b� HDMI  •
và không hi�n th� ���c hình �nh, hãy 
chuy�n qua mt ngu�n phát c�a thi�t b� 
khác r�i chuy�n tr& l�i.
  N�u có s' ng�t quãng âm thanh, hãy ki�m  •
tra �� ��m b�o các cài ��t ngõ ra c�a 
thi�t b� HDMI chính xác.
  N�u s� d	ng ��u chuy�n HDMI-DVI  •
ho�c cáp HDMI-DVI, hãy ki�m tra �� 
��m b�o cáp âm thanh ph	 ���c k�t n�i 
vào    AUDIO IN  (ch� ��u c�m mini).
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